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Fársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
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Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza. 
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A járási jegyzői egylethez.
A magyar állam tisztviselőinek az 

idén nem volt rossz karácsonyuk. A 
magas helyen, a hol olyan sok inun- 
i át kívántak tőlük s ahol annyi esz- 
leudőn keresztül tartották Ígéretekkel 
őket, végre telti k váltottak fel a sza
vakat. A tisztviselők fizetésrendrfzésé- 
től szóló törvényt egyelőre ad akta 
tették ugyan, de ennek helyében pót
lékkal kedveskedtek nekik az 1904-ik 
esztendőkben, ami — legalább egy évre 
— felér a fizetésrendezéssel. De nem 
csak egy évről van szó, a pótlék meg 
fo/ maradni a jövő s azután követ
kező esztendőre is, tiniig a (izetésren- 
dt-zesbil törvény válik. Tizenhat mil
lió. karácsonyi ajándékot kaptak az 
all mii tisztviselők, amely összegből 
még a legkisebb Írnokra is fizetésének 
megfelelő tekintélyes összeg esik. Fö
lösleges mondanunk, milyen nagy 
örömet kelteti az állami tisztviselők
nek ez a meglepetésszerűen jött ka
rácsonyi aj üdék helyesebben mondva 
jól megszolgált munkabér.

Ezzel a reformmal az ország értel
miségének legnagyobb s a kultúrának 
s nemzeti állam eszmének legtöbb 
áldozatot hozó osztálya szabadult meg 
uuy. «.>■ i-r■’irrriwBHinsrai^iw 

IÁK CZ A
Steve Erodie esete.

— Irta: SZEBENY1I JÓZSEF. —

Zöldi Marczivul, — a főhadnagyból 
lőtt czigányprimással — aki most Ameriká
ban szerzi a babért és dicsőségei a magysr 
nótának, Zöldi Marczivul ü'dögélliink a C.«fé 
Boulevsrd icraceán. Valamit kellene csinálni 
mert ez igv unalmas. — Hat gyerünk 
színházba, Ugv emlékszem vasárnap volt. 
El ndu uuk u Bowerin közben fürkésztük a 
szinh.i/iik reklámjait. Egy óriási plakát hir
detni u P-oples The.iter szenzátiós darabját. 
A Broo.lini hidat ábrázolta e kép mi int 
egy vihaios éjszakán egy eml.er ég f lé 
eimdt k. rokktil ugrik le u hídról a bO láb 
nyi mély égbe, az almit hömpölyögve hu.- 
láinzó É u.t river habjai közé. A szöveg 
pedig i yetani volt :

Steve Brodm.
Szim. ti 3 felvonásban.
l.tn: Steve Brodie.

— Ez furc-ii, mondja Zöldi Marcsi. 
Egy ember aki dtirnbo. ír önmtignról,

— Ezt megnéz ük, moi.dem én és

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos.

a megélhetési nehézségek egy részétől 
s ezzel maga az. osztály vált erősebbé 
és megbízhatóbbá. Nem kidobott pénz, 
a magyar államnak a 16 millió, a 
mélyít egyébként az eredetileg terve
zett 22 millió kor. helyeit adlak. Megtér ül 
ez a pénz, ha nem is közvetlenül. A 
megnagyobbodott fizetést a tisztviselő 
ezután sem viszi el a takarékba, in
nem elkölti magára meg a családra és 
jut belőle a szabónak, egyébb iparos
nak, fűszeresnek és gazdának egyaránt. 
Min 1 jobban tud megélni a hivatal
nok, annál több pénzt juttat az ipari 
czikkekért, élelmi szerekért és kultu
rális c-élokért.• Hogy ez csak hasz
nára van a köznek, az nem szorul 
bizonyításra.

A magyar állam az ő kis hiva
tal. lokxit, az írnokokat, a segédsze
mélyzetet már-már odadobta a szo- 
cziáldemokráczia karjaiba. A szó szo
ros értelmében nyomorgot az a kis 
hivatalnok, akinek a fizetésén kívül 
mellékesen nem cseppen valami kereset 
és gyakori sikkasztások az állam pénztá
rában szoros összefüggésben voltak a 
lehetetlenül csekély fizetéssel. Nem 
becsü’jük túl a pótlék s a jövendő 
fizetés endezés fontosságát, de azt már 

bemviiiütik a színházba, zsúfolásig volt. A 
kariatok rop igtak 11 sokaság a'ktt. A szom
szédunk egy jóravaló yankee szóval tartott 
bennünket, amíg az előadás megkezdődött, 

tudja polgártárs ez a Sieve Brodie 
szerencsés ember. Leugrott a világ légiin 
gyobb hidjáról és semmi baja írni esett. 
Fi gad.ásböl, vagy tán nem is annyira foga
dásból, mint elkeseredésből. Na de kezdődik 
a darab, majd meglátják.

— Éi elkezdődött az előadás, ügy ahogy 
hjálszotlak, a nép iimg tombolt a Istsió löl 
és hívta a szerzőt, aki nem jött, az volt a 
me-éje, hogy kél legény szeretett egy lányt 
Steva Brodie a hős, és egy Watkins nevű 
vörös milliomos, Brodie parszo szegény em
ber volt. A leány azonban mégis az ö fele
sége lett és nyitottak ety kis sörcsnrnokot 
a Boweryn A vörös, aki bőszül esküdött, a 
szomszédban nyitott egy konkurens korcsmát 
és olcsóbban merte a sört is meg a bort is 
csakhogy szerencsés votélylár-ál tönkre tekye. 
Nem bánta ha rá is megy az egyik milliója. 
Brodie nagyon elkeseredett Beállít a vclóly- 
társához és férfi isiin oda szól neki.

’.lku fiunk szomszéd. Mit akut'velem. 
V.Tjun el a feleségétől. Egy. bet

Szer/ceszfoséf/ és kiado/ii rutai:
Aszódon

1 I irck'tések :
egy*z<«'g  -/.«•: i:.t jutányos áron közöltéinek. Nyílt tér 
sora *>  • ’ fi!|. •• Előfizetőinknek najy árkedvu/ménv

is nyu'ol’ lélekkel állíthatjuk, hogy 
az uj lizeiéssel nyomorogni egy ál- 
latnltivalaln oknak sem kell, hicsak-— 
nem nyújtózkodik tovább, mint a med
dig a t karó é-. Persze, az iiaz.ság 
*z lenne, h gy mindannyi ni j délin n 
éljenek, de miiig ebben az országban 

i olyan veszed :lm s n nagy lesz ez alsó 
osztályok nyomora, addig a többi nép- 

1 osztály sem várhatja helyzetének jóra 
I fordulását. I) dgozni; küzköduí kell bi- 
! zony ezut ui is a magyar áll un liiva- 
. tahiok. ill ik, de a legszükségesebb 

mindig meglesz ami ik. aki n ír prédái.

A méltányosság és a közérdek 
ejyarán' megkövetelik, hogy ez alka
lomból is felemeljük s tavunkat. a tör
vényhatósági tisztviselők érdekében. 

' Eléggé nem kárhoztatható szerénység 
j és lustaság okából a közigazgatási 

emb rek alig h illatnak magukról amihez 
| minden népr.tek s minden társadalmi 
' osztály mozgolódik, hogy a maga 

helyzetén javítson. Egy-két község — 
! ez igaz, saját inicziátivájából javított 

tisztviselői fi elését de legtöbb helyen 
a jegyzőnek annyi fizetőse van sokkal 
nagyobb quttlifikáczió mellett, mint egy 
tiz éves állami segédhivatal luknak, 
sőt esetleg még kevesebb is.

— Inkább beleit,'rom az East folyóba 
a Brooklin hídról, szólt Brodie.

Emez kapott rajta.
Tudja mit szomszéd. Ugorjék le a 

Ilidről. Hu élve j In ki, ezást dollárokkal 
padlózatom ki ezt a korcsmát és mindenes
tül magának adom, továbbá Ígérőn, hogy 
nem állok többé n'já'ni. II i pedig belehal 
az ugrásba, hát teslá'j i rám a feleségét.

— All az alku! És ez.el a tenyerébe 
csapott a vélólylársáftak. Tanukat hívtak, 
szerződést kötöttek és éjjeli két. órakor neki 
inlultsk a hídnak. Viharos csúnya éjszaka 
volt. Egy kis hajó várt a híd alatt a köze
pénél. Brodie odaért, csak bizlatták. A ren
dőr azonban észrevette a dolgot és éppen 
mikor Brodie a korlátra lépett megragadta 
a vállalkozó ifjút. Brodie meí'.bcvágtn a rend
őrt, f.ilkuizott a korlátra, ég felé emelte 
kezeit és ugrott, a levegőt hasította, lebukott 
a vízbe és parczek mu'tnk cl mikor feljött 
a felszínre megint. Megrázta a fejét é» u z ti 
a hajó felé. Fölvették és hazamentek. Hr.r'io 
nv gfizclle az árát a boldogságának. Másnap 
n lapok rendkivtlli kiadásban mesélték el a 
lehetetlenséggel haláros knltmdnl és egész 
Amerika es ni j.ir.i járt az ezii-t d lilátokkal 
kip'idló . t. cs rno’.n itt
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Nekünk is van egy jegyző egyle- 
lotünlt, amelyik alsz k. Mikor mozdul 
már meg? Ébredését de sokan várjuk!

Az igai'i hogy illetékes helyen a 
nélkül, hogy alulról erre nézve megad
ták volna az irányítást, elhangzott 
már kijelentés, hogy a közigazgatási 
tiszt viselők fizetését az álla i.iákéhoz 
hasonló n ódon fogj ik rendezni. Ezt 
a font-s kijelentést nagy köszönettel 
vettük tudomásul. Sőt jöv*d>lmi  be
vallás inkát is siettünk beterjeszteni.

Da asért mégse várjuk czifra- 
nyomoruságban élő közigazgatási tiszt
viselő társaim, hogy * sült yalamb 
magától repüljön a szájukba, Tegyünk 
is valamit!!

Egy nótárius

A fogyasztási szövetkezet 
Gödöllőn.

Ha körültekintünk édes magyar 
hazánk határai között, örömmel lát
hatjuk, hegy a magyar nép ébredni 
kezd, hogy mindenfelé magasan lobog
tatja a szövetkezés kibontott zászlóját. 
Büszkén tekintünk arra a hatalmas 
seregre, a mely küzd alatta hogy az 
elvesztett tért a tömörülésben rejlő 
erő segítségével visszahódíts :•

Több mint háromezer életerős 
szövetkezet dolgozik már is ezen. Az 
ország valamennyi részében működő 
szövetkezetek sikerei fényes tanúságot 
lesznek arról, hogy ez az egyedüli 
czélhoz vezető ut gazdasági és társa
dalmi bajaink orvoslására. Vannak 
már példák, a hol megváltozott hely- 
z« tről lehet beszélni, ahol a szövetke
zés h Iszáritolta a könyekel és derűt, 
megelégedést varázsolt he’yébe. Van
nak községek, ahol mindennemű ügy
letei a szövetkezetek bonyolítanak le.

Valóban, ahol ilyen szövetkezet 
megalakult, oda jólétet hozott, ott ál
dást hintett ezen társulási intézmény 
mely a polgártársaknak egymás segil-

A színház, igazgatója pedig föihasxnálTa 
a népszerűségét, fölkérte Brodiet írjon a 
kalandjáról ssindarabot. Három hónapig 
mindig azt játszották a Peoplei színházban 
Brodie pedig egy fél év alatt több zörös 
milliomos és országos hős lett.

Felvonás közökben a nép a szerzőt 
hívta, de a rendező mindig kénytelen volt 
kijelenteni, hogy a korcsmában igen sok 
dolga van a szsrzönek, tehát neaa jelenhetik 
meg, hanem akik látni akarják, azok fárad 
janak át színház után, a túlsó uteza sarkán 
van a sörosarnokja.

Ergo Zöldi Murczival elmentő ik a 
Brodiék korcsmájába. A nemzeti hős leülte
tett bennünket és egy saját aláírásit arcz- 
képet tett elénk, egészségünkre kívánta a 
sört s aszal tovább állt, hogy másokkal is 
megtegye ezt a kis műveletet.

Ez a Brodie egy személyben tünteti 
M az egész amerikai humbugot. Betartotta 
azt az amerikai tanácsot, amit minden ap i 
elmond a fiának.

— Fiam, iparkodj becsületes utón meg- 
gazdag.'di.i. de ha igy nem sikerül minden
képen ipái kodj meggazdagodni.

T 

sédére és támogatására irányul. Már 
eddig is sok különféle jótékonyczélu 
szövetk. zel támadt és ti rjedt el Ne
vezetesen : olcsó hitel szövetkezet, 
földmivelő gazdaszövetkezet, gabona- 
raklár szövetkezet, iparos szövetkezet, 
házi ipari készítményt értékesítő szö
vetkezet, fogyasztási szövetkezet stb. 
Ezen utóbbi van elterjedve a legna
gyobb számban és ezen utóbbinak t. i. 
a fogyasztási szövetkezetnek közsé
günkben leendő megalakulását, tekintet- 
1.1 arra, hogy hiti lszövetkezetünk már 
van < s virágzik is, — szivbő1. lélekből 
kívánjuk mi is mindnyájan.

Hogy ezen eszme megvalósuljon, 
hogy az ige testet öltsön, ebben a 
legnagyobb érdem Rózsa István tisz
telt polgártársunkat illeti, aki nem 
sajnál semmi fáradságot és áldozatot 
az ala' itandó fogyasztási szövetkezet 
tagjainak összegyűjtésében, aki nem 
fé1, nem ijed meg a kicsinyes gya
núsításoktól és megtámadtatásoktól, 
melyekből pedig neki bőven kijár azon 
ellenpártiaktól, akik titkos ellenszenv
vel, irigységgel és gyűlölettel kisérik 
ezen szövetkezési mozgalmat

És ez nagyon természetes is. Ok 
ugyanis féltik a koncot s mert egye
dül esik a saját érd ikiiket, hasznukat 
s meggazda odásukat keresvén, nem 
törődnek s egény polgártársaik jólété
nek élőm zditásán, » kiknek pedig 
megéli.elésük, sorsuk sokkal könnyebbé 
fog válni a fogyasztási szövetkezet 
létrejöttével. Amint az élelmi czikkek 
árai olcsóbbá lesznek, akként az élel
mezés jobbá váland s a család kiadá
sai, terhei könnyebbednek.

Vajha meghallaná, megértené Gö
döllő közönsége, összes polgára a fo
gyasztási szövetkezetbe v. ló belépésre 
szólító felhívást és tömegesen iratkoz
nék be. Vajha minél többen követnék 
ama jelszót, melyet nem régiben a 
szövetkezetek országos szövetségének 
megalaauló gyűlésén Széchenyi Imre 
gróf hangoztatott, hogy: Szövetkezeti 
ember csak szövetkezeti embertől vá 
s iroljon amit megkaphat, akkor közel 
leszünk ahhoz, amit elérni akarunk 
népünk boldogulásához! A jövő a szö
vetkezeti eszméé! A szövetkezés át
alakító hatása megszünteti majd a 
társadalmi ellentéteket; ledönti a ter
melő és fogyasztó közé ékelt korlá
tokat. Illő tehát, hogy szivvel-léleKkel 
rajta legyünk, hogy ez az ideális jövő 
sokáig ne várasson magára, hanem a 
magyarok Istene minél előbb hozza 
•I azt u szegény magyar boldogu
lására.

Cserha Jóxsef.

HÍREK.
Személyi hírek Nick Ede királyi taná

csol kir. korona uradalmi jószág igazgató 
hosszabb kéjutazást tesz a tél folyamán 
nejével együtt. Három hetet töltöttek Men- 
tonban, onnan Nizza Marseilbe és Lyon in 
ál Gonfhe érkeztek s jelenleg ott tartózdnHk.

Dr, Pruzsinsky József gödöllői apátpiébá- 
nos makacs idegbajából felgyógyulva, vissza 
érkezett Gödöllőre él elfoglalta hivatalát.

Közgyűlés A gödöllői kaszinó egyesület 
. szombaton, o hó 9-én délután 5 órakor 
I tartotta évi rendes közgyűlését. Az előtor- 

jesztett zárszámadás szerint a kaszinó múlt 
évi bevétele 2802 kor. 28 fillér kiadása 
pedig 2117 kor. 57 fillért tett ki, tiszta 
maradvány tehát 684 kor. 71 fillér. A jövő 
évi költség előirányzat szerint a bevétel 
9968 kor. a kiadás pedig 180 t koronát tesz 
ki. a kaszin‘n»k jelenleg 60 tagja van. Azu
tán a választások ejteltek meg. Elnökké 
Garán Dániel, titkárrá dr. Orbav Dénes, 
pénz ámokkn Kárász G ulti, könyvtárnokkn 
Handa Gyula, lelték egyhangálag megvá
lasztva. Választmányi tagok lettek: dr. Be- 
zsilla I Iván, dr. Heyder Ödön, Kapczy Vil
mos, Óaódy Ferencz, Pirki er Ernő. dr. 
Szu ny Sámuel, dr. Tegze Lajos és Téchy 
Gyula A közgyűlés után sikerült bankett 
volt a kaszinó helyiségében.

Bankett. A sorshúzáson megjelent 
járási jegyzői kar pénten, e hó 8-án a sors
húzást követő járási értekezlet után banketre 
gyűlt össze Károli Nándor Erzsébet szálló
jában. Az ötven teritékü banketten megjelent 
Kapczy Vilmos főszolgabíró a III osztályú 
vaskoronarend lovagja vezetése alatt a szol- 
gabirói hivatal hivatalnoki kara ii teljen 
számban. Az első felköszöntöt Bitskey Gyula 
csömöri főjegyző mondotta a járási tisztikar 
fejére, a főszolgabíróra. Majd Szegedy Albert 
mondott egymásután kőt felköszöntöt dr. 
Heyder Ödön tb. főszolgabírót és Szabó 
Ferencz száinellenőrt éltetvén. Utána dr. 
Heyder Ödön éltette a jegyzői kart. Számoz 
feköszöntőt mondottak még, melyeket már a 
Károli megszokott kitűnő menüjétől s Béla 
czigány jó zenéjétől kedvre hangolt társaság 
rózsás jó kedvben halgatott meg. A társaság 
csak ké-ó este kezdett oszlani.

Felolvasás. A gödöllői polgári kör 
január 31-én tartja legközelebbi felolvasó 
estélyét a kör helyiségében, mely alkalommal 
Hincz Iván és Székely Ödön urak fognak 
fololvasast tartani gazdasági illetve építészeti 
tárgyakról.

Tűzhalál. Megrendítő szerencsétlenség 
érte Sándor József gödöllői házmes'er csa
ládját Margit nevű két éves ieánykája meg
égett és súlyos égési sebeibe bele halt. A 
míg anyja a szomszédban volt a kályhában 
égő tűzzel játszott s ruhái ettől kaptak lán
got. A bölcsőben alvó kistestvéro — bár a 
bölcsó is megégett — csodálatosan megme
nekült. Temetése csütörtökön délután ment 
végbe nagy részvét mellett.

Kétzázéves zsidé templom. Az oszág- 
ban bizonyára egyik legrégibb -zsidó templom 
az, amelyben a qéczeli zsidó hívők Imádjak 
az istent. A templom a rajta foglalt feljegy
zés szerint 1704 évben épült, de most már 
az idők vihara annyira megviselte, hogy 
restaurálása vált szükségessé. A régi temp- 
helyreállitásához szükséges költséget a jómódú 
zsid .k adakozásából remélik megszerezni s 
e végből a péczeli izr hitközség elnöke, 
Ausch Gábor felhívást bocsátott ki. Adomá
nyok közvetlenül ö hozzá intézendök.

Késelések Galga hévízről Írja levelezőnk 
hogy ott most a téli pihenő szezon nap-nap 
mellett meghozza a maga szenzáczioját egy 
egy kisebbszerű czivodás alakjában. A 
napokban azonban nagyobbszabásu dolog 
történt. Ifjú Benedek András és társai ugyanis 
megtámadták és botokkal megverték és 
megkéselték az öreg Szabó Ferenczet és a 
segítségére siető ifjú Szabó Istvánt. Az 
éltes ember súlyos sebével most élet és 
halál közt lebeg. — Csömörön is volt mint 
tudósítói k írja — hasonló verekedés — e 
hó másodikén ott meg vasvillákkal intézték 
el Helenlnai Sándor és társai difTerencziáikat 
Spreiczer György és társaival. — Gödöllőn 
is volt egy kis farsangi verekedés Keresztesi 
István ős neje, meg ifjú Bokor András és 
öescse között. Mindezen ügyekben a büntető 
bíróság lesz hivatva igazságot tenni.

Farkasok a főváros környékén. Csak 
nemrég löt a kőbányai kerületen a kerülő 
egy na8y farkast és utasítást kért a fővárosi 
tanácstól, hogy mitévő legyen a terítékre 
kerüli duvaddal? Mostan azonban egy nádi 
farkasnál veszedelmesebb ordasok veszélyez
tetik a közDiztonságot járásunk területén 
mert a sétára vezetett káposztásmegyeri 
rókakopófalkák már két Ízben akadtak 
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nyomra, melyről azonban a jólidouiito’t 
ebeket az ostorászok leverték. A Máira 
hegységben hul’ott. hó, :nelv uiá' színe 
métermagas lepe.lt boritolt az ottani erdő
ségekre, lesz.orilot'a a fenovad.ikat Vá >z felöl 
a Mogyoród melleit húzódó domb úuczolul 
szőlőibe. Azok a jan (terhi n) r-ggel Olvas- 
szerinti — 11 fokos n dögben é< sírit töd
ben — Kovács Ferencz kerülő hatalmas 
termetű himfarkast ejtett el, amelynek hosssa 
oi rától a farka végéig csaknem 1 és innom 
negyed méter. A lakd ■ ág közt nagy rettegést 
keltenek e hirak s a gazdák nem mern-k 
főidőikre kihaj.ani, mert tényleg veszedelmes 
is most a járás kelés az oltani környéken 
az ólálkodó farkasok miatt.

Uj lap Ui politikai hetilap indult meg 
e hó 3-ávai „Nyeczvennyolcz*  czim alatt 
Pusztamonostoron. A ízerk«szié.-ért felelős 
Nedeczky Szendrö, társzerkesz.ök Nedecz.»y 
Loráni és Tattárszky Andor.

Nrpiee tanfolyamok A Hevesmegyoi 
Gazdasági Egyesület, mely az utóbbi időben 
oly ági is müködé-t fejt ki a közgazdasági 
viszonyok javiiása körül, e tél folyamán 
szakerők közreműködésével három vasárnap 
népies tanfolyamokat rendez, melyeken a 
növénytermelés, á latt'-nyésztés. sző ömiiveh s 
és a szövetkezeti ügyek ismertet őse f gjak 
az előadási tar. yakai képezi i. Az előadások 
a katholikus kör helyiségében lesznek, me
lyet a kör v.’z tősége ku-zséggel engedett 
át a gazda-ági egyesületnek <•. ezélra. Az 
előadásokon i. ioden dijtnlr mii v kel részt.

Rákóczy ünnepé.y Túrán. Tű n község 
polgársága e lm 6 un délután a Órakor a 
községháza dísztermében szépen ‘ikerült 
Rákocz’’- finir pélyt ri-ndezetl. A 160 Imro- 
naiiyi bevételből fennmaradó tiszta haszon a 
kass-.i r. ikóczy-szoborra fordiltatik.

Szánbánya a budapesti in. kir bánya
kapitányság Roz-asza luuirlmi község egész 
terűmére szoukuta i engedélyt adott. .
V. 983J3. sz. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulíró)t kiküldőtt bírósági vft»TeWjt’rf pzrn- 

ncl Közhírré teszi. hogy ;i gödöllői . kir. járásbíró
ságnak 19-rk óvj 'V. '988 3 ' <zámii’ Végzősével I>r. 
Schnlhof Géza. ügy véd ."ti Ital Lpvrsclt Zn-gb-r Ottó
inál' és Társa felperes, rés. ér.i- Bem Uyirla alperes 
ellen 340 és 342 korona 88 fiil. követelés és jár. 
erejéig étrendéit ielégitesi \ egr hajtó- fo itán 
alperestől lefoglalt és S )| koronára bee ü t ingó
ságokra a fentMlézett gődöl'ői kir. jbirós-íg fenti 
szánni végzésével az árverést elrendeltetvén, annak 
fclülfoglaltatók követelése erejéig t-. a menynyiben ■ 
azok törvényes zálogjogot nyertek vojna, alperes 
lakásán Rákos-Szont-Mibálvo leendő megtartására 
határidőül I9U4 évi január bő 26 i apján délutáni 
2 órára kltüzetík, a mikor a biróllag lef. glalt 
bútorok, lo, disznó vény ok s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becsáron a>ui is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követel sót 
megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részűkre a foglalás korábban eszkö
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Irftsban vagy 
podig szóval bejelenteni el ne mulasszák,

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
birőság tábláján történt kifüggesztését kővető 
naptel számíttatik.

Kelt Gödöllő, 1904 évi jan. hó 4 napján 
BÖHL AMBRUS, kir. bir. végrehajtó.

Eladó úri szánkó.
Egy csinosan készített két fogatú 

úri szánkó jutányosán eladó

StefánovitsJános
kerékgyártónál GÖDÖLLŐN.

„ saját moheszetembol gyógy e« e»o
7 u.ogi! rtln 5 kilós pléh doboiok- 

ban 6 koromkért, csepegtetett aiin- 
■<iéz 4 litere, tölcv hordócskákban ő korena 

■mi . ;> ii<l utánvéttel Gang Ti
> .„lysotü tia Tompot (Ausztria.)

Afcd, dr Traub Jöttrf
Vyomorpora

Sas ír ic in
orvon! !> ÍS

kijn'vbálva.
Ezer ás ezer emlu r, különféle gyomor és 

bélbújok miatt szigorú diétnrs utnsii Intőit u 
mi életüket megkeserítette.'A 'dr. Traui.féla ' 
Bastricin gyomorporának baszualats URI1 
ezen diéta betartásu már rövid idő után j 
teljesen fölösleg. -. Be:el .„.ki:. er. j .,„t 1S|, 1 
lólkozns folyni., ny. ili.r i’. ' ví- -. . „j a i 
Gaatricln használatúval lökólnte-en eléri.síik '

Gaatrlcin lm hntós szer n Kövbnjukn.ti ' 
u. in. gyomorgörc--, böfögés, • oíik»rú<. gyomra- ' 
fújás, hányás, görcsük, undorodas és ar.aü 
reki dé»nél, főfájásnál könnyítés folytán rő,l 
tön és huzamosabb hiiszmUilnúI krónikus 
gyomor- és bélbújok n'l.-n líi’z'o.an h.T. « 
melvek eddig minden szernek' ellen állottak ' 
A Gattricln nem hnshiijtíV szer, azór a 
szárejest lökéletesen sziibi.iíjjmrzn. Bővebb*  
pro-peklu-ok á lal Orv us ,ui.:i mik ingreu 
minin Kapható a legtöbb gyogyszarlúr 1 *n
Főraktár: Salvador gyógyszertár. Pazsony

Nagyban kapható uroumslú' ii - im'.kben.
Nagy doboz. :! k< -. Kis d<>' ,,z o |íl>r, 

Bérmertve ,<;,,a.j ntvii ló bllerrei dr gúhb

Ib| > Í1 < ' | >S i'H . A ki áiulíia. »Ó| r«ük ás mát 
mmi ilyen . i.legl.áatalinakl.Rii 

szenved kérjen brossür arról. Iji^ven és liérnaut- 
v. kaphatrf a hattyú Jyagys'zfrtár níiaii (S'hwanen 
Apaikeke Fraakfart á: M.) ' ’'é'"' '■

■ ■ 'lac.md * i

Jlistill Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Vaczi-utcza 460. szám. 4-y- 

Mimii tiitcinii koporsók kupli itók érez-, kemétiyfa- va-gy fényezett 
d'ófttból kis. l>b-n Vte.r t e.n Szemfödetek. vi.’ájjk. zd.gok. sirkoszoruk
Víaj:(jyertyák szob.'imbíjzusitk,. r.tv'tt il-fo|állitás t szem élyzet, díszes egyen- 
rulttb'ti, ti gyász, oc.-i mellett'fáklyával, — nyitót' h.ilotluskoc-d vagy dísze
sebb üveguocsi. tikár vi<|ékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

(atjóssjelentések 1 óra ólait elkészíttetnek

Mindenütt kaphatói

vnoy
j <p ff y <7 y a 1 

líü’ohb. lég' laiósaitb s enaélfma 
lerjolcsöhl) szsrci-.. Minden 
kárt s alkatrészektől r.;eo.es.

fi Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy A p 
f | mlrtdan darab szappan a „Schicht" névvel és I \ 
O ..zj:-------------- 1--------------• •---------------------------------• a fenti védjegyek egyiké/el legyen ellátva. • ó

SZÓLÓLUGAST
ültessünk minden ház mel é és kertjeinkben 

főid űb hűm k’ * ajon.
Erro azonban iu*m  m.tiden -.ólöíaj alka 

más. (bár mind kúszó természetű) mert nagyobb 
réf/.e ha megnő is. t••rmést nem hoz. e/■'! t s<4an 
iinm ért^k d eredményt étidig. Hol liiua’iiak 
nlkalma-i fajokat úl’eltek. a ok bőven fllatjak 
h i/.iikat az egész. s/.ölofr<“'i'lejfut a legkil uuolib 
niu*.ka'aly  és más fdt s szolok <d

A szőlő ha/aukban mindenütt megterem s 
uireseii oly hAz, melynek fa inéiból a Ugeseké- 
Ivebb gondozással {••.'nevelhető nem \ <dna ezen
kívül inas épületek ek, kellőknek k ritcsokiick 
stb, a legreniekebb díszt*,  ainielknl hogy leg
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébbre lia-r, 
nálhate rós/.ekhöl IL a iegháládaiesahh gyű- 
:.’.ö|es mert minden evlten erem.

A faiok ismertetésére vonatke/.o színes 
főnvnvomalii katalógus bárkinek ingye'i es ber
niem ve ko'detik Illeg aki ezimét egy levelező 

I lapon tudatja.
Czim :

Éi'iiifllcki els5 sziíliíollváuylrlrpN'iiüy-Kitüyti, ti. p.Sxrlírlyltitl * i

í-OHrroj-u-ajyiímrs. t

kizárólag Kitűnő kü'öóldi gyártmányok k
i aktára és kölcsönző-intézet-----------B

Budapest, IV., Károly-köinít 20. |

lepe.lt
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Megfojt ez az .átkozott 
k ö h c g é s I

Kiihligés, rckfiltsré és elnytilkásmltis elint ejnrscs biztos hálásnak

Egger melipaszliiléi;
az étvágyat nrm rontják fs kitűnő ízűek
11,.1,,,/a I kor és 2 komn.I. I lii UIA1 n >1 :nZ .*>0  l'II.I. 

es szélküldési r..klár:

<5y ó lí y s z e rt á r
Fo-

Budapest. VI Váczi körút 17 szám

Kapható Gödöllő : Szentmiklóssy Béla, 
a A bérli: Langhof Gyula 
s Aszód: Sárkány László. .

nyitottam
AUn ml'xi u

kon yha bérén dezési

lások.
/Ind vasak,

1
il

1014,2 sz. vegreh. 1£C’8.

Árverési hirdetmény.

dúsan felszerelt raktáramban kophatok
csikkek, fütökályhák épület és botor vasa-

vaslemezeit és horyon ylemezek. Szabadalma

■ro/Z ntött ácséi ekefejek jótállás mellett. Kocsi tenyelye/t lopatká 
sarkok és hössörtl körele Mindenféle fegyverek töltények sörétek

uyyszin lén villanyesenyö fölszerelés.

Továbuá olaj kenéze mind jóféle szára.: és olaj festékek

Főtörekvésein lesz hogy igen nagyrabecsült vevőimet mindenkor
pontosan lelkiismoretesen és legjobb kiszolgálással helyesen kielégítsem

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve

kitűnő tisztelettel
Székely Lajos

Gumi

y.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1903 évi V 1014,2 szánni 
végzésével dr. Szabi József ügyved felperes 
részére özv Knipfer Edéné alperes ellen 120 
kotona követelés és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt E034 korona 60 fillérre becsült in
góságokra a fentidezett gödöllői kir. járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak felülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok zálogjogot 
nyerlek volna, alperes lakásán Csömörön 
leendő megtartására határidőül 1904 é v i 
január hó 21-ik napjának délelőtti 10 
órája tüze'ík ki mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, gadasági eszközök, kocsi s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kiolégittetéshez jogot 
tartanak, hogy a mennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végreh jtás: jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőül ségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A töivényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naplói s/.amittalik.

Kelt Gödöllő, 1903 évi decz. h > 23 napján.
BÖHL AMBRUS 

kir. biro-ágt végrehajtó.

Akácz és Gleditchia magot
vásárol és mintázott ajánlatokat kér.

f a r a ő ó Rél fi
csász. és kir. udvari szállító

M a g y a r M a g perget ő gyára
ZALAEGERSZEGEN.

HázgofldnoksÉgutö ® Szabó Béla Gö
döllő, Váczi-ut 373. szám oseleg a járásbí
róságnál. — Ugyanott egy jó varban levő 
varrógép eladó.

Amerika Pénzt 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig kereshet 
mindenki (lisztessé 
gessen minden szak 
ismeret, nélkül

Küldje he czimét 
975 jeligo alatt a kő 
vetkező ezimre ; An- 
nonce-'-Abteilun g 

des „Merkúr" Mán- 
helm» Meerfeldstr.

íny yen és bérmentre

szolyálok.

i hóczipf k meleg leveszőr béléssel, férfiak, nők 
részére, teljesen vízmentes gumi vadász-csizmák 
, legjobbnak bizonyi.lt minőségben, eredeti orosz 
y n sz.t.-pétervári gumiczipöpyár gyártmánya.

Kíl D P Q fi I V Á 1/ halifax, jackson haines, U nbuUL I H l»i GAZELLA és columbus.
l.eyjutányosabb árban kapható

Schcttola €rnő, Budapest

Álldl.l, J Z ÉK KEI.

Gödöllői „ K r z s é h e lu k ő n v v n v o m d a.
nmiiim.wi.n • a ■ ..." » ’Uu rUULU||

Olcsó szén
kapható hevesmegvei Rőzsuszent- 
már'oni szénbánya telepen tnét«r- 
mázsánként darabos 60 aprószén 
50 fillérért. Vagononként! (100 mm) 
vételnél élesebb

Megrendelések
SÜSS FERENC/, bányameskrhez

R.'zia-lzeat -Mirtanba u. p, Apc» (II#' csmegye

VisxonlelárusilCk karesletnek.

bizonyi.lt

