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Böjti gondolatok.
Hamvaztunk.
Megcsendült a vig Carneval her- 

czeg halotti harangja s kimúlását oly 
közönyösen fogadtuk. Nem rég tartól la 
beköszöntőjét s irn — már beharan
gozták a böjtöt. Úgyszólván csak a 
naptárból vettük észre, mert hát. a 
farsangon erőt vett c böjti hangulat.

A farsang időben mindenki hiva
tása a szórakoztatás 1 Elfelejtetni rövid 
időre az élet sivár gondjait, lelki ke
servet, gyötrődést;

De hát az idei farsangi tapaszta
latokról kell szólnom.

A bálok rohamosan ritkultak, 
megfogytak és évről-évre szomorúbb 
mez >e öltöznek. A mamák mindinkább 
vasárnak, házasság közv. tilőnek tart
ják s keserves gondokat szereznek 
leányaiknak s a papáknak is, hogy 
lesz-e eredménye a s >k kiadásnak, 
mert hátha még sokszor kell fényűzést 
kifejteni, hogy czélukal elérjék. S a 
leányoknak mily terhes feladat a tet-

; MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

tetés, a számítás, a mit a férjhez me
nés érdekében kell kifejteni

Ha egy fiatalasszony megjelenik 
a bálban, háta mögött megered a sut
togás, hogy mit akar ő, a fiatal asz- 
ezony a bálban, hisz neki nem kell 
már férjet fogni, miért tánczol a nőt
len fiatal emberekkel? Hisz van már 
neki férje, megérhetné azzal 1

Elfelejtik, hogy a farsang igazi 
hivatasa az vo'nt, hogy fesztelenül, 
önzetlenül, szívből lelkesedve mulat
nánk, hódolva Carneval ur szeszélyei
nek, mint hű gárda a hadvezér előtt.

A leányokat mindenképen férjhez 
akarják adni, pedig üdvösebi) volna a 
leányt — feleségül — venni.

A társaságtól visszahúzódni nem 
lehet.

Eö’vös Károly a »v.’jda« kérdezte 
egy vidéki birtokos ól, hogy miért nem 
viszi társaságba szép, háziasán nevelt 
leányait, miért nem élvezteli velők az 
élet örömei .

Azt válaszolta erre a kérdezett, 
hogy : jó bornak nem kell ezégér!

Sxerkesutöség és kiadóhivatal:
Aszódon 

I lirdetések:
egyezség szerint iutanyos áron közöltetnek. Nyílt-tér 
som C>0 fillér. ElöfizetClnkriek nagy árkedvuzmésx

Eötvös erre igy válaszolt: Igen, 
ha a bort megkóstolják.

De nem okvetlen a tombo
lái, a fény, a mámor, a keringő 
fülbemászó dallama, a díszt s ruha, a 
frakk, lakezipő s az üres bókok hal
maza szükséges ahhoz, hogy két sze
rető szív egymásra találjon. A fiata
loknak nagyon sok alkalmuk van egy
más megism trésére s az a kép igazabb 
s a valóságnak jobban megfelelő, a 
mi lyet hétköznap ismerünk meg, ép úgy 
őszintébb az a szerelmi vallomás, ami 
a családi szentélyben hangzik el. Mert 
hát a gyöngéd köti lékek csak addig 
tartanak, m g elszáll a nedű okozta 
mámor.

De ki is beszél n a szerelemről ?
E naiv dolgot nem ismeri a mai 

fiatalság!
Hisz ma a nősülés valódi tőzsdei 

spekuláczió s tisztán számításon alap
szik s a bálterem a börze csarnoka.

Az előítélet tátongó örvénye nem 
hogy szünőfélben volna, hanem mind
inkább szélesebb medert ölt. A rang 
lólényt gyakorol a báltermekben is.

T A R C Z A.

Bognár Julis nászéje.
Lapunk részére irta: SASSNÉ DEUTSCH ILONKA.

— No, Ágnes asszony, iit volnék pénz
ért! Ezzel köszöntött be Kova Péter öiv. 
tí >gnár Józscfné szegényesen berendezett 
liazaba.

— Roszkor jött gazd’ uram, — fogadja 
az asszony, — mert hát a termés nagyon 
silány lett, a tehénkém is elhullott, nem 
tudtam ö-szeteremteni a száz forintot. De 
megáldja az Isten is gazd’ u amat, ha még 
esztendeig vár a péi zéic, addig majd csak 
megsegít az I-len.

— Sajnálom jó asszony, a pénzre 
szükségem van, nem várhatok tovább, úgyis I 
harmadévé hiteget már Ágnes asszony. Azért 
biti vagy fizet, vagy Isten úgise’ elliczitál- 
tatom a vityillóját.

A szegény asszony minden ékesszólása 
hiábavaló volt, nem tudta a gazda szivét 
meglágyít ni. Mikur már végkép kélségbo- 
ejtede az asszonyt, hirtelen másra terelte a 
a beszédei, Körülnézett a homályos, szűk 
kis szobában és szánalmasan mosolygott Az 
asszony követte tokióiétól és a szánó kifejezés 
uj lemónyt keltett benne.

Lá'ja gazd' uram, szegények vá
gj.. , lm dudálná is házikónkat, nem kapná 
meg a pénzét, n.ig ha várni akarna, eszten
dő.': <i .imáit 1 együtt m' gfi ■. tném.

— Ilát tudja mit, asszony néném, 
mondok vulamit. Ne mondja a világ, hogy 
Kova Péter nem tud emberséget. Látom, 
hogy nagy szegénységben van, de I a meg
hallgatja szómat, nemsokára selyem viga- 
uóra is jut.

Bognárné szorongva, s balsejtelmektől 
el e ve hallgatta, magában kutatva a hirtelen 
jóindulat okát.

Péter gazda pedig igy folytatta :
— Van magának egy szép eladó lánya, 

nem i fik ez bele ebbe a szegénységbe. Adja 
hozzám öt feleségűi, s neki is magának is, 
jó dolga lesz.

Az utolsó mondatot csak nagy nehezen 
bökte ki a gazda, látszott rajta, hogy nehe
zére esik, mórt elővéve babos kendőjét, nagy 
izzadságcseppeket törült le homlokáról és az 
asszonyra nézve várta a feleletet.

— Nagy tisztesség éri szegény háza
mat gazd’ uram ajánlatával, — válaszolt az 
asszony, — de hát tudja, Julis egyetlen 
gyermekem, nem akarnám kényszeríteni, mert 
úgy tudón, hogy D ru Ferkómtk ígérte már 
magát.

. — Kov.i uram a haja tövéig vörös 
lett mérgében, s indulatosan szólott.

— Tán cink nem akarja azt mondani, 
hogy a lány azt az éhenkórász, sehonnai 
legényt elébe tenné a gazdag Kova Péternek ? 
Ha Íja hát utolsó szavamat. II i Julis nem 
jön hozzám, egy hét múlva az utczára téte
tem ki magát, vi li: együtt, majd meglátom 
aztán tud e a híres Daru Ferltó magának 
hajlékot, míg kenyeret adni. De mii. is be

szélek, itt jön éppen a lánya mondja ö 
maga meg, hogy mit akar.

Bognár Julist nem hiába hívták a falu 
szépének, szép is volt, mint a fakadó r'-zsa, 
szinto világosabb, barátságosabb lett a szoba, 
amint odú belép ett, illendően köszönte u 
gazdát.

— Épen kapóra jösz Julis húgom, szól- 
lilá meg Kova, rólad beszéltünk.

— Rólam? Ugyan mit?
— Édes lányom — vetté át a szót 

Bognárné, — Kova Péter uram feleségül kér 
tég-d. Én no.n szólok bele, felelj magúd, 
elmégy- ■ vagy nem.

Á leány, mintha villám sújtotta volna, 
áll, némán, szeme télelován révedez egyik
ről a másikra, majd tudatára ébredvén a 
ve-zélynek, mely öt fenyegeti, tiltakozni 
akar, de egy tekintet anyja kétségbeesott 
arezára, elnémitj*  öt.

Végre összeszedi magát s a gazdához 
fordul.

— És mi történnék, ha nemet mondok ?
— Akkor, fedél nélkül maradsz öreg 

anyáddal együtt. Mehettek koldulni, mig hu 
hajlnsz szavamra, tisztesség, jó mód lesz a 
részelek. Az egész falu irigyelni fog. mert 
végre is, Kova Péter legény még a talpán, 
hu a szükség úgy kívánja, bárha özvegy 
ember is és meghaladta a negyvenet, ami 
még nem oly nagy idő. Nem is érzik kő 
lönben u vállai. —

Julis alig figyelt a kérő, áradozó sz - 
vairn, szeme olt fiigöll édes myja éke . -i 
szóló <r . i. , s kikében szörnyű tusát vivőit



Van bilissé ><’$< htiusse, itt is, ép 
ngv. mint a lőz-tle teremben, A jel
szó »tidok« es >veszik!« C ak épen 
hogy a >Kiili>nbözetet< nem fizetik a 
spekulánsok.

Észleltük, hogy a kevés láncz- 
kedvelő közölt mily kevés a jó tún- 
czos, a leányok is kifáradlan, kedvle- 
leniil mozognak, a párok lelkes lejlé
seiről ma mar szó sincs.

A feledés sürii fályola borul nem
zeti lánczainkra is.

Kik tanczolják ma a palotást s a 
csárdást igazi méltósággal, lelkese
déssel.

Elboruló kedélylvel csodálkoztunk 
mennyire elfajult a csárdás. Mert azt 
a furcsa valamit, amit a szívhez szóló 
magyar nótákra járnak, amelyek hal
latára lázasan lüktet a vér , azt a to
porzékolást s eszeveszett padlórugdo- 
Jást mindennek lehet nevezni csak 
csárdásnak nem.

Azelőtt fényes bálokban megtör
tént, hogy a tánczolók abban hagyták 
a tánczot, hogy egy-egy suppé csár
dást szépen tánczoló párt elnéz
zenek.

Ma már a tánczosok nem tudják 
magukat a táncz korlátaiba szórttal) , 
a táncz megszűnt élvezet lenni.

A cziga iy húzza azért, tne t fize
tik, hát m 'gdolgo/.ik ért ■

A tánczos párokat is caik egy 
vagy más érdek vezet, ö.-sze. Érdek 
a jelszó a bálteremben is, mert az a 
jelszó kint az éleiben is.

Menj el Carneval! Nem busulunk 

a gyermeki szerelet a szerelemmel. Hogyan 
hisz alig néhány napja szent esküvel fogadta 
Daru F. rkonak, hogy nem le.-z másé soha, 
s ima must választania kell. Hiszen ha csak 
magúról volna szó. nem hiboznék a fele
lettel; nagy a világ szükség van mindég 
dolgos kezekre. De mi lenne akkor szegény 
öreg anyjából ? Oh ha csak Ferkó segíthetne 
rajtuk. De az is csak oly szegény mint a 
templom egere, napszámból él.

Mind z nehány másodporcz alatt futott 
keresztül Julii agyán. Utójára is a gyermeki 
szeretet győzött es igy szólt.

— Legyen a kelmed kívánsága 
hanem . . .

— Mindent a mit csuk akarsz, 
örömiltusan a gazdi, meg akarván 
lány kezét.

Julis elhúzódott él folyatta .
— Hanem kelmédnek hitére kell fogad

nia, hogy az esküvő napján eltépi az adós
levelet.

— Meglesz, meglesz édes lelkem, nem
csak azt, hanem a házatokat is fölomeltetem, 
hisz majd rátok ‘zakad. Csakhogy még vala
mit szerelnék am, mondja akadozva Péter 
gazda.

— Mit kíván ? kérdi a lány félénken 
vetvén rá tekintetét.

— Hallom, hogy az a Daru gyerek 
kerülget, mán pedig nem szeretném, ha azt 
mondanak a falubeliek, hogy Kova Péter 
mátkája után más legény jár. Ugye nem 
fogsz vele többé szoba állni.

Julis csak erős habozás után mondá, 
hogy úgy lesz.

így hát rendben volnánk — szóit 
a gazda s örvendezve dörzsölgetvén kezeit 

- nrii'!.,dtmi inenl baza. Isten nevében. 

szerint 

mondja 
fogni a

utánad! Nekünk az mindegy: létezel e 
vagy sem! Tánczolunk mi a böjtben 
is — a magunk módja szerint! Más
ként meg úgy sem tudunk.

Olyan vagy te nekünk, mint a 
buráinak a b jtisz. A huszár Kidét 
jobban tudná használni, Az mit ér 
vele! Ötül, ha tőle megszabadult.

A'.

Haladás.
Gödöllő közgazdasági é'ete, — ha 

a mai szemüvegen át nézzük, szomorú 
képet tár elénk!

Iparunk, kereskedelmünk nincs. 
Birtokos középosztályunk hiányzik, 
mert annak helyét a Korona urada
lom foglalja el:

Maga Gödöllő a járásnak csak 
hivatalos kö pontjde sem gazdasági, 
sem kulturális szempontból központ
nak nem tekinthető.

Gazdasági életünk csak szende
reg élet alig v n bennne.

Voltak veiőfényes napok, midőn 
az udvar hosszabb időt töltött nálunk 
volt is akkor egy kis gazdasági pizs- 
dü és, sürgés-forgás, de ez csak mes
terséges pont közgazd Ságunk életében.

Ilyen viszonyok között megcsillan 
szemünkben a reménysugár, midőn 
tudomásul vesszük, Irigy a tervbe veti 
villamos vasút már befejezett dolog, 
megvalósulása, kivitele már semmi 
akadályba nem ütközik.

A villamos vasút lesz hiv.tva 
arra, hogy ebbe az alvó mozdulatlan 
közgazdaságba életet hozzon, fel ázza 
a tespedő gazdasági erőket, fejlődést, 
virulást hozz me a vidék népi nek.

Kibontott s árnyain gyorsan köze
leg a halad.is.

Julié csak némán nézett utána, mig Ágnes 
asszony a kapuig kikisério a vendéget.

Ideje is volt. A szerény agyongyötört 
leány kis kamrájába futó I, s ki örö zoko- 
kogással borált ágyara, elsiratván első szerel 
met jövendő boldogságát.

ö'V.gy Bognárné háza szokatlanul 
nepes. Egymásnak adják, a kilincset az ünnepi 
díszbe öltözött asszonyok lányok. A ház tája 
is megváltozott, mintha kicserélték volna. A 
kis viskó helyén szép új ház állott, zsirfde- 
lyes tetővel. Bent a házban nagyban folynak 
az előkészületek. Lakodalom van ma oda
bent. Ma viszik a pap elé a szép Bognár 
Julist. Az asszonyok plelykálkodnak még 
egy kic it, a lányok, nyosxolyók körű.fogjak, 
öltöztetik a szép menyasszonyt. Mindenki vig, 
még a lányok is. — bár belülről majd szét 
veti őket az irigység,—csak a menyasszony, 
Julis veszi egykedvűen a dolgot. Sokat tépe- 
lödölt, sok éjszakát virrasztóit keresztül, 
már-már megbánva Ígéretét, különösen mikor 
irigyei besúgták, hogy Darú Ferkó milyen 
korhely lett, azóta nap nap után ott mulat 
a Penészes korcsmában. Csuk édesanyja 
iránti szorelete tartotta fönn. Lsssankint 
belenyugodott sorsába, s erős elhatározás 
érlelődött meg benne. Nyugodtan nézett az 
esküvő elé.

Egyszerre zaj támadt a ház előtt. A 
násznagyok jöttek n menyasszonyért. A ház 
egyszeriben kiürült ; sietett ki belőle a kiván
csi asszonynép.

A templomból visszafelé a nagykorcsma 
előtt haladt el a menet. Onnan nagy kur
jongatóé, vig zene hallatszott ki. Az embe
rek titkon összenézlek, s megindult a sutto
gás: .Daru Ferkó muzslkáltatja ott magát!*  

(Folyt, köv.)
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A budapest—gödöllő—váczi villa
mos vasút irínya az eredeti tervsze
rint, mely csekély változtozt dússal 
utólag jóvá is hagyatott. Ez a terv 
a következő : A villamos az úllamva 
suták gödöllői állomásából az Aszód 
felüli oldalon kiágazólag átszeli a bes 
nyői országutat a fa iskola mellett 
érinti a vásártér és a présház k ázol 
elterülő parczeüúzott háztelkeket é 
az öreghegy alatt elvonuló dülőútmen- 
tén halad. Ezen vonat vezelésen kato
nai szempontból a kér. ministerium 
részéről oly változtatások voltak kilá
tásba helyezve, melyek Gödöllő gaz
dasági érdekeit kedvezőtlenül érintet
ték volna de az e czélból a kereske
delmi minisztériumban összehívott an- 
quetten, melyen e villamos vasutak 
eng< dményesei részéről Köenigsberger 
Lajos mérnök volt jelen, elejtették az 
uj tanulmánytárgyává L tt vonalakat s 
meghagyták az eredeti tervet, azon 
különbséggel, hogy a villamos vasuli 
állomás nem a présház alatt, hanem 
közvetlen a kiúgazás után a kis fáczá- 
nos kertben a besnyői országút mel
leit lesz! A présház alatt és az öreg
hegy számára a Kafka féle nyaraló 
közelében szem ily megállóhelyek ter
veztetnek.

A villamos vasullal egyidejűleg a 
a községnek egy másik nagy kulturá
lis igénye H me.oldást nyerhet, neve
zetesen a világítás. A tervezett vasúti 
vállalat ugyanis a közvilágítást is 
elvállalja, még ped g akképen, hogy 
amit e ezélra a község f >rdit, mintegy 
5—600 koronát, ugyanezt megkapja 
törzsrészvényekben, ami rendkívüli 
előny községükre né tv. Óriási lépest 
ht hdnánk, ha a polgárság ennek kivi
telet lehetővé teszi, a villám világítás 
egységárai pedig oly csekélyek, hogy 
lehetővé teszik a magánh izakb.t való 
bevezetést is.

A kik a villamos vasút és vilá
gítás kérdése iránt közelebbről érdek
lődnek, megtekinthetik a községházán 
a vonatkozó térképeket, rajzokat, ter
veket és kitnul Húsokat.

** *
A haladást fel nem tar ő Hathatja 

a kishitűség. Ébredjünk . . . halad
junk . . .

Dr.

II ÍREK.
A polgári kör bálja. Az aszódi polgári 

kör vasárnap, e hó idén megtartott mulat
sága kitünően sikerült. A műkedvelői előadás 
szinte szenzácziós sikert aratott. Kiilönösen- 
a hölgy szereplőket eme'jük ki, a kik fölül
múltak minden várakozást s a hálás köz.ön- 
ség tüntető tnpsuira bizony reá szolgáltak. 
A táncz regeiig tartó t. A mulatság anyagi 
tekintetben is kitünően sikerült a mennyjben 
a bevételek 800 koronát meghaladnak s 
igy szép összeg fog maradni a kör pénztára 
javára.

Takarékpénztári közgyűlés A rákoske
resztúri takarékpénztár r. t. f. é. márczius 
7 én d. e. 10 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését Bákeskereszluron a községháza ta
nácstermében. A közzétett mérleg 8084 kor- 
79 fillér tiszta nyereséget tüntet fel, a mi 
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elég szép eredmény, tekintve, hogy 33816 
kor. 58 fillér volt a múlt évi kamat jövede
lem, inig az intézet a nála elhelyezett be
tétek plán 16803 kor. 48 fillért fizetett ki. 
A mérleg szerint 1024 kor. és 40 fillér 
leírása vált szükségessé s Így az osztalék 
6 százalék lösz.

Hymen. Iláy Gyula vasúti mérnök, a 
hatvani társ; sag kedvelt tagja o hó 14 ón 
jegyezte el Szűcs Mariska kisasszonyt, llal- 
májról. — Gratulálunk!

Panaszok. Számtalan helyről jönnek 
szerkesztőségünkhöz panaszok, l.ogy a l’esti 
uteza melletti gyalogjáró annyira rét enetes 
rósz állapotban van és a világítás is oly ho
mályos, hogy ezen ú vonal.m a gyalog köz
lekedők a legnagyobb rzerenc-étlenségnek 
vannak állandóan kitéve, lőkepen az est 
beáltával. Igazán szégyene ez az út a köz
ségnek Elvarjuk, hogy képvi elötastületünk 
végre a legelső alkalmat meg fogja ragad ti 
ezen fontos ügynek megfelelő megoldására.

Bosszú. Mint sok esetben történni szo
kott minden felügyelet nélküli korcsmái mu a- 
tozás alkalmával, így c-iilörtökön Ikladon is 
szóváltásba keveredett Gábor József társával 
Fü öp Istvánnal, ki ebből kifolyólag megszórta 
pajtását. Ezután elhagyták a nagykorcsma 
helyiségéi. De a bosszúvágy csak nem engedte 
el a megtorlást Gábor Józsefben. Vasárnap 
este felkereste Fülöp Istvánt szeretője lakásán, 
hova engedőimet sem kérve ablakon ál tört 
be, Fü üpöl azonban ot nem találván szit
kozódva eltávozott. Az ügy fi [jelentetett 
magánlaksértés miatt.

Tcnügyi álhelyezés. Vrabélyné Dzumtya 
Paula rákosligeti állami iskolai tanítónő az 
Ehmann teli pi állami elemi iskolához lett 
áthelyezve a közoktatásügyi minis'er által.

Tánczrstóly. „Aszód es vidéke ifjúsága ‘ 
1804. mátezius hó 1-én (Kedden) Aszódon 
a nagyvendélö (ossz s termeiben a szegény 
sorsú gyernitko felruházására vallaskülönb- 
ség nelkü) jótékouyczéiú zártkörű 
t a n c z. e s t é 1 y t rendez. Rendező bizott
ság 50 tagból ál, elnöke Reiner J >zse, pénz
tárnok Manőver Adolf, gazda Wahl Adolf, 
ellenőr Fischer Jakab. Kezdete este 8 órakor.

Közgyülé'- Az aszódi gazda egyesület 
ma vasárnap, február 21-én tarja évi ren
des közgyűlést gróf Raday Geodor elnök
lete alatt. A gyűlés a váró, háza nagyter
mében fog megtartatni

Áthelyezés. JSurgót Jenő gazdatiszt a 
gödöllői kir. korona uradalom álló.Hányában 
Isaszegről a központba Gödöllőre helyez
tetett át.

Tűz, A mogyoródi nagykőre ima épü
letben f. hó 18-án reggel 7—8 óra között 
tűz ütött ki, mely az épületnek csak egy 
részében pusziilolt. A tűz kelelkezée még 
nincs hivatalosan kiderítve. Az épület biz
tosítva volt s igy a kár megtérül.

Tejszövetkezét A postmegyei gazdasági 
egyesület titkára vasárnap délután népszerű 
felvasást tartott Aszódon tejszövetkezet 
alapítása ügyében. Az előadáson jeien volt 
nem csak Aszód gazdakör iinsége. hanem 
Domony, Iklad Püspök-Hatvan, Kurtái, Ver- 
seg, Bag llévizgyörk gazdáinak küldöttsége 
is, kik figyelemmel meghalgatván a felol
vasó munkálatát, e határozták, hogy moz
galmat indítunk egy ti-jszövetkezet alapítása 
iránt.

Gazdák, lu nagy terméshez akarnak 
jutni, Mauthner féle magvakat vessenek. 
Jd- i ál-jegy éké', mely 22 i oldalra terjed, 
Mtiu'hnir Ödön cl. és kir. udvari magkeres- 
kedéte Bud«p sten. Botiéul,Mer utcM 33, 
mindenkinek úr,yen megküldi, A kitünően 
lisztitnlt, legnagyobb c irakénes-éggid bíró 
fajtiszta magvdc árai alacsonyak. Különösen 
föitmliletidök az impcregnált takarmányrépa
magvak és a legneme ebb gabnafélék dús 
választéka.

Magyar remekírók.
összes müveit, nem kivonatokat tartalmaz. ö’> 
kötet ára diszkótóslm.i 220 korona Teljes magyar 
.'-cliak.-pere diszkötésben 30 korona. A kettő egyut.t 
240 korona. H'í'om kcrouás havi l<--.-I t"khen ni-g- 

ren<lelliriö o lap kinddblvatalálmn.

Kérelem.
Kérem azokat, a kiknek 

Gödöllő városában vagy vi
dékén eladó házuk vagy vil
lájuk van,vagy ilyenről tu
domással birnak, szívesked
jenek aztnekemlevélben vagy 
személyesen(bármely hétköz
nap délután 2 — 4 között) tu
domásomra hozni s egyúttal 
a telek és ház nagyságát, 
szobaszámát, mellékhelyisé
geit, árát és a birtokba ve- 
hetés idejét is közölni.

DR. MAÁR MIHÁLY 
egyet , orvostudor 

fogorvos
BUDAPEST, VIII. JÓZSEFKÖRUT

20 . I .

Miért szenved
ezer és ezer emb -r hiába rendellenes és idült 
székrekedésben, végbélbajokban és arany 
érben. — Fenti bajokat lökéb-tc-en és biz 
sói gyógyítandó, kérjünk Dr. M. REIMANNS 
tói Maastricht 431. (Hol-nd) ingyen brosurt.

Külföldre kétszeres portó, 1 —13

Köliiian, i'fkhllstíj tis eliiyttlkiísuilás ellen syorscs biztos ItatásnakÓH JAJ I

Megfojt ez az Atkozott 
köhögés I

Budapest, VI Vaczi körút 17 szám

Doboza I kor- és 2

r Gödöllő: Szor.tmiklossy Béla. 
I A bérli: Langhof Gyula.

U' Aszód: Sárkány László. <

ÉLJEN I

I
az étvágyát ni m rontják es kitűnő ízűek
Doboza I kor- és 2 korona. l‘I{( HIADUBoZ AO FILL

Fu- ós szí IküldcH raktár:

£yó£>v szertár

Egger mellpasztilla 
•sakhamar meggyógyított

Van szerencsém a t közönségnek szívós tudomására adni hogy 

Gödöllőn, ei Ferencz .József téren (.'piac-tér) 
a mai igényeknek teljesen megfelelő

nyitottam
Állandóan dúsan felszerelt raktáramban kaphatok 

konyha berendezési czikkek, fiitökályhák épület és bátor vasa

lások.
dilid vasak, vaslemezek és horyon ylemezek. Szabadat má

zott öntött aezél ekefejek jótállás mellett Koesi tenyel yek lopatkó 

sarkok és köszörű körete Mimién féle feyy verek töltények sörétek 

úgyszintén villaiiycsenyő fölszerelés.

Továbbá olaj kenczo mindmiféle szára:: és olajfestékek

Főtörokvósom lesz hogy igen nugyrabecsült vevőim.-I mindenkor 

pontosan lelkiiimoretesen és legjobb kiszolgálással helyesen kielégít om

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve
kitűnő liszloldtel

Szi'kt'ly 1 ' > - v A

CG sz. 1904 vht.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881 évi LX. t.-cz. 102 §-n értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir, 
járásbíróság 1904 V 88; 10 számú végzésé 
által dr. Síéin Lajos ügyvéd által képviseli 
Singcr Adolf végrehajtató javára Vidor Győző 
és neje rákosszentmihályi lakosok ellen 131 
kor, 24 fillér tőkekövetelés cs járulékai ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 606 kor. ra becsült 
bútorok, zongora al ó ingóságok nyi vános 
árverés utján cladatnak.

Mely árverésnek az 1904 V. 88 10 számú 
kiküldő végzése folytán a helyszínen, vagyis 
Rákosszentmihályon leendő eszközlésére 
1901 év felír hó 22-ik napjának délutáni 1 
órája határidőül kitiizeli.i es ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881 év LX. t.-cz. 107 
és 108 §-ai értelmében a legtöbbet ígérőnek 
készpén. fizetés mellett, beesaron alul is el 
fognak adatni.

Filhivnlnak mindazok, kik az. elárve 
rezrmdö ingórágok vételárából a végrehajtató 

' követelését megelőző kielégittetéshez. jogot 
tartanak, hogy a mennyiben részükre a 
foglalás korább ni eszközöltetett volna és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik 
elsőbbségi bejelentési ikel az árverés meg
kezdéséig alu irt kiküldöttnél vagy Írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni a tör
vényes következmények terhe mellett el ne 
mu asszak

A törvényes határidő a hirdetménynek 
I a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
I követő napiéi szamitlatik.

beit Gödöllőn, 1104. ft-br. hó 1 napján 
. .Élő Jái.OS, kit. bír. vég-eb;.jto



4.

Gyár NYERGES UJFALU (Esztergom m.) Sü gönyczim Eternit Billegés’. Teleim 12 92. Gyár VÖCKLA8RUCK Felső-Ausztria.

FTFRN^T-PAI A Azbeszt-cement-palaL h L H ítl u o 8 HLH hatsghek üajos szab-
flpusztithatatlan. könnyű tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag.

ETERNIT MÜVEK HatschB’í Lajos BUDAPEST, VI., And ássy-ut 33.
Elsőrangú referencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést

2-12

■ ■

ESI

500 irtot
fizetek annak, ki a Bárt illa ■ fog vízinek használata 
mellett, üvegje 35 kr„ valaha ismét fogfájást kap, 
vagv szája bűzlik. lEraneo küldéssel kü ön 43 kr) 
BAftTll.l.A-WINKI.EH EDE WIEN 19 1. Sommor- 
gasse I E,-.raktár Török .1. HfDAI’EST, Király-ntcza 
12 Kapható m.rdfn gyógvszerlárbin. — Csakis 
„HAHTILI A-EOGV1Z" kérendő, Hamisítások beje
lentése jól iutalmaztatik Oly helyekre, hol nem 
kapható, b rmentve küldök 7 üveget 2 Irt 60 Inért,

jí
Gumi

Pénzt 
sok pénzt, 
havonként 100 

koronáig kereshet 
mindenki tisztessé 
uessen minden szak 
ismeret nélkül

Küldje be czimót 
975 jelige alatt a kő 
\ étkező ezimrc;An- 

nonce'’-Abteiiung 
des ,,Merkúr" Man- 
heim> MeerfeIdstr.

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot 
nyújtok. Szülés ese
teknél nagy gyak<»r- 

lattal bírok

Csölle flutia
egyet szülésznő.

Gödöllőn, 1’előfi-tér 
(Mozsár ház,)

s á rez i pők
(kalocsni)

meleg leveszőr béléssel, férfiak, nők 
i vízmentes gumi vadász-csizmák 

részére, legjobbnak bizonyult minőségben, eredeti orosz 
gyárltnány a szt.-péiervári gumiczipő-yár gyártmánya.

1/ fi D 0 0 P. I V A Ifi halifax, jackson haines, KUnbuUL-lnM gazella és columbus.
I.egjutánya sabb árban ap ható

Schottola Srn6, JSudapest
VT, AKDliÁSSY-VT 2. SZ.

vízmentes gumi hóczipfk 
és gyermekek részére, teljesen 
férfiak i

Bf
Bf
W
£
% >-
Bf n

.4 .

p
Á Ii.) EG YZÉK K EL

ingyen én bérmentve 

nxolgálo k.

SZŐLŐLUGAST
ültessünk minden ház mel'é és kertjeinkben 

föld és homok’a ajon.

írre azonban nem minden szőlöfaj alkal
máé. (bár mind kúszó természetül mert nagyobb 
lúsze ha megnő is. termést nem hoz. ♦»/ért. sokan 
nem éltek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, a/ok bőven ellát álc 
hízókat az egész szőlöórés idején a legkitűnőbb 
muskatály és i. ás ódrs szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház. melynek fa melleit a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna ezen- 
kivűl más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
»tb, a legremekebb dísze, annélkűl hogy leg
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébbre hass, 
núlhate löszökből E/. a legbáládatesabb gyű
lt.öles mert minden övben terem.

A fajok Ismertetésére vonatkezo színes 
fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimót egy levelező 
lapon tudatja.

Czim ;

Émrlléki első szőlöollványtelrp Nagy-Kágya, 11. p.Srürlyliiil

r --------------------------------------\»T , , t - - köhögés, Iegz.öszer-AelieZ légZeS, vek báutulmánál el
sőrangú orvod szuktekimélyek ajánljak 

az I. számú József-táplénl.
SzékrekedósoBl. tulhuásnál, »mési:é.l zavarok

nál és mint vértlsztiiót a
II. számú József-tápléál. 

Egy doboz ára 25 krajezár 
Kapható Torok József gyógyszertárflb in 
Neiuda Nándor drogueriájaban IV. kér. 
Kossuth Liijos-u. és Brázay Kálmán 
nsgykeroskedésében IV. Múzeum körút 
Lcilgeb János Kszlergetnbun, Joó Ele
mér drogueriábun Békéscsabán Lengyel 
Sándor kereskedésében Tata Tóváros

Főszétkllldé s YOGLER JÓZSEF droguisla. 
BUDAPEST, FLÓRUTOZA 4. 

lt doboz megrendelésénél rs a pénz bekii'dése 
mellett bérmentve.

I

QUARNERO-BRANDY
híres különlegesség

PFAU és TSA Fiume
oognacgyárából 

ajánl
JANOViTZ JÓZSEF

.4i'i»y.-il“ gyógyszertárit H A T V A N 
 1 ft

Mnlcillntlim mHermár.sa niakuhitura. 13 IVldAUlcllUld. |i(,rt,n,.,. Bővebbet - e lap ki- 
adóhivatalában.

M. kIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK”VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, V. KERÜLET, VACZT-KÖT?UT 32. SZÁM 

íjt'tnljii a nwjryar királyi államvasutak uépyyárábau készült uj 
szerkezetű ’SÍWkí-

MILLENIUM vnlrnHnt egyéb in ez 6 gaz d a s á g 1 eszközöket.
Gödöllői Erszébet könyvnyomda.

fűkaszáló-, inarokrakó- és kéVekölő aralójjépeket,

mHerm%25c3%25a1r.sa

