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1 ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

Egész evru . Mór 1 Negyed évre . 2 kor.
Félévre . . 4 „ |Egyesszám ára20 AU.

BérmentetlMi leveleket nem fogadunk el. 
Kél'rátok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Aszódon

Hirdetések:
ogy.i.ég szerint jutányos áron kózöltetn.k. Nytk-Ur
.... 60 fillér. Előfizetőinknek nagv irkáávMMÓay

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

Romlott erkölcsök.
Általános a panasz s nap nap 

mellett tapasztaljuk, hogy romlanak 
népünkben az erkölcsök. Ma itl, holnap 
ott akad meg szemünk a társadaalom 
szennyes képén. A társadalom minden 
minden rétegében , úgy a legalacso
nyabb —kü'önösen a munkásosztály' 
nál — mint a legmagasabb körökben 
hódit ez a nyavalya s ha nem mond- 
haljuk is hogy az anyagi nyomor min
dig egvszersmint erkölcsi züllés is — 
bár indító okát magában hordja, — 
de bizonyos, hogy az erkölcsi élet le
rontása anyagilag is megbénít, sőt 
tönkre tesz! így lesz áldozatává a kincs 
a gazdagságra vágyó kapzsiságának az 
élvek hajhászója vágyának, mert a 
kit szenvedélye, a földi élvezetek után 
való mohó, rendetlen vágy üz, az oda
dobja mindent, csak kielégittesse azt 
a nyomorult hustömeget teltét, Nem 
tud magán uralkodni az ilyen ember 
s a mi még sajdosabb nem is akar 
magán uralkodni.

$
Az örvény szé'én azután már 

nincsen menekülés.
Kutatjuk az okodat hisz kutatnunk 

is kell őket s azután gyógyítani ha 
nem akarjuk szerény falusi életünk 
idő előtti vesztét csődbe jutását.

Mi tehát az okij ennek, az álta
lános romlásnak ? Az általános mo
rális müveletlenség £s a vallásosság 
hiánya. Mert nem tételezhetjük fel, 
hogy az ember annyira sülyedt volna 
már, hogy kellő morális műveltség 
mellett is a legruUbb erkölcstelen 
életnek adja mágál! Nem hihetjük, 
hogy az ember, kit í z Isten saját ké
pére teremtett, az |steni tökéletes
ségnek egy szikráját .sem őrizte volna 
meg Nem hihetjük hogy az ember 
csak úgy egyszerűen állattá lett volna 
és igy Darvinnak megfordított leszár
mazási elméletét kellene felállítanunk.

Az egész világ hitetlen pesszi
mista az a legnagyobb baj! Nem hi
szem hogy fogalma van annak a 
könnyelmű léha világfinak hogy van 
egy erkölcsi világrend a melynek be-
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töltése teszi az igazi embert- Ennek 
nem imponál se Isten se ember: az 
a rosszul felfogott és semmire sem 
becsült becsület mindent eltakar.

A legszomorubb jelenség hogy 
megingott a család fogalma s hogy az 
egy feldúlt, megszentséglelenitett szent
ség ! A férj, feleség a nagy világ fia 
és ez a világfi volta hoz átkot az 
apára, anyára és ezen átok alatt nő 
fel a gyermek! Lelketölő bűnt lehel 
a levegő és ezt a levegőt szívja a 
gyermek magába. Az ifjú a növendék 
lányka lelkét a nem neki való és ál
tala felre értett tudomány rontja meg 
mert bár talán látja a materiálista 
könyvekből a jót, de követi a rosszab
bat, mert az kellemesebb. Szabad a 
tudomány, nem lehet békóba verni 
nem lehet a vallás igazságaival babo_ 
náságaival megkötni, mert akkor sem 
mire sem megyünk, sötét fejüek le
szünk, a tökéletesedésnek egyszerűen 
útját vágjuk.

Hiszen csak az igazságok, de nem 
következik belőlük, hogy a vallás ural-

T A R C Z A
Hír a falunkból

A fiatal bárónk nagy maga untába, 
Rózsafát oltott a Gálék udvarába.

Hej hogy irigyelték a ritka virágot, 
Gál Magda aortát a többi parasztlányok.

S az a semmi kis fa beválik csodának 
Szerencsét termett az egész Gál családnak

Füstölgő, vig kéményt a Cálné házára, 
Selymet a Gál Magda karcsú derekára.

De az oltott rózsa mire kivirágzott: 
Nem ültek egy padra Magdával a lányok

S mire az őszi dér a rózsát megeste I 
Valami nagy bánat Magdát eltemette.

•

Nincsen szebb virág a pünkösdi rózsánál, 
Falusi lánynak a magaszőtt ruhánál 1

Szabolcska Mihály

Ködben.

Több száz ember a mély ködben, mint 
egy sötét test meredt a mező-égen.

Novemberi reggel borult a tájra az ég 
és föld éjszakai lehelete | a sűrű párák — 
sejtelmessé tette a levegőt.

A napgolyó, erőtlen sugaraival belé- 
ütkőzött a ködfelhőkbe, csillogom színezte 
azokat, de áttörni, elszakítani nem tudta.

Itt e ködői világban testében resz
ketve, lelkében indulatokkal állott az elke
seredett emberraj. mely éhes volt és for
rongott a rombolás gondolatát vitatta vad 
beszédekkel.

Mint rém emelkedett feléjük komor 
elmosódott f rmúivul a pálim.u-gyár ahol 
idáig dolgoztak é< ahol meggyülölték a bru
tális jármot továbbru is czipelni.

Az okosabbak i?Jutottak sokáig és 
eréllyel tanitgattak mire pedig a gyülölkö- 
dők o novemberi reggelen összeverődtek a 
mezőségen — pu .ztitani akarlak

A rombolás gondolata, mint eszme 
égett az agyukban melyet sötét és nehéz 
pereseikben addig-addig hánytorgaltnk mig 
nem rabjaikká lettek és egy bujlogató pil

lanatkor oda terelte mindannyit a megutált 
gyár elé;

.... Főlszakitották a pálinka-raktár 
szárnyas ajtaját.

Dulakodással, gomolyogva rohammal 
törtek a helyiségbe — és meghökkentek.

Forró én és futott át egyszerre a szi- 
lajnp lázadókon; olyan amely gyönyörből 
és hirtelen vágyódásból születik.

A felhalmozott pálinka illata átjárta a 
hidegtől és éhezéstől reszkető lelkűket.

A nehéz és erős italok tengere buján 
illatozott feléjük. A pálinka szaga — kéjes 
érintéssel — beszáll zavaros lelkűkbe és 
fölizgult agyukba, melyben a rombolás gon
dolata diadalmasan növekedett.

Elhull) kiáltásokkal, elcsukló ujjongás 
sál rohanták meg a drága portékákat

Tiileki dtek feldöntötlék egymást és a 
zsákmányt ölelésére már messziről kinyuj 
toltak a karjaikat.

Elérték mindannyit.
A pálinka ördöge kiszállt a szines 

üvegekből és magahoz ölelte a megvadult 
embereket

Kezükben volt a nagyszerű ital Izmos 
szorítással lóbulták meg fejük felett hogy 
összezúzzák — de áz ajkukhoz emelték.

t
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nia helyér# a teljes yallásfalanság és 
erkölcstelenség uralmát ültessünk és 
pedig a tudomány nevében, Tulomány 
irodalom, különösen a pzépirodalum, 
művészetünk legfóképen .1 színésze', 
szóval minden, a mi az embert töké
letesíteni volna hivatva, a le(szemte
lenebb realizmussal hatnak, perverz 
czélok szolgalmába szegődtek s való-- 
jában tökéletlenjének. De tele szájjal 
kaczag rajtuk s ör mímel élvezi őket 

a tömeg.
Egy kis fantázia s átültetve e 

frivolilások az életbe és kész van a 
pletyka, mely nem I.agy szárazon sen
kit. Ez az oka, hogy alig van nálunk 
nő, Különösen h í egy kissé csinosabb 
melyre a mindig kész mendemonda rá 
nesütné az erkölcstelenség bélyegét. Szó 
sincs róla: sokszor alaptalanul. Nem 
feszegetem továt b, nvilt s< b ez, f„j, 
éget és még serif akarjuk meggyúgyi 
Imi Mi volna jó, inti k'llene t hát 
lenni? Mindenesetre lár.-iumlinunk jobb
jainak, vez.i léinek a kik ismerik a tái- 
,-adalmn erkölcsi életéi, szükségletei', 
ismerik az életet a maga sötét valósá
gában, kellene példa adó act.óba lépni. 
Papok és tanítók a társadalom intelli
gens elemei, ^gondoskodjanak arról, 
hogy megszűnjön minden téren a lelki 
durvaság, ho,y bizonyos lelki tinom- 
ságra tegyen szert ismét ez a mi 
közéletünk is hatással vannak és azt 
vezetni vannak hivatva, kövessenek el 
mindent, mindönki megfogja tilálni 
az eszközt, módot mellyel nevelni és 
művelni tud.

Mi magunk pedig, ha felébredt 
már benünk az erkölcsi önérzet, ápol
juk s nagy missiót teljesítünk, ha nem 
engedünk az ellnünk törő áramlatnak.

Állítsuk pellengérre naponként

Szerelmesen és tehetetlenül csüngtek 
a pálinkás üvegek ajakén.

A hossza csóktól tűz lepte be a sze
mükül és fázós Ustük végigborzongott a 
nagy kéjtél.

Aj érzésűk; a gondolatuk elhatalma- 
sodott: pusztítani mindent, ■índént elra
gadni.

Az első lélekzés után más üveghez 
nyúltak. Egy mozdulattal ölhöz — halhoz 
is, de csak egy maradt as ajkuknál, a töq- 
bi suhant törött; pálinkát ivott a föld is.

A nyomorgók lakodalma tobzódott it
ten, mely kínálkozik, de csak igy egyszer

Pálinka volt már a levegőben aa el- 
folyott szesz fölizálll az emberek közzé és 
ledöntötte őket, sorra, rendre, oda, ahonnan 
elindult győzelmes csatára a fellázadtakkal 
szemben a földre, ahova leszorította mind
annyit, ahonnan rombolásra, pusztításra 
az eszme jelszavával, többé cl nem 
inehetiuk . . .

A napgolyó odakünn már fölílta a kö 
dől, a világosság nngö't.) a ho nallyt

Fénykévék hullottak be a pálinka 
raktárba, altul emberek feküdt k a padl.iz.s 
Ion egymás mellett es i-gymásu , gyogyogv. , 
mélységes álomban, tehetetlenül . - .

Az eszme beléfult 11 pálinkába.

Révét z Béla 

az éjjelező földmives ifjúságot, a ki
kapós, a randevuzó menyecskét és ne 
hagyjuk futni a megtévedt embert! 
Irtsa ki társadalmunk a gyomot kebe
léből és becsülje meg kétszeresen a 
tisztességes, erkelcsös, vallásos elemeit, 

t
Tattárizky Aníor.

A „Borászat" merlege

A gödöllői borászati egyesület 
m. r. t- most teszi közzé 1902—19U3 

évi mérlegét.
Érdekes adatokat tártál 1 az ez 

az elszámolás közgazdasági szempont
ból és szomorú világot vet kereske
delmi viszonyainkra.

Mindenek előtt koastatáljuk szinte 
túlságos realitása mellett nagy szo
lidságát- Minden czimen az eszközök 
avulása, a hordó a pincze • kezelés stb, 1 
oly összegeket hoz. leírásba, hogy 
szinte kételkedünk : hogyan lehet az 
üzletév eredménye ily gazdag dolá- 
cziok mellett 5871 kor. 31 fill, vesz
teség Hiszen a mai általáii'os üzleti 
pangás mellet az elég szép ered
mény s alig nevezhető veszteségnek ha
nem ellenkezőleg inkább az elörelátőgaz 
da gondos előkészítése a jövendőnek.

Vagy veszteség e az, ha a gazda 
beruházásai értékét oly csekélyre teszi, 
hogy azok tetemesen többet érnek 
a valóságban ?

így van különben a mérleg az, 
áruk értékelésével is, — mig a 
kint levő köv< telések a múl évi5174-7 
kor 17 fillérről 49132 kor 10 fillérre 
apadtak, ami magában véve í615 kor 
07 fillér nyereséget jelent. ;

Ez a nyereség azonban nem az 
űzletév javára van Írva a mérlegben 
hanem a törzs vagyon sz rnláját gaz
dagítja.

Az intézet terhei is tetemesen 
csökkentek Elfogadmányai a mull év
ben még 65000 koronával szerepelnek 
mig az idei mérleg csak 4-OOcO koro-' 

nánvi elfopadványt tüntet fel.
A tartalék tőke 111903 kor 73 

fillérről 14065 kor 98 fillérre emel
tetett,

Mindezek a múlt évinél határod 
zottan gyöngébb üzleti év eredménye
ként tudhalók be, daczára a mérlegben 
feltüntetett — veszteségnek, mert hi
szen az idei üzleti forgalom 25197 
kor 99 fill. szemben a multévi 5312 
kor 53 fillérrel tehát alig L lányi.

Ha tehát alapos tanulmány trtr- 
| gy.ivá tesszük aBorászatiegye 
sülét mint részvényt ár 
sasig idei mérlegét és lem en 
gedjiik magunkat mepléveszletni az 

| abban feltüntetett veszteség által, ak- 

korjízt tapasztaljuk, h-'gy ezen üzlet
évé sem volt meddő, és szakavatott 
vezetőségének | ovatos ■ lőre látó műn- 
kálódása teljesen meghozta a jelen vi
szonyok közt elérhető legjobb ered
ményt, és igy teljes megnyugvás-al 
fogadhatják ezen önérzetes őszite 
a mérleget a részvénye-,ek is,

H I 1< E K.
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A .fehárkereait" ktzgylléso az erszá 
got fehérkereszt egylet gödöllői fiókja va
sárnap • hó 6 áu tartotta évi rendes köz 
gyülésót Gödöllőn Garán Dánielné urnö az 
agyiét elnöknöje lakásán az ö és Kapczy 
Vilmos fi szo|gabiró lárs elnökök elnöklete 
alatt. A jegyző könyvöt dr. Orhky Dénes 
ügyvéd vezette. A közgyűlés melyen a tagok 
szép számban jelentek .meg a zárszámadás 
letargyalása után a fl'mentvényt egyhangú 
tag megadta. Majd a jövö évi költségvetés 
keretén beiül 200 koronát irányozott elő az 
elnöknő kezéhez kisebb segélyezésekre. Végül 
megválasztotta pénztárnokául dr Reicbards 
perg -Lajas kör orvost. L'j tagokul felvetlek 
Hajós Menyhértté Götz Jánosné és Lukácsy 
íslvánné úrnőket. A titkári jelenté-böl meg 
tudtak;- hogy az egyesületnek 1682 korona 
vagyona van a gödöllői 1 takarékpénztárban. 
A múlt év folyamim 6 tag lépett ki távo ás 
folytán s igy jelenleg 99 tagja van.

Közvacsora A gödöllői polgári kör 
tagjai a kör helyiségében e hó 20 ált köz 
vacsorát rendeznek. A disznótoros esetre á 
következő osalogató versözet hívja meg a 
vendégséget.

Tisztött vendég-ég I
Ihol az magyarok hírős eledele 

J Riskása az alja, kóbász a eleje
A ki ebbül egyször jó bekanalazott.
Az nimöt embörbül födhöz vághat hatot. 
A ki a tányérját kétször is tetézi,

. Magát a hutedik menyországban érzi, , 
És a hold gsága szélöv mint a tengőn, . 
Hát háromszor vögyőn ebből mindön embör.

öagydko-ság Tóth Jan -s, szegény nyo 
morék koldus embert pénteken reggél fela 
kasztva holtan találtak Gödöllőn, az Erzsébet 
szálló istállójában A szeredc'sétlen a já-^zól 
ra akasztotta fel magát. : *.  < ,

Réndlrtllztos választál Gödöllő.tanácsa 
e hé 12 ikén választott rendorbiztost. Négy 
pályázó közül Gáspár András lett szótölm 
seggel megvá'asztvu ez állasra az elö-j.■rostig 
áltál.

Halálozás C ■ádor János Nepomuczenus 
t ír. huszar hadnagy 0 hó 9 én este 7 óra
kor Veresegyházán elhunyt. Temetése e hó 
11 én ment végbe nagy gyász pompával.

VJ vas üzlet Uj vas, szerszám és lesték 
kereskedés nyílott Gödöllőn, Székely Lsjos 
ezég alatt. Lapunk jelen számában közölt 
hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

Jé fogás. F hó 9 ép este 9 órakor a 
mátyásföldi rendőrség Zágyora Ferenez mór 
vaországi születésű jelenleg R Keresztúri 
lakos és Bálint István czigány veszélyes 
betörőket el fogta épen mikor azok Mihály- 
ffl József mátyásföldön levő villáját (el akar
ták törni s még sz éjjel át is kisérték őket 
Rákos Kereszturra. Lakásukat megmotezták 
s ott egész kocsi lopott tárgyakat találtak. 
A bizonyítékok súlya alatt már eddig is 
hat betörést ismertek b<>. 39 drb álkulcs is 
találtatott náluk. A nyom >z.á« folyik.

Béküldetett. A m kir Ili sz. csendőr 
a rületi parancsnokság által a kővetkezők 
közzé tételére kérettünk fal : Budapest 1903 
évi deczember hó 9 én. Bec.es lapjának fo 
lyó évi november hó 15 én megjelent 252 
számában az aszódi örsparancsnok Simon 
József őrmesternek Tamás János ottani la
kos elleni fegyverhasználata — valószínűleg 
téves informáczió folytán — nem a tények 
nek megfelelően közöltetvén, hivatalos tisz
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teh'tt»l megkeresem a tokinlotes szerkesztő 
séget, hogy eme téves körülményt úgy a 
félrevezetett közönség kiértesítése, mint a 
osgedörség r. pu'.aliójti érdedében hivafsi" 
san megállapított s alább közlendő adatok 
alapján dementálni szíveskedjék. — Az esi t 
ugyanis a következőleg történt; „Simon ör 
mester folyó évi november 8 án szolgálatban 
levő járőrét a l.öz«égb"n történt rt-.idz ív i ' 
rásokra l'igy.ibnnz.ti'teiidő kardosán « rí,íz eg 
bo ment s m-g mielőtt a járőrrel t .lálkozo'i 
volna, Tam is Ján.»« Majdan Mihály és még 
egy ismeretlen társuk által megtamadtatott 
mire az őrmester előbb Tamás kezét ragad 
ta meg majd pedig mikor ez a csizmaszara 
felé — állítólag — késért nyúlt, kezét még 
mindig fogva tartva balkézzel kardot rántott 
s azzal a Tamás karja felé szúrt, de mert 
ez éppen fordulóban volt, a szúrás jobb ol 
dalt a bordaiv alatt érte. Ennek lattára a 
másik kettő elszaladt. Ösizekaszabolá’r.öl 
tehát szó sem volt. Különben ízen ügyben 
bírói vizsgálat ven folyamatben. 
A kér parsg, idgl- vezetésével m"gbizva : 
Marfi, s. k. alezrdes, Szívesen adunk helyt 
n közleménynek mert hozzá járul az áltulá 
nosan kínos feltűnést keltett eset tisztázása 
lmz Várjuk azonban m'jd a bírói vizsgálat 
eredni nyniiex közzé tété ét. is.

Pastvármegyo közgazgatási bzottsága 
ülést tartott Un. .czky Eeynez lői-p m v b 
t t elnöklete mellett 'melyen a jelentéseket 

II f.*,l.d>bméseket  intézlek el.

H911 táv 1903 . ;
Árverési hirdetmény kivöriata

A göilö lm kir járásbiróság mint tkvi 
hatóság Közhírré teszi, hogy Dr. Fischer 
Gyula ügygondnok végrehajtómnak' Su- 
chovs/.ky Gyula és neje végrehajtást szenve
dik elleni 104 korona tökeköveieles és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. 
járásbiróság területén levő aszod községben 
fekvő az aszódi 572 sz tkvi betétben foglalt. 
A 1 1 sor 566 hr.-z 75 ö. i. sz ‘háznak[és A 
I 2. sor 567 hrsz 74 ö i sz háznak Su 
cbovszky Gyulát és nejét az Barsuta Apolio 
niát illető fele ró,zéró 800 kor kiákiltásí 
árban az árverést elrendelte és. hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1904 évi ja 
nuar ho lóin napján délelőtti 10 órain r 
Aszod községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikailtási árön 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tábtoznak sz 
in'.illan bocsárának ÍJ % at vagyis 80 ko
ronát készpénzben vagy az 1881 €0 t ez 
-,'i §.ibau jelzett árfolyammal számított és 
az 188. évi november hó 1 én 3333 sz a. 
kelt igiizságügyminisztsri rend -lel ö § ában 
l.ijalölt óvadékképes értékpapírban a kikül- 
u rit kerthez letenni avagy az 1881 LX t ez 
70 § a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyez só íil kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgálfatni. ‘ ■ 

Gödöllőn 1902 október hó ti! napján
Kir járásbiróvág mint telekkönyvi < ha

tóság.
Lukácsy, kir aljbiró 

90>8 az tavi 19UÖ

Árverési hirdetmény kivonata.

ingatlan bec.-á • i ik 10' -.zázabkát vegyi- 
10’) koronát készpénzben vagy az 1-81 
I.X t. ez. 4'2 § áb.ta jelzett árfolyamai o 

z múlott és az 1881 évi november hő ión 
1’3 '3 sz 11 kelt igazságügyminiszteri rend. lel 
.8 §iiban kijalölt ovadékképes értékpapírean 
a ..ikttldöli kezéhez letenni, avagy az 1181 
l.Y t ez*  170 §a értelmében a •bánatp>’nz.- 
iv-k a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki- 
.. itótt s/.auaiyszcrü elismervényt átszol- 
g..ita ni. *

A ir járásbiróság ■ mint tkvi hatóság.
Gödöllőn 1903 évi szeptember hó 22én

Lukácsy kir aibiró
9597,103 t. i‘. Erk 1993 oki 2-án

Árverési hirdetmény kivonat.
Á gödöllői kir járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhirr.i mszi, hogy a pesti magyar 
k.'ie-k 'd dini hűik vé .'.• iliajt uönsk R itích- ' 
minit Ikr minit rákoslig'-u tikos ré/reliaj 
msi szenvedő oiluni b.O kor tök.'köve elés 
és járu'ékai iránti ve^fc^h jtási ügyében a 
peslriuéki kir törvényszék a gödöllői kir 
jarasbíi óság területén levő Rákoskeresztúr 
köz.s g határában fekvő n rá dskercszturi 
1420 sz betétbm Raajhnsul Hermáim ne 
vén álló A t l dór 47'35'1 d 1 hí •sz ingat 
tanra és a rajta épült, di te s> könyvi.eg 
meg f.a nem tüjtotelt házra -.'"íí)1 koroná 
bún ezennel megáll ipitott kikiálla;i arban 
az árverést elrendel.e és hogy, a fenn.bb 
megjelölt ingatlan az 19C4 évi január ho 
r-ik napján délelőtt 10 orakor Rnkoske 
resztur községházánál • inegtariando nyilvá 
nos árverésen a megállapított kikial.usi 
áron alul is eladalni fo,r y

Árverezni szásrdekozok tartoznak az 
ing dián becsárán ik 10 százalékát vagyis 
•100 koronát készpénzben vagy az 1881 I. X 
t Cl 42 §ában jelzet árfolyammal szá 
■litott és az J881 évi november ho lén 

3353 sz a kelt igaz-ágűgyminiszteri rende 
mi 8 gátban kijelölt dtvudékképes értélipn 
pirbáti a kiküldött kekenez letenni, avagy 
nz 1881 L X t ez 170 §a érfehhébin n 
bánatpénznek a biró aguál elöleges élhe4 
lyezé-ről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgádatui.

Gödöllőn, 1903' évi október hí 6án 
A kir jbiróság’ mint tkvi hatóság.

Lukács kir aljbiro

A nyeremény 
é t az állam 

........... kezeskpd.k. 
i-T liTvaTFiíarntiut g-á! .mi áltvl-iiiíto'íított 

nntiy pé uzsor-játék 
nvw««’nvt il>< h való ré<7.vét<‘ . p.

tikban
JU millió 85fizol) 

InssZ in'ndpntisetre
E/*n  előnypvn/..' 
iciuényH !v>r<•i-n ■í* 
1 iutaíoii á 3000 00

F cnyer. miny l 
esetleg 

300.000 mát ka |

Szerencse 
hirdetési

•írrnjá-

2 márka 
kiliir/v;i 

Ingna vobh 'u\ 
r ctl>cn íí 1 Jr '> márka

4 m rr. a l'.i ’Tl) Mk

V'

1 á MO’iOO Mk. S .. a 2< 0U0 Mk
1 á 511008 Mk. : á 1Ő&00 Alk.
1 * ■Í5 ié I Mk. a 10 )00 ’.Mk.
2 á 4()090 Mk. D á 50W .Mk
l á ■loOvO Mk Ijuo á 3000 Mk.

1 1 v.Á 30000 Mk.jiBo á 2000 Mk.
1 Mvereinény á ItlOOI 0 Mk. ,uu á louO MK,

i 1 ’• . * SOO'OO M k. 812 á 400 mk,
1 ' é 601’00 Mk. 75 á 30 Mk.
1 H H 40DUÜ Mk.
A sorsjáték tartalsiaz összesen a 7 osztály ban

I

111,000 s tsjrgynt és 53.795 > yernni nyf é. » 
jutalmat agy hógv a sor-j,-ev»k le'erAsz.'-n.k 
körülbelül 'biztosan nyerni” kell.

A legvalószínűbb a fönveremánv az 1-sé 
osztály- an legszerencsésebb cselhez i >0.1 00 in. 
a z. osztály-bán őfl.OOO ni a 8-il<ban BiprtjO 
ni adikbe'n 70.000 m. az á-lkbon 75 0 0 ni. a 
6 ’iltban W1.000 m. a 7-ikben 200.000 márka 
és a 800,OOOé márka jutalommal együtt Mwt- 
eg 600.000 márka,

Az első osztályra melynek huzasa híva 
al esan fog niegallap'ittatni

eijv egész eredeti sorsjegy c<ak, 7 - o/ona
•e.v fél •, ' ..
egv negyed ,, .. >■ ‘ .o

Á. következő osztályokra szőlő LeFizetf- 
(*k  és pótnyereiiényjagvzék a hivatalom ó< al- 

lami czimerrel ellátott sorsolási terven láthatók 
melyet' én kívánságra előre ingyen és franké 
küldök meg- ,A nverenténv.'k kitizeteo es ell<ul.I.'se 
gyorsan és' a lógviíorilbb titoktartás mellett 
iliiekt. löi'téiiik.

Minden résztvevőnek a liuzas után a ni 
vatalos nyeremény tiszta általánosan aíonna 
•Ikűldetik.

Megrendeléseket ntmvMfp' vagy a pénz 
9)íle»e< beküldése, ellenében teljesítek.

” A megrendel ■seket kérem - a közeli hú
zásra tekintettel azonnal, de legkésőbb 
f«ly*  évi de«z»m. «r ho 17-ig uiz» om«»l 

' id, HECKSCHER SÁMUEL
t) 11 Cl 11int Hamburgban________

A gödöllői kir járásbiróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, trogy Krebs Emil 
vegrehujlatónak Sebein Vil .torna szül Meu- 
mann Júlia végrehajtást szenvedő elleni 
lb 0 kor tőkekövetelés és jár iránti végre
hajtási ügyében a pe»fvidáki kir. törvény
szék n gödöllői kir járásbiróság területén 
leró R tkoskeruszlur k izségbett fekvő a 
rákoskeresztúri 991 sz beiéiben Schein Vil 

Hímé szül Neumann .Júlia néven álló A 
f I sor 4103|-j3 hrsz, ingatlanra az árverést 
.0)0 kor szénnél megállapított kikiáltási 
m inin elrendelte, és h'gy a fennebb meg 
jelölt ingullun az 190d. évi janir hóg ö-ik 
napján d. e. 10 órakor Rákorkereszlur köz
ségházánál megtartandó nyilvános árveré- 
teit a uegállapitott kikiáltási áron' alul is 
eiadatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az

Van’szerencsém a t közönségnek s/ives tudom.’ra ad'i lu gy 

Gödöllőn, a Ferenoz .József téren (.piac-tér) 

11 mai igényeknek teljesen megfelelő

V33, szerszám és festek üzletet
nyitottam

Állandóan dúsan felszerelt raktáramban kaphatok 

konyha berendezési ezikhek, ftUökályhák. épMet és bátor r.tsa-

lás°K' liudvasak, vaslemezek és horgonylemezek. Szabadalma

ott öntött aczél ekefejek Jótállás mellett Kocsi tengelyek lopathú 
sarkok és köszörű kövek Mindenféle fe;yvere\ töltényéi sörétek 

úgyszintén villanycsengö fölszerelés .

Továbbá olaj k»nczo mindenféle száraz ót o'ajfestékek 

Fötörekvésem lesz hogy igJti nagyrabecsült vevőimet mindenkor 

pontosan lelkiismeretesen és legjobb kiszolgálással hs'yes<pi ksl'xitiom

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve

kitűnő tisztelettel
Székely Lajos

k%25c3%25b6nyvi.eg


Akácz és Gleditchia magot

J e n y a y j I
LcJoSb. len tarlósabh s oni4lf>;vi 
Irpilesólili sz.ttipei, - Mvsutaa 
tár s ;!k.b éf;e.-.tíl »:«»■«*.

r.denűtí kaph itót
Bevásárlásnál különb: -n orra C.-.yeijünk, hogy fi 
minden dir-b iiZ.ippa.-i a ..b'jn■cn:' névvel ts. y ' 

a fenti védjegyek epyi'iévei l4>».y.,n eliá v-i. «> S

saját méhészetemből gyógy és cw 
mege czélra 5 kilés pléh dobozok 
bán 6 koronáért, csepegtetett szín 

méz 4 literes tölgy hordócskákban 5 korona 
50 fillérért frankó küld utánvéttel Gang Ti- 
•aiar Dtnyiow «m Tarnapol (Ausztria.)

Házgondnokságot
döllö, Váczi-ut 373. szám eseleg a járásbí
róságnál. — Ugyanott egy jókarban levő 
varrógép eladó.

vásárol és mintázo l • j iul i'okat kór. 
f a r a a ó Béla 

csász és kir. udvari szállító
Magyar M a y p e r g e l ö g y 

ZALA EGEKSZ 'GÉN.

A i- .<

SZŐLŐI.UGAS 1 

űltes«0nk minden ház mellé és kertjeinkben 
föld és homoktalajon.

Erre azonban nem minden szőlőfai sí I 
mas, (bár mind kúszó természetű) mert nagyobb 
része ha megnő is, termést nem hoz, e ért m>kan 
nem értek el eredményt eddig. H<»: iiga-mak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják 
házukat az egész szőlőére? idején alogkitünőbb 
muskatály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megférem s 
nincsen oly ház, melynek fa mellett a legcseké
lyebb gondozással fejnevelhető nem volna ezen
kívül más épületeknek, keiteknek. k»TÍfásekn»*k  
stb, a legremekebb diszo, antiólkűl h<»uy leg
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébbre hasz, 
nálhate részekből Ez a iegháládafe>abb gyű« 
mőlcs mert minden évben terem.

A faiok Ismertetésére vonatkozó szína*  
fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimét egy levelező 
lapon tudatja.

Czim ;
Éraelléki első szőlőoltványtelep Nag-Kágya, u. p. Székely hid

i As.lk.k. fraaklart a. ■.)
■,HL1 a^^wwsw — - iteWA ■ srww*

Epilepsia. Alli ’i"1?’'- *ro.r,’*rtj< *• "'** 
iiy«n i>l»*«4haiitMhnakwnii 

sseeved. kérjen bros.sür arról. Ingyen és bérmenl- 
v» kaphat. a ba'tys ,yó|y.isrlár útján (S.bwan-n

Amerika
Elindulás Havreből 

minden szombaton Me
netjegyek a

Franczla llnle által
Jó és gyors u'azás. Ki
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur. Közelebbi 
értesítést ingyen és bér
mentve nyújt a 
Franczla llnle. Wien, 
IV. Weyringer&asse 8.

Pénzt 
sok pénzt, 

havonxént 100 
koronáig ■ er»‘sh t 
mindenki divztessé 
gesseti minden szak 
ismeret nélkül

Küldje be uzimót 
975 jelige alatt a kő 
vetkőző oziinre ; An- 

n .ncei-Abteilung 
dee ,,Merkúr" Mán. 
heim*  Meerfeldetr.

Vadászoknak nélkülözhetetlen
a most megjelen'.

VADÁSZMESTERSÉG KÖNYVI
(Sznkvndász a gyakorlatban.)

Irta: Lakatos Károly.
Nagy 8°-rélü alak, 544 oldal, festőművészek 

és tudósok számos rajzaival.
Ára fűzve 13 korona, fólbörkötónben 18 korona 

A pénz elöleges beküldése után bérinentve szál 
Htja a kiadd; ENDRÉNYI IMRE kdnvvkero.kedé.o 
SZEGEDEN

~ . -WfllMF- - •"

REICH L. FIAI 
tnaytrnit. n. Ii Uk rtnil srtimált 

KQMPEBT. VII. kér., LövóMe-Mr 2. Ilim.
AMflM Utfotib artnteégbe*  gyártod Sypboth te omoom 

FMfehrt fefoteoóbb trak meOMb te pa«f:

.vfl SntMHl*.rt.t  Utod -faj Kfa fekM: SS bmM 
• MtlSiat rn> SUM.I0MHI fa onv

aSSKA Mfa ’MS Mk (RWMfa) fafat.
■fafaa «RV dmfa, . ......................................  ■ IfaSM

. feainfa • afa-fanlUI Mfafafa., WfapfaS P#y»o4 wlf Ma 
rtMto, báMfánttetete dkaMbaa aaartá — 10 láda rendelte 
■te rís Ntert. Mte aagyrtftmk te frtllöafeto általunk törvényesen 
■teM rfk*o*M  ■affátelöen olcsón MáHltuák. Préselt írások vagy 
UteTteteebaál aaaMaaa elká—IHnl ónkOlUégeí niámltjuk, ellenben 
arátei te kttaááH kóltaéf Mamátettetík. Megjegyiok még, hogy 
■N(rttateán >0 légkor nyomáét Byphonpalacikaink MagyamrBság- 
ta Mák tHÍHIáMMi kótveUen a ml gyánaakbóJeioreibetflk be.

4-e- temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4*
Mindennemű koporsók kapha ók érez-, keményfa- vagy fénye élt 

dió(ábá) kisi ld>-n. gyobb mér inén Szemfödelek, virágok, zalagok, sirkenm uk 
vlMigytt tyax szobabehuzások, r.iv.ttal-felálliiás. a személyzet díszes egy. n- 
ruhábsn, a gyásal.ocsi mellett fáklyával, — nyitotl halotlaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel < Ifopiidlivik.

_ _ _ _ _ (gyászjelentések í óra ólait el késs íl telne It

Köhögési tea és hurúi por
* • 41 •ssr|i-gyó|yiisrtárból WJ«r< V/3

WlsuneijMis 39. Ofvosl rendelet sserint kó- 
Slltya vpMkony hatással bír a lélegző szer- 
'akró, nyálkaoldó köhögő,1 inger csókkontó.
• mtédwógotís lorok-eslklandozást meguOn-

Por M kt. • hossá való tea 60 kr. Postai 
<s4Ilf«s W tr. csomagolási díj portó nélkSl.
♦ eastnbgnHtartMsbb nem küldetik. - Kórjak, 
« Ssení Gyorgf-féle gyógyszertár védjegyét 
Ógyslembhdrsnal, esen Hirdetési pedig kivágni 
*» siogóttanl sslveakedjék.

■tatafa.


