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Ébredjünk, haladjunk.* )

— KereAodelmi, iptrl é > gazdasági életünkből. —

(VI.) A vásár illet e piacz ügy ren 
dezőse egyik már már elodázhat'an szoci 
alis kérdése Aszódnak. Hisz oly 
négy a drágaság nálunk, hogy még a fő
városban is olcsóbb az élelmi czikkek 
piacza.

Természetes, hogy ezt csak is a sze
gényebb nép osztály zsebe érzi meg, azt 
sujtj i leginkább és első sorban, s akkor 
midőn a közélelmez'-st a lehelő legsilá
nyabbá teszi, e^yszers nini e néposztály 
szükséges let fenn tartási minimu nál is 
veszélyezteti.

Ha közelebbről nézzük rendkívül fon
tos dolog ez, mert egyik szülő oka lehet, 
és rendszerint szokott is lenni a szegény 
nép testi és lelki elcsenevészesedésének, 
elsatnyulásának, anyagi és eikölcsi rom
lásának, elbukásának.

Hangoztatni kívánom, itt: mind ennek 
nem c-upán és l izárólagosan a közélel
mezés drágasága az oka, de kélségíelen, 
hogy egyik főtényező ez is s vágtára nem 
olyan, amelyikkel számolni nem lehetne 
amelyiknek hat irt szabni nem volna képes 
elöljáróságunk és képviselő testületünk, ha 
akar ?

Csakhogy akkor nem egyhangú frá
zisok és üres vaktöltések elpufogtatásával

*)Folylatús lapunk május 24. és junius 7. 21. 81-íkl 
és július fi. számaihoz.

T A R C Z A
Az építészet története.

— Eredeti tárezánk. —
Irta: lfj SZABÓ KÁLMÁN

Az építészet története ezért is érdekes, és 
fontos mi.időn nemzetro, mórt a nomzotok nagy
ságának jelzői ós megőrzői nem csupán 
a történet lapjai, hanem az épitészoti emlékmű, 
vek is, inolyek mint néma bár, do élő otnlékok- 
magának a történelemnek is kutforrásul szolgál
nak. Az ópilészot tehát kővé vált történelem, 
melynek egyes lapjait n műemlékek és egyes sza
kaszait az építészeti korszakok képezik. A lul.ij- 
donképoni történelem még néma volt, és 
Egyptom gúlái, az őskori prinutó szerkezetek és 
építmények a durván rakott köhalmazok már 
büszkén hirdetik a teremtés koronájának művé
szetre való képességét. A momontális történelem 
egyes kőlapjairól olvashatjuk le elődeink hitét, 
büszkeségét, erényeit, bűneit « ezok mindig hű 
elbeszélők lesznek a későbbi időben is, mert a 
mit egy nép, egy korszak alkotott, abban önmn- 
gát örökítette meg. Egész gondolkodása es visel
kedése, ideálja, tévedései, előrehaladása, egyszóval 
annak egész történőié, olsö csírájától kedve ön
tudatos fellépésének legkimagaslóbb pontjáig, va
lamint hanyatlásának egyes jelenségei, indító okai 
következményei, mind, mind az építészetben tük
röződik vissza. A legrégibb emlékek természetesen 
cjak csirái az építések feladatok magasztos föl. 
fogásánuk, s keletkezésüket a régiek azon hitének 
köszönik, hogy az etnbor lelke a italéi illán tovább 
él, s az utódoknak károkat, s kellomolleiiségoket 
okozhat. Ez a hit arra birta a régieket, hogy a 
halottak lelkét bizonyos helyhez kössék azáltul, 

kellene ám betölteni a közgyűlési terem 
levegőjét s nem személyi ellenszenvek 
élére állításával tölteni az időt, hanem k o- 
m o I y munkához kellene fogni. 
A képviselő és esküdt urak p dig hagyják 
kint a személyi gyűlöletet és a pártosko
dást a magán életben, vég ‘zzenek ott egy
mással, sne vigyék magán ügyeiket személyi 
differencziáikat és ellenszenvüket a köz
gyűlési terembe.

Egy másik nagyfontosságu sociális 
ügyünk a cseléd ügy és az ezzel 
összefüggő titkos p rostit uczió 
rendezése.

Sehol a világon — tudtommal talán csak 
nálunk van ez igy, de szomorú tény, hogy 
nálunk e két ügyet együtt kell tárgyalni, 
annyira össze van forrva egymással,

Meséket mondanak el azok a szeren
csétlen teremtések, kiket balsorsuk cseléd 
szolgálattételre kényszerit azokról az álla
potokról, melyek egyes cselédszerzőknél 
uralkodnak.

Nem egy cselédsze^ző lakása valósá
gos büntanya és meleg ágya betegségek
nek kéritő helye a léleknek és udvari szál
lítója, előkészítője, bevezetője a titkos 
prostitucziónak.

Jól értsük meg egymást nem táp asz
talaiból beszélek, csak hallomás után, tá- 
nuim azonban rendelkezésre állanak s ké
szek a terhelő vallomásra.

És itt ismét kikeli jelentenem: enyílt 
feltárásával a való tényeknek nem egyese*  
üldözése a czélom, hanem a rend szeré 

hogy nyugvó helyük fölé hatalmas földhányásokat 
és kőtömegekot raktak, vagy azáltal, hogy egy 
hiányos térülőtől, melyet ti holtak birodalmává 
avattak, körül kerítéssel az élők országából el- 
sálasztattak.

Az. egyptoini építészet a legrégibb, mert az 
még az ősidőből, Kr. u. e. 4000 évvel képződött, 
illőivé fejlődött; s építészetük gúlákban, (voltak 
156 m. magas gúláik is) pirantsokban és sphin- 
cekben nyilvánult. A kínaiak építészete későbbi 
ugyan, d.) már Bókkal fejlettebb, például a híres 
kínai fal mely Kr. u. 0. 200 évvel épült 400 
mfld. htmban, számtalan várral ós értaranynyal, 
továbbá a pekingi és nankingi poreellán tornyok, 
melyek azonban már Kr. sz. után 1420-ban épül
tek, do a franciák 1855-ben Isrombolték.

A görögök és rómaiak az építészetei már 
mint komoly művészetet űzték és becsülték csak
hogy mig a rómaiak üzleti szollomo jobban ki 
volt fejlődve, inkább a társadalmi nyilvános élet 
iránt rajongott, addig ti görögök családjaiknak 
szontolték minden időjüket. Innen van az, hogy 
ti rómaiak híresek a basilika építésében, mit 
ők akkor ügyleteik Lebonyolítására használtak, 
továbbá vérszomjas természetük megkívánta a 
cirkuszokat, hol a keresztény üldözés alatt vad
állatok martalékául dobták a szercncsétlenokot, 
a nézők nagy gyönyörűségére, uz anfiteatrumo- 
kat, a stadiónokat, hol azokat ti híres kocsiver
senyeket tartották, s hol u veszélyes fordulóknál 
számtalan római vcsztetto életét; n görögök el
lenben otthonukra foktettók u fősulyt, házuk kél 
udvarból állott, első ti férfié, másik a nőé, s 
minden ügyletet otthon intézte el, nagyon sze
relte n színházat, azért színház cpitészolük is 
nagyon kifejlett, ámbár kezdetben igen egyszerűen 
azokat egy domboldalba építették, hol az ülő
helyok voltuk elhelyezve u domb emolkodese 

amely hosszú évek óta ezen erkölcstelen 
üzelmeket, a közerkölcsiséggel való ezen 
szemérmetlen visszaéléseket lehetővé tette.

Kell e ma nálunk valaminő engedély 
ahhoz, hogy valaki cselédszerző lehessen ? 
Kell e kaueziót tenniük, ami némileg le
galább vissza tarthatná őket a lélek kufár- 
ságtól ? Vannak e hatóságilag ellenőrizve?

Mind ezen kérdésekre tagadó választ 
kell adnunk, ha igazat akarunk mondani.

Szomorú dolog ez. de igy van.
És mit szólnak vájjon mindéhez vá

rosatyáink ?
Azt hiszik talán olvasóim, hogy mindez 

még újság előttük ? Dehogy az I Nagyon 
jól tudják ők mindezt, de kényelmesebb az 
ilyen dolgokat egyszerűen agyon halgatni 
sőt esetleg — opportunosabb is.

(Folytatjuk.)

Borszék fürdő. '" ’
— Fürdői lóvéi, —

II.
Borszék a keleti kárpátok hegy óriásai, 

az ordélyi havasok végtelen fenyvesek rengetegei 
között fokszik a székelyföldön Csik megyének 
legszebb logregényosebb völgyében.
A völgy mely vagy 150 kvl. hold terjedelmű 800 
900 méter magasságban terül el a tenger színe 
fölöli és minden oldalról 1200—2500 méter ma
gas ősfenyveiokkel borított hegyek által van kö
rülvéve. Magas szelekből ovott fekvése, edeális 
tisztaságú levegője és számtalan pezsgő forrásai 
olsö rangú klimatikus gyógyhelylyé emelik a tüdő 
és torok légzőszervek bántálmaiban s gyomor 
gyengeségekben.

Forrás forrás mellott buzog, erdő erdőre 
borul itt mindenfelé. Itt fakad a hatalmas forrás, 
a Főkul iorrás kristyálytisztán, mint a virág kelyhén 
harmatcsepp és millió meg millió szénsav gyöngy*  
töl buzogón._________________________________  

szerint, s színpadjuk nyitott volt, a zenekart or- 
kesztert eleinte nem alkalmazták, csak későbben 
a jobb ülés kifejlődésével alkalmazták a zenekart, 
fedték olösszőr a nézőket, s csak későbben a 
színpadot.

A jelenleg alkalmazásban levő építési mo
dorok, 8lylusok közül legelőször vált ki a pogány 
építészetből az első keresztény stylus, a román; 
keletkezési kora a X. század végére tehető, s 
elsőül a francziák é3 angolok alkalmazták külö
nösen templomaik kiképzésén. Nekünk magyarok
nak is vannak román templomaink, pld. a szerómi, 
nineki, soproni, nyilrai, pécsi, tihanyi, veszprémi 
stb. székesegyháznak. Mivel a román templomok 
építési iránya az egyesülőt formákat követelte, .. 
templomok díszesebb és inkább felfelé irányi; > 
építését vette alkalmazásba, melyből a góth 
stylus származott. Elösször Észak-Francziaorszáj? 
bán a XII. század második felében használták ' 
góth stylust, s őzen építési módor egészen a XV. 
század első feléig uralta az építészetet, hozzám 
Magyarországba azonban csak nehezen tudó'*,  
beférközni, mórt a komoly magyar ópilö művész-*!  
nem rajongott a felfelé törekvő, mintegy a jz.i 
telenségnek és a remaságnak jelképe gya ij.il 
alkalmazott épitészoti irányért; azonban késői i. 
a magyar építészek és lodobták a régi rongy ni- i. 
hogy uj ruhába öltöztethessék templomainkat. 
Műemlékeink közül a legnevezetesebb a kassai 
dóm, azután a pozsonyi, nyitrai, váczi, egri, 
nagy-szombati, zágrábi, győri és különösen a 
budai Mátyás templom, a lőcsei plébánia, mely 
a XIII. század második felétől a XIV. század 
elejéig épült, s különösen főoltáráról híres, mert 
a leghosszabb Magyarországon, 18 méter 82 cm. 
a XIV. században épült bárlfai templom, a 
besztercebányai, nagyszebeni, vajdahunyadi és 
csütörtökholyi kápolnák.
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Közel bárom mil iő ír Im-k fogy el be o e 
• évin'uut bokezi-r eml tr iss/.i soke/er merít sejt- 
M'g.-l a térim szét ez öáercjtbnl, s >ku 
sok ezerm-k koie-ő 'ö;-. eln nalünágol 
bajokkal szemó-.'i), A l'ő'-mt vizének 
hasznabJbaii van nem gyengült, 
hanem inkább növekedőt', úgy hogy 
tartalmára nézve méltán im g'ó leme, 
széki Főkul viz-- a s ivanvu vizek ki- 
vezlOíBÓk. A .1 >/'• f fog- forrásnak s 
kútnak nlv r i d'.i ’i -n\>’i:< \.»si
mely f b'il ; u a kü’.f-' d I.
Filit is. T«<v ..d l i-ilill.é’-?-
test l únb'limiiLaii a 
di-zsár leíri l.ö- nyű \i'. 'id- miül ;■ közép

ukal üdib edz, 
a kü önbözö 
ereje mióta 
nem fegyott 
dús szénsav 

, hogy a bor- 
ályám k n •- 

i a Kossuth 
nt.*  vize van, 

■ b vasas farra- 
.•»:<> r. gvoinor cs al

ibi- iolekt i y h.ita. li Bol- 
vus'ar- 

talmu Arany Jóin László, Petőfi, Erzsébet, ős
forrás stb.

Ili/asek li r .< kmk az u. n. Lobogd) fürdő*  
a legkitűnőbb .maiiul \izzl tel. óriási fürdő 
mrdenczek, rm néki <m síből s in (űrödnek t gesz. 
Eur'-pában. Ilyenek a L-b’gő, Osáros, 
Lázár fürd' I . in yi-km-k íiirdó 
borviz hau szénsav buborékod tör 
folyton mo •/.'-I'.ii f r.'ii mm, lob ipádma 
medenczo v - i-m-*n  van növik is.

Ez ji <>• 'go fiird'ikben egvesilvo 
szénsrv f'. 'ö . és a hid'-g fhrduk élettani 
melyek nélyo en gymsi'ják rz anyagok 
lését elömoi d tj .k a 
8r.n edzik, rso .; i jak a. ej. 
fokfóle gyógv: ■ t is n-. • r:v-le n Bor 
tájait, áldí-t’ir bor keit I <’ 
lekkel kvr. sík 
mint az og' • 
vissza az ■ i 
fáradalmaitól.
a szamokra I.iná.kozó 
teljes nyugodalmat, a jő m; gyár konyhája 
d d.löb ti pedig szintén olcsó 
ti la Ivónak is nyeilie m-k.

Mi-nnyiv 1 m gvo! b le nd 
forgalma és kér c- 'sóge, begy 
rég n tervbe v t rész.-t a m. 
k- res'.c le.mi miniszter urmik 
s;o.-u t rövid idő ai:.lt li fo, 

i!ű l.c \on mof.pm’i e.-id.
köz eg szegény -.•i-'ely Ekcs-frn valami I 
s/á ; minden ró . d i agy számmal id j 
l.i>:<<"'nsiSge i ddig «‘gv • gys oi ii fukáno 
esé.to n mag*  - \ I !• ?.inlt évbeu 
vgy templom ó i > l-i ot'. ;:g . 1 ' u.l, m- lv n 
(.•os kér i .ii y 762CÍ lí-0‘2. lz. ti g dél- 
lönfé i, f; ü -' t r-yin mii k'u! <o s_a'. 
templom épilt j alapjának jav:

E, v a'rb. sorsjegy ára ‘2 
menyek l.uzás i föl- ó é-i míg 
helyez -. lágy ha add g a 
nak kölni.

Mii d >n' it ii’m s b 
silmo j > tettet vinne v'■ 
ivói segítené a ‘zegé-:v 
tOí törekvésében és bő

Aki a imtgmu’lDS • -Ira ad do 
széki 'emp'om -or« egyet v.A.ir 
számlikával forhiljnn „A s o-j . \ joték ronde: ö 
i Í7.ollsá,r ihn. u (j; r/y > S/?. M.klós (l'.cbánin) Csik 
n egyo Érd dy.

Miniszterek látogatása Aszódon.
,\ s z o d 
bal utáni, 

váró- u:ikat 
ik.

Vjsáros s 
medonezéiben a 

elé és 
tartja a

ván a 
hatása 

tt.onyü- 
lo yngforgalinat e*  hatalmá

éi/. idcgror.dszerl, Ily 
■ti- re. < i!Vi b‘-:i l'-or. : t-k 1 ii bájos 

■ E-rE-il l.ö v.i'.-gy.i és só\áigó ió- 
: . v.i-étit h. t-gekni-k ép ll rv
.<-g ok;) k szá’. ii, n ik mmi riadnak 
va’o vasúton s kocsin utazás némi 
Ili laiju őket azon remény is, hegy 

zép és o‘c-ó inkásekban 
ven- 

s kitűnő elláL.st

Nagy ló ..is fu'ás támad: 
legi lotékosebb kölniben i n;mk 
legközelebb két mini z’i r L gja 
gaiá'aval szei i ne.-é.tu'ni ; s l ár li s-z.ü! 
független érze.imi poharainkat a m / 
t; s >'t egy perezro s:e.n fogjak hazafi . .
meglánloritni, még s meg v‘;P. U'I- 
hogy mini -/át reinknek e polcai .'a 
dégszt rete'e <1 en s< mini 1 ifog.'tsa m i

A mini.-ztt i rk itl • ó-kéz;-.*őn>  k i-:
32-ik napjára van eg. sz. bizonyo-.a.-j ki 
pedig a 1 ugnezi I...... .......... ............. ..
villamos va ut benzin motoros vonat'n. in ly az 
egész utat Budípi .<’< 1 Atzí dig 1.1 és lei 
perez aluli fogja meg'ulni es miután ak r I " 
a várva várt vasul ünnepély*  s megnyitása is, <> 
magyar s-okás sz.iiint ingy.-n u.á .a b»e, es köz- 
( hódban részesülhetnek kőiből n szán b ui mind
azok, kik a m:nbzt*r«k  l.isérolébrz csatlakozni 
kivannak. Az ez uá-iti megkeresések a verpeléti 
kenyér sütöde vezi-rigazgalóságábcz Soroksár gr. I 
Kl.upn llédervári u'.cza 13. sz. alá intézendök, 
a t-.' p dig h belő eg jula

Hogy a ii ini zler.í 
kitesz magáért, kéts g t 
házaink díszt ö'tc-enek t< Lb 
u p rmarens Lizo lsag éjjel 
dolgozik. le gy a fogadtatás 
fc-.iyos'J b legyen.

A miniszteri látog .tás

\ ái es 
Imgy 
lalo- 
hogy

látcg i 
hiúi!.ben 

k győz ő! ve, 
in;;J v; ros \ t-n- 

h end.
]'• e bő 

, .......................... űzve meg
ha'.aron á'vezolett lep.--legujnbb

z
• i

igatóság
18. s: 

ius 88. ikáig.
..tógáié napon városunk 

nem szenvi d, s hogy 
mint bizci.yos-. mert 
nappal szüncllenül 

n inéi melegebb és
I

I

Borszók fürdőnek 
ha az cd dg már 
kir, Pún-ügyi ós 
határozott ígérőié

éj ii'ni.
végre, hogv I>r zi’ k 

t az or
ró fürdő 

náhan d- 
jizonb n 

in ■- 
•ével li.- 

l rendez a
ra.
k< rom. A nvero-
20 án vau kilát.i'-ba

:< >: sjegyek elfog

i l.(í!olco«-égel telje- 
a’.i flbz/'l fillére- 
■: r.ópnt oino vallá-

'. 7. - fi I 1
■gh 
széki 1;
vágyaim-.!: < • I é rés ében.

.o/.n', vagy bor- 
iiiií < hajtana, eme

Midőn a XV. -záz I \ egén a könyvnyom- 
föltalálták és Am-rikál felfedt-z'ék, az 
irány is megvói'o ott. mintegy újjá szíijo- 
kololkezelt a?, ujjas; ü'etés > lylu a, a renis- 
Ezen legújabb irány Óla zor-z igban ütött*!  

ör nihozánk magyarnk- 
, u it némi bü-zkeségg | lehet 
r-n■í;iiu-ji a bumáimmus ós 

kor-z-káu.ik jellemző kifejezője 
buránkban honosult meg, 

a bu lai 1 iralyi vár, n 
további a löcmi 

e tekinti 11 en 
•mii. suncunak. 

izziik nálunk 
innen 

s helyt 
»c ) óh ii srece-sio iránynak, 
x kifejlődőit jó ízlésnek, má

tatást 
építési 
telt, 8 
sáncé, 
fet fejét, honnan legel >- 
hoz származott át, 
említeni, hogv a i 
szellemi ébr -dós k< 
Olaszországból e<g ; ■- 
kü önösen L-lemin. ndö 
visegrádi és v jdalnno ..d v.n ak. 
régi Tburzó-falc h.i.nk, melyik 
legérdekesebb kepv. e;Ői anugvarr

Ez n építési kor, hogy úgy no 
a XVII. században éri el t t-j. n'ját, 
kezdve mindinkább h inynlhi-nak ii dúl. 
nd a borokat, rvocoéh n szece^sio 
moly u'óhbi. hála 
k'alvó f«? bon van.

Ili a jár épitészelo lassan fejlődik is. annál 
bizlosal.bmi váilmlö h >gy az kenik bü tükrét 
fogja adni Es < 1 bon uz épitó'-zolben nem ki< 
sz. répa lösz a vasmik, mely ujJen kor épilkezé- 
x-'»iiöl m r is clsörm^u hJyol foglal el. Ez uz 
é|it’z !i < lem, min! n il-mri alkotó zír eddig 
ol ne a kép o t szeri o.'.eli moró zsóggol kószitelt 
épül t kot lm ó-< I oz. nt még I lié, művök közül 
n in u meglevőkből kiemelhetik a hidak kü Önösen 
auj egyili-u esiíi o i h d s az ép.tőszót I örébo 
v-igo nag/szab.í-u kű'-iii '-' ii a k álhlá<ok ezőljáia 
-zolgaló épült l k a párisi m-p' sarunk ős r ll'e- 
toi'iiv nálunk kü í nö-en n l.öz| o i’i vas;iie arnok.

I’i'lib mint bizonyos, hogy a j >ví> ópi ó zo i 
fej iiiiésének csirája mar is gyökeret v rt, s las un 
I'cjlöJö I iiJioz hasonlóan n iíjdan unnál érett bb 
gyumoa-.-öl le.-i-m, s igy kenuik x-m fogja nélkii- 
I <iii lej idesének immmueul.i'is no-gönikilőx-l, s 
a n agyar tlylies lelje- kifrjlödesél, Miu'an igy az

égvl l’íor'i hel\i éi'ében melynek valószínűleg 
i--ák a legszigói ubhun megállupilott progrmnni 
fog jó ké•'dl v’gcl vélni, hogy a kifárasztott ini- 
ni'z’ereknek a kilátásba hdye^tlt tarkabarka fel
köszöntők zöme dr.czára is jól fog izleni az ebéd 
arról kezesseg 8 városunk vendégszeretete s illus- 
tiii vendégeink kitűnő testi szervezete melynek 
úgy láisziá még egy újabb tizennyolcz hónapos 
ohstiukczió is alig tudna valami letemesd.b kárt 
okozni.

Miiiiszloroink elutazása esti 11 órakor lesz 
a holyholi gőzhajó társulat Zagyva novii hajóján. 
Ríjuk'B.dgrádon ál vezet, hd Péter király fogja 
ők< t teára várni. Megérkezés Buduposlro két órá
vá! korábban kiszállás a vöröstoronyi hajóállo
másnál.

Isten liozza r. kegyein es urakat Aszódra 
minél jobb egészségbon ;

Dar <«.«,

czélja megtekinteni 
azokat az órt.i-i munkálatokat, melyekkel 
síink a im derű bal -dás uljára lépett, 
xui r-.-gl‘ k ulik magas vend >.;• imk az 
a villany telep <• losxá'is berendezését, 
hasonló nincs a l'öi.l kér k-égén. — a 
került balba színházat, mely ritkítja párját 
egész világon, — a pia ez tér bámulatos 
bosvőgc! folyó munkálnia;!, az uj városház fres
kókban bővelkedő me. y ‘épe-őbázál. a belvizek 
levezetésére a várost hosszában átfutó c atorna 
művészi n unkálati'it, — mé-zárGSok é.s vendég
lősök jcgpy.ir ti lep-M, a va- u'.ra vezető fehér pol- 
cr.ell; n burkohitii, gy> logjáró', — a szüllek aljá
ban épülő Bti négyszög kilóniéler terjedelmű ser
tés hizlalókat, ís illatszer gyárat, — a már telje
sen kész polgári leányiskolát és fi'oxé.a gyárat, 
azt az o-szávszorle híres kád és gőzfürdőt, mely
ben az igazgatóság I <i.cs ke.y -Imóböl csak -1 füléri s 
lözönségn -k szabad moj-fiiidoni, — s végre a 
b'ize.i mii épilé-Z't logfeusége-olib remekét, azt a 
négy imkleil.ázal, m. Ível a vasúti igazgatóság sa
ját liivaluln-'kai részére épített.

A szeml-'t meg’.n szőlős löveti, miközben 
alnpoían meghányják vetik a látottak fi letti *a-  
paszlidutüikal. illetékes k r-ikb -n !’• Ivelej-.dűnek 
találják azt a kérdést is, hogy a vasúti h’I.a má
zoltuk házai mintájára úgy ezé Jztn üség mintszé- 
pőszet sz.enncnljáh'd mm volna e < rendelendő, 
hogy légid bb .'Z'-bb, és n?vczi lesebb épületeink, 
mint uz ő és uj városháza, posta épüli-l, nz is
kolák a rk. és zsidó kántori Ltkok es templomok, 
s a piaczi t környező házuk égytől-egyig mind 
külső ‘p.dottákkal látu sanak el? S eindc Ke
resztül vitelével ugyan nz. a mérnöki hivatal I i 
z-issék meg, in^'y’ a járdák tervezésével oly fé
nyesen bt remeke it?

A rviil 'J társas ebül L'é’o'i -i « p n r i

vr.ro 
nevezete- 
aszfaltot 
mi lyhez 

ti ö alá 
az 

se-

A gödöllői temetők.
Olyan kérdés ez is, melynek megoldása már 

évek óta lei-fel bukkan, de mikor komolyan kellőn© 
foglalkozni vele, akkor rendisen lekerül a napi
rendről.

Olyan gördüld C'omó félének szeretik a 
temető kérdést egyesek feltünteti i s a helyett, 
hogy végeznének vele, inkább az. ezermester mű
vészeiéhez folyam dva, eltüntetik uz'.

C ukhogy ez az iigv annyira érolt, már a 
mogoldá; r-v, hogy azt eltüntetni nem lobot.

Részint és főképen kö/.egészségi nemkülön
ben község fejlődési szempontok azok melyek a 
temeti' kérdés meguldisát sürgetik.

Azt hi. zi in nem szorul bővebb magyarázatra 
mily tártén :Hun ál ápol nz, hogy a zsidó temető 
a nyaraló t- !• p kellő közepébe van ékelve.

A zxdó mii.ö. s.-g már ismételten kért meg
felelő helyet a községiül temető czélra, do kérel
me a temető kérdés általános rendezéséig ad aclu 
tételeit.

A református temető idestova betelt, a kato
likusok pedig már a régi sírokat bontják fel, hogy 
halottaikat eltemethessék. — S az állal, hogy a 
Váczi u'.czának Szada felé cső részo egyre épül, 
ez a két temető is a község belső körébo körűit.

Do a mi érdemes elöij iró águnk mindezt nem 
látja s úgy hiszik nem is akarja tudomásul vonni, 
nehogy kénytelen legyen foglalkozni a dologgal.

1.eliet hogy azt az időt várják, midőn a 
halott égetés általános szokás, á válik sukkor úgy 
sem lesz szükség temetőre.

Minthogy azonban előreláthatólag még 
nagyon hosszú idő telik el addig amidőn nélkü- 
özhelui fogj Ve u teinolőkot, czéhzerii volna hu 
az elölj íróság előszedné a temető ügyekre 
vonatkozó poros u.qákat s alkalmas helyet keres 
az uj temető rés. érc, mert e öbb ulíbb a köz-, 
egészség ügyi hatóság fogja erre kenyszeriteni.

dr.

11 1 R E K.
A m kir, dllamépitéazbti hivatal leiratban 

élt siti a fejlesztési é< szépilósl egyesületet, hogy 
az állami utak leutal tátin ál használatban lévő 
kél öntöző koe-il :• nyűi i hónapokon ál nz egye- 
‘iili't i •(•ndelk',z‘vó re hoesáj’E. Navv fontosságú

építészei történetét kívánatoson a főbb mozzan i- 
tokat Momli Ive előadni, a szives türelmükül i »ó iyi o 
vonni bátor voltam, röviden kívánók a kisebb la 
kások ismerte'..'sóséi foglalkozni: Mielőtt valaki x 
ház építés költséges és sok gondolt uk< zó mii*  
vrbűébe hozzá fogna legelső és legfontosabb 
kölele-ségc a boly czólnemü kijelölőe, mii több
féle i vez-itbet é.s pedig: egészséges zárni 
lakj jjkodve fekvés, utak minősége, a tulok ol- 
<•<■■ ága e< megkáelilheté.s ■, továbbá egészséges 
vidók é.s nagy kert. Ezen kívánalmuk közül ki
keresve a Ivgfonloxalű akut e nyomon v; lasz'oin 
li telkemet. h<»va hazamat épit. ndö v: cy< |.-. A 
magyar gazda különben is ily c löirányz.-.tos káz 
helyének kivála-zlá ánál, mólra firvelembe vesz 
minden fontos és mvlickl.ö: íuményt, hogy a lelek 
m-gldván a'ó jő tulajdon ugainak i Iskolásával 
élteitek n agára az építkezésre. A ház kül-ö ki
képzése minden nemzelisógk népnél más és mr.s 
mi különösen u színezésnél n Ivánu'. A lót aj'n 
községek házai kékre mes/.J ck, a mez e.jkuakó 
vörösre, mig a sváb. de különös- n a magyar köz
ségok házai hófehérre vannak mázolva. ?\ feh( r 
szin nemc-ak a remek tel zés,' s ncmc-ak ezért 
kívánatos a házak fékéin- n.essst lé a , b nem a 
tisztaság fontos okáéit i-.

Ha házunkat vn'v g'. ó , vagy \e t felből 
építjük az alapot téglából kj.-zitsiik, a föld fd- 
sziliéiül lóg-l; bb <0 ezni’e. Az rl.ipot csaki*  szi
lárd ler nö földre, s ne laza töltött k idre épit-ük. 
móri az rpiilet egye: le'.lon ülipedtso liv tkez 
télien ;-z köunyi n meg epedbet a osszedo bt t A 
Eh-p.te: t. falakat csakis a tökéletes inogsz iáid; s 
után vakoljuk, me t. el'•mke-.ő n-elb n a f ilb n 
levő nedvesség a vakol- I me .-köti > < léi! onnni
el nőm illanhatván az lő y oi irdvis m. rúd. ni 
a lukast hildml ni i;a |r*/i,  Nagyon e.-é szerű is 
ajinla'ps a li i: r az ul v mal itól bű.«bb épileii 
s kis (űökerletl léEsiloni, hogy a bo' r ok és fai

nz. ni porát magukhoz ragadják, s igy a szoba 
levegője mindig perinontes, tiszta Ipond. Régi szo
kás uz. hogy a szobák ablalkai túl kic ínyre szab- 
ják, mit azzal indokolnak, hogy a meleg azon 
nekezobben illáink ebben van némi igazság csak
hogy a kis ablakok miatt a lakás még nyáron is 
óiét, nehi/. n tuk.iriihaió, goinlók, uodvos ég elő

idézője, továbbá szomrontó, egyáltalán egészség
i-len. azt tehát a mennyire lehet keiü'jük, s na
gyobb méretű ubl-.kokat kószitiiink. Különösen 
ögyo'jünk arra, hogy a kémény közvetlen közelé
ben, codern gerendát no alkalmazzunk, mert a 
legtöbb esetben nz okozza a lmot, Padlásunkat 
feltétlen sározmk bo polyvás agyagréteggel, mert 
i l’őzör lé’ón a szoba melegét nem éri szli át, a 
padlás hideg é.s a s/.< ha meleg lovegöjém k érint
kezése által s< in támad pora, mdy a gerendák 
idöelőtli elkorhadá-át idézné ölő, továbbá lelölüz 
esetén a padlás m..-n azik nt, s a lukas bútorzatát 
;> lecsurgó ur nem teszi tönkre. Sz- ba padolatnak 
igen i'gés.zsugt-s v. döngölt kövér agyag, do ha 
pád éi-k, e-ukis száraz deszkával ói tökéletesen 
szá az, hinniH i.dküli in ndenncmü csiramontes 
I Idei haszu iljun’i. Il i ’ z épüli", tvli fazsindellyel 
kéízü’.t, s csat.rg ea. I din iimma'. vagy kátránnyal 

t sídd é lenni ri.«pr; gmilni ukni-jiik, azt a zsin-, 
ddye őstől számiiolt 11 r év liáné z özöljük, mi. 
dön már a z iudely t.z ml vi </,. i;i<k-ágát kiállotta 
cllmil e ö e ctben munkánk ha-znnvehetetlon, mert 
a I ■. i-indely friss bemázo'á-a-.'i-a meg fedve lévén 
eb ven vizzd az i i • r gn;d<> anyagot nem veszi 
in gábii. Még megemlítem, lmgy nz istállót lakó- 
S o ank fal. mellé, ugy>zii lén az árny ékszék göd
rit u,-y az i pii . l mint a kút I őz Jóm n ne alkui- 
n az A, -i'i-it a/. ab’> n levő lé a földbf u álszi- 
v;i’. gv.‘ a hd.;-s i és a kul vizét niogfvrlözheii

v íil.i'i tahin ki-só henii.ra ny ült fejii-gcléseimot 
ezenm l bevégzem,s annak éivezhol ö tartalmas és 
tanul ágos voltál'lazle l olvasóim ilelde elé ullilupj,



dolog ez, különösen most, nyárdcrokán. midőn 
erős meleg idők járnak és nz öntözés úgy szólván 
nélkülözhetetlen.

Gödöllöi járd lüjy. Gödöllő képviseő testű 
ele o hó 15-én közgyűlést tartott, melyen heves 
viták folytak egyik részről a kőlapok másik részrö- 
az aszfalt mellett. Vógro is Polner Lajos indít
ványára elhatározta 21 szavazattal 18 ellen a köz
gyűlés, hogy a boérkczott 12 járda burkolási 
ajánlatot miután az e!ö irányzott 110 000 koronát 
mind túlhaladják, visszaulasüja ós a kövező bizott
ságot megbízza, hogy tárgyaljon egyes járda 
burkoló kő és aszfalt ozégekkel magun utón s 
alkudjon meg velük oly összegben, mely a 150’000 
koronát túl nem haladja. E határozat az aszfaltot 
akaró pártban nagy elkeseredést szült, mert a 
kövezési bizottság tagjai csaknem kivétel nélkül 
a kőlapokkal való burkolás mellett kardoskodnak 
s igy úttól tartanak, hogy dnczára erős allásfog- 
lalásukrau s nézetük szerint többségüknek a kép
viselő testületben, nem fog az ö akaratuk érvé- 
vyesülni hanem a kövező bizottság önnállóan fog 
rendelkezni. Mint értesülünk a kövező bizdtlság e 
hő 17-én pénteken ülést botolt, milyen már 
megegyezésre is jutott egy kőbánya tulajdonossal 
ki a járda burkolását kőlapokkal 148 000 koronáért 
hajlandó elvállalni.

Ertekcz'et. Az alvégi nyaralók vasárnap d. ti. 
4 vrakor a NLkt y fe!g vendéglőben értekezletet 
tartanak arról, hogy miként volna lehetséges ama 
bajokon sogiletii, melyek Gödöllön a nyári üdülési 
nem csak megnehezítik, hanem sokakra nézvo 
«gyátalán lehetetlenné is teszik. Az értekezletet dr 
Sínlay Mihály lapsz?rke-z.ö mint áz előkészítő 
bízoll-ág elnöke hivató össze- Vajha siker e 
vezetne tanácsl.czásuk !

DiszkuglIzás. A gödöllői polgári kör ma és 
a következő három vasárnapon h lyh égében dij 
kuglizást rendez. Mindhárom alkalommal éétukes 
dijak és készpénznyoremóiiyek lesznek kitűzve a 
legjobb doboknak.

A javító Intézőt növendékei Gödöllön. Az 
aszódi kir jav. inic.,et ker.o-.z növendékei o hó 
17 én Kamukor Ferencz családfőjük vezetése alatt 
megtekintettek hold >gu’t Erzsébet királynénk szob
rai moly aikalomm.il családfőjük hazafias beszé
det tartott, s uiana több szolarnu hazafias éne
keket énekeltük. Az után váró unk nevezetességeit 
tekintették meg az ifjak s tudományos és hazafias 
érzelmekkel meggazdagodva tértek o.-.to 9 órakor 
vissza Aszódra.

Műkedvelői előadás. Csütörtökön e hó 16-án 
sikerüli makodvelói szimelöudasl tartott egy Kedves 
kis gyermek társaság Gödöllőn, Szalay Arunysas 
szállóban. A tündér masa és a „Deli kiivek ‘ czi- 
inii gyermek darabok kerültek színre s vogül si
került szavalatok voltak. Az apró műkedvelők ki- 
líinödn megéltük helyüket s rá szolgáltak a nagy 
számú közönség — a sok mama és apa lelkes 
tapsaira. Az előadásban részt vettek: Szalay 
|lo:i;a, és Margit Kiss Margit, Englender Szeren 
Vaurhslyi Juliska, Janiéi Szidike, Parc-ami Jóis*  f 
és Ihla, Szalay Ferencz, Bárdos Hermán, Bardy 
l<tj )3, Tóth György, Kuro.yi László, Jakabffi Zoltán. 
A műsor végén a báró és a bolond szolga kedves 
ók.iiu mulatott a lelkes közönség. Áz előadás 
üx jövedelmű 10 korona 26 fillér, mely Szalay 
Vi i'v.ónó úrnő 2 korona folülfizetévével együtt 
8zerkesxlüségünk utján a gödöllői Petőfi szobor 
javára ford:tűitől). Felülfizottok Fekete Imro 
1 kir. 8) fdl. Sóváry Béla 20 fii. Kovács N. fő- 
erJuz 10 fill. Kapczy Tamás 40 fill. Stoller 
Mr.<,t [ korona ifj. Mij jr Gyula 1 kor. Wiennay 
bt s 20 fill. Alborly Dénes 43 fill. Szabó Balázs 
12 I. Szabó htvái 11 fül. Sdaboy 2 fill. Kiss 
lc.it' -H) fill. Összesen 4 korona 73 fillér.

Névmagyarosítás. Szinberger Zoltán és kisk. 
Szinborger Ernő, Dezső, Andor, Sándor aszódi la- 
kosé, vezeték nevükül belügyminiszteri ongcdoiyel 
párkány ra magyarosították.

Valkói körorvtmág Némely fővárosi napi 
l^pbn i téves hír jelent meg u valkói körorvosi álltul 
Iliiétől >g Az nllittalik ugyanis, hogy a vármegyo 
l""H v deo?ombor hava óta nem gondoskodik a 
Ikőoi'v >-i állás betöltéséről, mert az isaszogi kör- 
|0|vos. aki helyottesilve, van dr, Gyömöroy Oszkár 
Pgye u-ic töllzóséig ez állásra, nem képes belől- 
l* VlH hivatalát a valkói körhöz tartozó négy Köz- 
[%’bcn jSt |iein ftu, nl0lt niinden héten kél- 
■7'űr rendel jelenleg az isaszegi körorvos Valkón
■ üiyon^ Vácz Szt-Lászlón és Zsomboron daczára
■ hogy mint beszerzett informáczioink is 
mttzolj.ik, — a legritkább osetek közé tartozik uz

euy-egy pacziüUJ akad ily rendelések alkalmá- 
Van tenát orvosa valkói közben is és mii lasz*  

K' ó<etij nem forog fenn a közigazgatási haló- 
részéről.

I. Tül* Vasárnap éjjel 12 óra tájban nagy tűz- 
dühöngött Versegen. Janik János háza égőit 

■' ‘helyet mint bérlő, K.tpuis/.'u Imro lake’.L A 

I liiz az istállóban ki l tkezoll a tehén alatt levő 
alomból, amely egy eldobott égő gyufától gyulladt

• meg, s daczára a gyorsan érkézéit segítség
nek s az oltási kísérleteknek, a lűz csakhamar 

' az egcsz istálló tetőt s a ház tetejét is urálin, s 
! még csak a benn levő állatok sem voltak meg 

moi illetők. A kár 1C00 koiona amely azonban 
megtérül, morc a ház biz osiiva voil-

Házi tolvaj P ribuln J izsefnek Kerepesen 
eltűnt a szobában levő láda fiúból 150 korona 
kész pénze. Feljelentette az esetet a csendörség- 
nél, amely azután meg'epő dolgokat derített ki a 
nyomozás során. Kiderült ugyanis hogy n tolvaj 
Varga János gazda hatvani illetőségű cselédje és 
bizalmasa I i egyedül isme le a láda nyitját. Pri- 
hula azonban nagylelkűen megbocsátott á meg
tévedt embernek nem kívánta meg büntetését s 
igy a nyomozás beszüntettetett.

Haladás a mezőgazdaság terén Örömmel kell, 
hogy eltöltsön minden igaz hazafi', ha megft 
gyűli, miként halad mezőgazdaságunk mindinkább 
a modern belterjes gazda kodás felél Meg L0 
évvel ezelőtt az apáinktól átvet*,  rég clavu i gaz
dálkodó i mód járta, de a \iszonyok csal-hamar 
mogtanitotlák gazdáinkat ara, hogy elzár, odú 
a tudomány vívmányai elölt azt j*  lenti, hogy ön- 
nv’gm.k akarjuk tönkre jutásul.kát e Öidézni. 
Azóta nagyot fordult a világ. Elterjedlek a mező
gazdasági gépek ős smba dobtuk a régi trágvá 
zási r nd zűrt, e f p, alva méltó helyét a mülr i 
gva. Hogy osax egyot említsünk ki ismerto czelöt 
20 évvel Magyaror.-zágon a Thomassalukot Vajmi 
kt ve>on é< ezek is c-ak ohasl. k felőle. Csak 
1896 bán kezdték felkarol) i ezen ki ünö és olcso 
műtrágyát ós ha a fogyasztás nem is élte még 
el azt a mérvét, amelyet saját jól felfogott érdé 
künkben elérői > kollotl volt.a mégis örvendetes 
hogy a fogyasztási 7 óv leforgása alatt csaknem 
megtízszereződött, Nőm i< csodálkozunk efelett 
h i elgondoljuk mily Aidád kép-.z őzen minden 
talajon ti losán ható tágyaszer a mezőgazda 
.‘ágra. M«nt mindent ami jo, úgy természetesen 
Thomassalnkot is sokféleképpen ! aniiiitjak miért 
is n m mulaszthatjuk el a i:nzd .közönséget fi 
gyelmez'otni hogy bcvA ár á> ninal ovatos legyev 
Igen sok gazdától hullottuk hogy u legkitűnőbb 
Thomassulas a csillag vedjocyü amelyet a berlini 
Th< nv sfoszl'.Vgyárak vez ■rkópviselöjeo Kalmár 
Vilmos Budapest, VI. Teréz körút 3. hoz fór 
g dómba.

Válasz a „Sajnálatos oseta-ro. Buda Jenő ur 
a következő sorok közié érokórlfe I bennünket. Ra- 
ko-.ligotről. E hó 12-én megjelent o lapban egy 
közlemóuy .Sajnálatos esel" czimmel, ti melyben 
a közlemény irój i Oberlc Jánoa rákosligeti áll. 
iskola igazgatót kegyes plrtf-gásába veszi é s érde
meit ecsetoli. Ezen dicséret mindenkivel ki O! erle 
ural ismeri és vele érintkezik teljos viszhangra 
talál, bár Obcrlo ur tiszta jelleme és ogyénisógo 
védelemre nem szorul. A közlemény iroja azomban 
felsorolja az okokat is, hogy miért indítottak ál
lítólag Obcrlo igu'dalo ollon hajszát mjlyrö bár 
senkinek sincs tudomása, de ha volna is annak 
nyilzánosságra való hozatala mioden osotra nagy 
fokú tapintatlanságot árul el. A többük közöli azt 
mondja hogy „mvrt nem jár a polgári körbe kár- 
tvázvi“ ebben a közlemény irofi tevődött mórt 
Obcrlo ur igen gyakori látogatója a körnok és 
igen kolloinesor találja ott magát barátai körében 
dívó szolid társas játékokat. Ha azonban a czikk 
iroja ezzel ; „mert nem jár a polgári körco kár- 
lyázni**  a polgári kör jo hírnevét szándékozta 
kissebbiteni, vagy osotleg u polgári kört játékbar
langként óhajtotta feltüntetni, úgy ez mint rágalom 
vissjsuulasiltutik.

A bolgrádi királygyilkosság világraszóló oso 
ir.ényoiröi a „Budapest* 4 pol. napilap nemcsak ki 
meritö tudósítást hozott, liánom egyúttal képek 
ben is bemutatta a szörnyű dráma kjomolkedöbb 
részleteit. Az első távirat vételekor azonnal egy 
kiváló rajzolómüvészt küldött Belgrádi).’, I i olt a 
helyszínen számos vázlatot ve'.t föl. E hJy.-zini 
vázlatot’ , h fényképtől vételek után készüllek a 
„Budapesl“ képei, meiyok mindonfolé oly nagy 
feltűnést koltellek. Egyáltalán nagy előnye a „Bu 
dapest“ nok, hogy a fontosabb napi eseményeké 
a leíráson kívül müvévzies kivitelű illus/Jrácziók 
bán is bemutatja. E lokinielban egyedül Jlá 
„BudHpObl“ a magyür sajtóban. Do cgyébbkén 
is beeső éitől rászolgál a „Budupes?*  arra a köz 
kedveltségit, mely nogyedizázados pályafutása ólt 
állandóan kíséri. L éna, jól szerkoszlctt 1 p. Erto 
sülóbei frissek és megbízhatók. Vezé.czikkcit lég 
többnyire msz. képvi-elők Írják, köztük K o s s u l h 
Feroncz. Táiczarovala változatos, regényei [é dek 
feszítők. Eg.szóval, aki egy jő napilapot akar, 
az o emCnyikii képekben ii óhij ja .látni: balra 
előfizethet nBudapésl“-ro, melynek í-lefizoióso 
Ara nogyedévro 6 korona, egy hóra 2 korona 
Mutatványszámokat kívánatra bárkin, k szive.’en 
küld a ,.lhidapo.-lu kiadóhivatala (Budup sl, IV. 
Sarkí'r’Y’’18. ttfÁlu}.

V. 20’6. számhoz 1933.
Arvoré i hirdotmény

Alub’ro'l kiküldőit bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré leszi, hogy a gödöl ői kir. járásbiio. 
ságnak l'. llj. évi V. k07 b. számú végzésével Dr. 
Lám/.iJenő iigyvíd altul képviselt Aurhesluin Go 
<‘zég felperes részem Királyi Sándor alperes ellen 
1(0 kor. követelés e< jár erejéig elrendelt kielé
gítési Yégiehajlái folytan alperestől lefoglalt 2494 
korona oü fillérre becsült ingóságokra u fentidó- 
zetlelödü.löi kir. jár;jab:rórág fenti számú végzé
sé az ár/erói elrendeltetvén, unnak felülfog- 
jHlvatók követelése erojoig in, a mounyibon azok 
lölvénycs zálogjogot uyortvk volr.a a'peres lakásán 

Göudöllön leendő megiarlásám határidőül 1903. 
évi július hó 27. napjának délelőtti y órája lii 
zelik ki. mi! or a biróilag lefoglalt bútorok kávé
házi és v» ndéglő berendező i s egyébb .ingóságok 
n legtöbbet Igórönok kész pénz fizetés mellett, 
szükség esete i becsáron alul is elfognak adatni.

belhivatnak mindazok, kik nz elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetésbez tartanak jogol, a meny
nyiben rószükie foglalás korábban eszközöltetett 
vclna és tz a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az át
verői megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írás
ban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek n 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptol 
számitlatik

Kelt Gödöllőn, 1903. évi julius hó 10-ik napján. 
(P- II- Böhl Ambrus,

kir. bir. végrehajtu.
6913. színi) tk.

A c.'dálir.l takarókpinztár vógroholtatőinik. Szabó 
.Jozsefné szül. Vallus Katalin ellőni \ í’greliajlási iigvóbru

III.

Árverési hirdetményi kivonat
A gödöllöi kir. járásbíróság mint tini, hatóság 

kozbirro te<zi, hogy a gödöllői tokaiékpéiiztár végrohaj 
tatoiiak Szabó Júz.sofnó sző'. Vallus Katalin kbkoiu 
S/abo Maija, József, István, I’úí.h |-'.t -n •/. t. ós t.gyámja 
gmlóllfli lakos elleni l’Joo |<nr. tőkekövetelés s jár iránti 
vágrehajt:i-i ugvebon a gödöllöi kir. jaiásbiros. g terüle
ten lévő Gödöllő községben fekvő s a gödöllöi (J84 sz. 
tkvi. be.tétbpn kiskorú Szabó Mária. József. István, l’al 
ós Eorencz. Szabó József. Jámbor Sándomó szül. Klam.ii 
’leréz neveli álló A f 1 sor 4231 hrsz. valamint a gödöllői 
lő:>2 sz. tkv. letétben kiskorú Szabó Mária, József, István, 
l’al ős Foroncz. J ínhoi- Sándorné Klamár Teréz nevén 
álló és a 2.»()S -.i. 3. tkv. végzéssel együttesen elárverozni 
lendelt. A ’f 1 sor -Í233 hrsz. ingat aura árverést !»7:» 
kor-ban ezennel megáJapitott kikiáltási árban elrendelik 
Ós houv a fentebb megjelölt Ingatlanok nz 19U3. o v i 
a u g u s z t u s ho 1 í - i k n a p j á n a k <1 ó | o ! ő I t i 
10 ő rój akar ezen kir járásbirrtságnál ni gtarlandi, 
nyilvános árverésen a megallapitett kikiáltási áron alul 
is óladat ni fognak.

Árverezni szamlékozók tartoznak az Ingatlanok boes. 
árának 10" „-ál készpénzben vagy az 1SS1. (»(lt-<-. 42§-ban 
jelzett áifolyannnal .számítolt <•■ nz 18H|. év november ho 
1-éi. H333 sz, a, költ iga/.sájü.ryminisieri rendelet X § Imn 
kijelölt ovadókképes értékpapírban a kiküldött közébe/, 
leteuui, avagy nz. 1881. Gi) t. ez. 170 paragrafusa érteimé 
ben a bánatpénznek a bíróságnál elölegos elhelyezéséről 
kiállított szahá yszorü <• -ismervényt átszolgált itn i

Gödöllőn a kir jhjroság, mint tkv. hatoság l‘J0!\ 
évi julius ho 7-éii.

(P H) LukáC3y Idr albiró h.
Téchy s. k.kir. járfubiró

V. 597 szán.hoz 1903.
Árverési hirdetmény

Alu irott kiküldött bírósági végrohajló ezen
nel közhirr i teszi, hogy a gödöllői kir. JArAsbiró- 
súgnak 1908. évi V. 597. számú végzésével Jónás 
Gyula ós társa felperes részérd Viktor Győző és 
neje nlporos ellen 66 kor, követelés és jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytén al
perestől lefoglalt 606 kor. becsült ingóságokra u 
lenlidézcll gödöllö kir. járásbíróság fenti számit 
végzésével r.z árverés t Irendolletvon, annnk a 
öábzoö íolülfoglnlltdók követelése erejéig is. h 
mennyiben tizek törvénye*  zálogjogot nyertek 
volna alperes lakásán Rá1 os-Szl-Mihályon Lajos 
u’.cza 449. leendő mcgtarlá-ára huláridőül 1903. 
évi julius hó 25. nttpjunnk délutáni 3 órája tű
zetik ki. mikor a biróilag lofog alt bútorok zongora 
s eg’óbb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kés? 
pénz f.z- lés mell. tt. szükség csetóu bocsáron alul 
s elfognak adatni;

Felhivalnak mind zok, kik az elárvrrezi ndő 
ingóságot véle ArAb >1 a vegrehnjiuló követelései 
megelőző kielégiltetéshez lurt.«n«»k jogol, u menyi
ben részükre foglalás korú bán cBzkö.-.ö’letelt 
volna és ez ti végrehajtási jrgy/.őkönyvhöl ki nőni 
tülik, mi;< rint elsőbbségi imjelenléscikel az ár
verés megkezdéséig ulolir kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tar
tóz na k.

A törvényes haláridő a l.i-dct-nénynek a bí
róság tábláján való kilüggeszhSól követő naptól 
számitb -tik.

Kelt Gödöllön, 1908. <’ vi julius ho 7 n i|-ján,
Böhl Ambrus, 

kir. bir. végrehajlQ,

aikalomm.il


1901. julius 19.

KÉK
ruliamosáshoz

< t o a j o b b kékltöszer.
— Törvényesen védve. — 

Mo^ó-intózetokheii, háztart fokban a 
legkedveltebb rulmkékitő.

Olcsó és fölii'mulhatatlan! 
kls’üveg 21 fillér, tizszori mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg l'GO kor., 

’/, üveg 1 korona.
Kapható mindenütt. 

I.'táuzatoktól óvakodjunk !

I-HIDAPET,
VI., Rózsa ulcza 85

X.'tl. dr Tr-n<l> .bzS' f 
gyomot pora a

Ezer és ezer

Sasíricin
ortoíilag meqviElalva és 

lipróbált a.
ember, különféle gyomor és

bélhújok minit szigorít diétára ut».sii tntot t 
-*i  életükéi inegk.^oíilotie A dr 1 rnttb fél 
Gciftticin gvoiii"i p*>r  jimk IihmdAIhH o'á 
cz.óii dieitt bn'arlA<» már röv d idő u«t 
leipseti fölösleges. Belelek, kik erejüket du 
IA|‘.I-Ikn/.'s f.dy'A’t nyerhetik vis.szn, ezt a 
Ga"tricln használalával tökéletesen elérhelik

Gastr Cin ha lmlos szer a Kör 1-jók- t 
un m » yonmrgörc*.  r öfögés, csiknrás, gyón n- 
fájás, hányás, götc«ök, nndorodás és s ok 
re'o-dé-ii' í, főfájásnál könnyítés folyt n rúg 
tön és litizrin"snhb használatnál k onikti 
gvotnor- és bclb-,,j'»k e lén biztosan h it, a 
nn-lvn't eddg ni-nJen szernek ellen tol ittak. 
A Gistrlc'n nem hashajtó szer, azér a 
szák’lest i Héletosen szub ilyozza. Bővebbet 
prospi’kln ok által 0 v »s úriknak ingyen 
minta K ip’r'tó a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Salvador gyógyszertár. Pozsony. 
Nagyban kapható droguisla üzletekben. 

N.i«y doboz B kor. Kis doboz 2 korona. 
Bártnerlvo 20, ajánlva J“Acxl
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3 UU— A A
45 fillérrel drágább. ♦

A

&listiU Ede
+4--Í-, temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mimii iinemii koporsók kaphatók érez , keményfa- va ;y fényezett diófából, 
kis lih-n igyobb méretbeli. Szenifödalck, virágok, sza^gok, sirkczoiuk, viaszgyertyák. 
Szob.'ibehnz.ások, ravatal-felálli ás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott hilottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadta!ik.
Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

ÍBO K’SZÉ K I 130 R
n_________ ti savanyít \ iz<;k kir.'ilyri.

ingyent
•loltja ki a pénzét, li» ér
téktelen utánzatok által 
liacyja magát eláinltani, 
Az én valód! amerikai 

Nickol
ANKER R05K0 F ÓRÁM 

tAntiinagnetlquc) 
szabadalma
zott Email 

számlappal.Itt 
látható m nta 
szerint 36óral 
járással egye- 

(I üli KI v a i ó 
ellenálló ké
pessége, vnla 
mint pontot 

iárasa altul a 
Ivgkadvolt vb 
64 a létező 

legjob str.ipa 
óra. Külöi ö 

Ben ajánlható 
tiszteknek, 
vasúti híva 

t.ilnokok <■'*•'1111*1'  p*ii  i,r.rs^g, kalauzok, gépészek 
•■s mimi.iz"k ir-zere. Kik m\ erős. megbízható és tar- 
t<**  <*rat  akarnak. Ara .••* \ S/ép ni.k.l lánczezal és 
tokkal eg.xutr c-ak G korona 3 évi jótállássnl 3 drh 
'•elolnrl ouk 5 korona. _ x,.,„ n„.gr,.|,.|,,.
kicserélem, vuyv a pénzt visszaadom- .Szétküldés az 

1. amerikai őragyaruk vevérképvise'oto által

BÖHNEL MIKSA órás

B cs IV . Mirg.'re’hrr.stracse 48 70. 
a <•>. és kir. állami hivatalnokok szállítója.

ÓVÁS ben *|,e<l/;k  l{**»k**prórákat  pléh.tokkal és Imi
tált pepii eiiiail s/amlappal ajánlaucK. Ily ó*a  nálam 
1 »'euJet\ zom, In rv én nem vagyok
kere-kedfi, Imiéin ór.x Az én óráim finom szubnilnl- 
mazott I imi>l-s/; m pl,.- I vannak ellátva, pontosan 
szahnlx <.zo!t,ik és mindent, a mi nincs fonti cz.ég- 

jegvz.éssel ellátva, utasítsunk határozottan vis-za.

I

HÖ CJ V ■” -4 keselyt és lanAciol nyul-riu u;~n ,t-.'k l(,|. Szülés cistsUél 
nagy pyi'k rn'lul bírok, C. öllé Amin .-gvelsuii a.l- 
lósziiö. I’..Tein z .l.iz-ef-tér (Ad.er ház) Gíklailis.

Hl )l l< *|  )SIB. Aki inul..-. u<-„, .rí; má« Ivew
■■■■■ ■■1 . ........................................idri,h.liit.ilm(i|,|,.1|l in#(| |iv!.
jeli hio-.-iir ;*'  ••' liigyimé*  h.Tmmiti i< l:.iphn’ő m hn’iyó 

gyógyarertár >.tiáii (SchwanenApotheko Frar kfurt « Ml

£3 O S C <X\
( (’siktneg gében )

Fürdöidjpy junlu; 10- ol ;z pt^mber 15-ig
900 m. macftR. őa fonyvnsok között fekvő Kllmntikus 
K’yogyhcly, világhírű liidog lobogó fürdőkkel, orő-- 
vasas forrásokkal, kitűnő vasláppal, jól/boruii<lcz<*tt  

híd égvizgyogy Intézett el.
SzAl’odnkb-in és mngánvilhiklnui (JUO szoba : kétágyas 
H-zobaánik Idényre Gi - 1G0 kor' mi; sz búkhoz konyha 
30 -st) kor. Öle.** ’* fürdőárak jő élelmezés, pinrez, két 
mészárszék helyben. 39 kmtrt meghaladd pompás séta*  

utak a fenyvesekben, remek kiránduló helyek.
Fűrdöorvos dr. Vámossy Zoltán egvet. magán-tnnár 
(Jun. 14-ig Budapesten. Vili., Szentkirályi-uteza 6.) 
Közlekedés Szász-Régenlg vasúton. Naponta gyorí- 
kocd árat váltott lovukkal, gyöiKŐrű szép és jó utón. 
Gyorskocsikra előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Szász- 

| Régen.
I Prospektussal és árjegyzékkel szolgál
i__________________________________ az ipf.'izgatÖRrtg.

Med. Unlv
IUITZ SAMU 

fogorvos
(Budapesten, VII, Károly körút 3. izém.) 

ilendel Gödöllőn, naponta clél titán 
2-7 óráig. Ünnep és vasárnapokon is.

RAKOS-OTCZA 400. SZÁM. 
(Eötvös Jenő ur házában.) 

Foghúzás. Fogtömés. Müfogak

r

Bordzet lőhet rondelnl : az Igazgatóságnál. Budapes
ten Édetkuty L , Péczell és Lencz uraknál, vidéken 

• jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.

ZS- Patzczellázóstra *Ws  
iffon alknlmHS térülőt KEREPESEN 
32'/, bőid A 1600 O, NÉGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bövobb.t a 
tulajdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Kismartonban.

Magyar á I ta I á n o s kötanyag gyár
BUDAPEST, VI, Révay-ulcza 16. szám.

Szállít gyári árban szülésznőknek a belügyminiszteri 95000|1902 
rend-lelnek megfelelő bábaláskákat, ellenőrzőkönyveket é3 jegyzőköny
vükéi; valamint a szülészethez szükséges összes kötanyagokat és mű- 
szertíkct- ÁRJEGYZÉK INGYEN.

■ -------------—............\ — •
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=^=x vagy =
Jeoy®yél

I
leclohb. loaklaiósabh s ennítfagra cslaa-i—jj-s 

legolcsóbb szappan. — Htodén '“5
káros alkatrészektől mentes.

Mindenütt kaphatói

n
Sár x3nál különösen erre 'ügyeljünk, hogy < a 

A czfPPan, « ..Schícht" névvel ÖB ff
a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •

<

Gödöllői ..krz»éhtC‘ könyvnyomda.


