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A kenyérért.
Polgárságunk belső békéje iz

gatások, felekezeti súrlódások, a pár
tok egymással szemben való feneke
désétől hosszú időre soha sem volt 
megkímélve, de olyan válságos napo
kat a régi idők homályába visszamenve 
találhatunk csak mint amilyenek a 
mostaniak. Egy ország, amely rövid 
ideje csak, hogy idegen kényszer alól 
felszabadult, amely ezen felszabadulá
sát nehéz századok véres küzdelmei
nek árán szerezte meg, egy ország, 
amely szabadságát arra használta, hogy 
újból küzdve önerejéből utat törjön 
magának arra a polezra, amelyet az 
európai népek fokozatos kultúrája sok 
emberöltő után tudott csak megterem
teni, az az ország, amely nemzetisé
gének bélyegét folyton-folyvást küz
delemmel óvta meg, amely más népek
hez hasonlítva szinte pillanat alatt lett 
azzá, hogy ma már a nyugati nemze
tek műveltségéhez illeszkedhetik, amely
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titáni erővel és az elgondolható leg
nagyobb szivósággal tudott keresztül 
gázolni mindenféle le nem győzhető- 
nek képzelt akadályon, az a nemzet 
olyan időket él, amilyeneket még talán 
sohasem.

Mi magyarok gazdaságilag és tár
sadalmilag teljesen beilleszkedtünk az 
európai formákba. Úgy élünk, úgy 
közlekedünk. Mindnyájunk keresete, 
élete a kulturvivmányokkal egybe van 
forrva és ha azokat most elszakitanók, 
magát a nemzet existentiáját teszsziik 
koczkára. Mi haszna, ha a kutban 
kristálytiszta viz bugyog, mi haszna, 
ha ott a magasban a legszebb és leg
érettebb gyümölcs kínálkozik a ván
dornak, de ha edény híjával van, a 
mivel meríthetne a szomjat-oltó folya
dékból és ha nincsen eszköze, amivel 
megközelíthetné az éhségét csillapító 
gyümölcsöt. Mi haszna, hogy gazda
sági életünk, minden vonalon elérte a 
kor magaslatát, ha úgy tudna is élni 
a polgár, mint ahogyan királyok nem 
élhettek valaha, de ha hiányzik az
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eszköz, amivel élni kell és ami bizto
sítja számunkra a jólétet. A mi egész 
berendezésünk manapság bonyolult. A 
munkafelosztás minden ember számára 
megteremtett olyan munkakört, a 
mely egyetlen hivatáshoz köti le őt és 
csak mások közvetitése folytán jut 
ahhoz, hogy minden szükséglete har
monikusan legyen kiegyenlítve. Ilyen 
államban minden kereseti ág nemcsak 
az azt űző számára fontos, hanem 
életkérdés az mindenkire nézve. A 
világkereskedelem és a nagyipar, a 
gőznek ez a két világraszóló hatalma 
mindnyájunk számára meghozta azt a 
kényelmet és jólétet, amelyről apáink 
álmodni sem mertek. Mi a késő és 
elpuhult epigonok úgy neveltettünk, 
úgy élűnk, hogy az életünk sinylené 
meg, ha a gőzmasina daczoskodnék 
velünk. Az állam, az országnak impo
náló közössége vette nálunk kezelése 
alá a közlekedés óriását, a vasutat, ő 
istápolja, támogatja az ipart, hogy az 
államtagok életét minél lendületesebbé 
tegye ; esküvel kötötte le alkalmazott-

t A i< ez a.
Jókai és ... én.

— Prágai emlékeimből. —
Irta! Kontúr Béla.

Egy osztrák képviselő barátommal a 
szőke Moldova mellett egy kioszkban üldö
géltünk, Prágában. A honatya fekete kávét 
szürcsölt s e közben myopsz szemeivel ol
vasd a „Národny Listy“ vezérczikkét, melyet 
ő irt s felesége (egy messzeszép szőke asz- 
szony 1) fagylaltot evett egy aranyos iczike- 
piczikc kanállal són tőlem telhetőleg mulat
tattam a szőke asszonyt.

Ép a körül folyt beszedem álja, hogy 
ime az osztrák-magyar monorchiában mi 
hárman megoldottuk a nemzetiségek nagy 
kérdését. Az én tisztelt barátom t. í. rajongó 
cseh hazafi volt és híres védő ügyvéd Prá
gában, kit nemrég választottak meg épen 
abban a kerületben, hol én mint a közös 
hadseregnek tagja állomásoztam. A szép 
asszonyka akkor még leány volt s nem egy
szer tánczollam vele a II. quadrillet s azúr
kék szemeihez sok-sok verset irtain, amiről 
a „Prager illustrirte', a „Gartenlaube", az 
„Iduna“ szerkesztőségének papírkosara te
hetne bizonyságot. Az ifjú nő, az én jó ba
rátom felesége, typikus német volt, remek 
huszonhárom-huszonnégy éves teremtés, egy 
német nemzetipárti képviselőnek szépséges 
szép és magasztos szellemi műveltségű húga 

és egy öreg altábornagynak kedvencz unokája. 
Árpád hős magzatjait én képviseltem.

— Ismeri ön személyesen Jókait ? —
— csacsogott a szép asszony.

— Igen, hisz én is iró vagyok üres 
óráimban.

— Tudom, a férjem mondta. S tudja 
ön, hogy egy fél év óta magyarul tanulok?

— örvendek rajta s szabad-e annak 
okát tudnom: miért? s ne folytatnék a be
szélgetésünket magyarul ?

— Ne, mert először a kiejtésem ide- 
genszerü s mert férjem nem értené.

— Csak nem én miattam tanul ma
gyarul ?

— Kérdésben fekszik a válasz. Én 
Jókai regényeit olvastam, természetesen for
dításban s az ön honfitársának költészete 
elbájolt. Oh 1 az a kedves Jókai . . .

— Egész bele van háborodva, minden 
nap róla beszél sőt Jókai felől álmodik is,
— mondá a honatya szent Adalbert nyelvén.

— Oh de is szeretném őt látni. Vagy 
csak egy fotográfiát bírni tőle.

— Az a legkevesebb — mondám — 
egyik budapesti optikusnál megveszem az 
öreg ur fényképét s egy ajánlott levélben 
elküldöm.

— Nem úgy értettem, — mondá ő s 
rózsás körmű ezukorhab keze az aranyos 
kanálkával kezdett játszani. —Ha azt a fény
képet Jókai adná nekem; ha tudnám, hogy 
az a papirdarabb az ő jobb kezének fogá
sától megszenteltetett; — annak a jobb ke

zének, mely a „Die nur einmal lieben" 
czimü regényt irta . . .

— Mit kapok, ha én kegyednek rövid 
terminuson belül elküldöm Jókai Mór arcz- 
képét az öreg ur sajátkezüleg irt dediká- 
cziójával ? . . .

A szép osztrák asszony szemei felra
gyogtak, mint a Mizár s aVéga büszke keb
lén reszkettek az odatüzölt tea-rózsák . . .

Rövid megfontolás után igy szólt:
— Akkor én saját kezeimmel fogok 

készíteni önnek egy nagy mandulás tortát. 
Tudom abból az időből, mikor kard csö
römpölt még az oldalán s nem egyszer meg
fordult ami házunknál is, igen kedvelte a 
mandulás tortát.

Midőn haza értem Budapestre, amint 
az első szőke asszonyt megpillantottam az 
üllői utón, eszembe jutott ígéretem. Ámde 
Jókait nem ösmertem. Mindössze tiz év 
előtt Bécsben, mint a bécsi akadémiai ma
gyar egylet tagja, a költőt fogadó bizottság 
elnöke voltam s az ő tiszteletére rendezett 
lakomán az öreg ur elnöki jobbomon ült. 
Emlékszik-e rám, arra az ifjúra, ki a költő 
pohárköszöntőiének gyújtó hatása alatt még 
a pennát is eltette megőrzés vegett, melylyel 
a nagy ember a nevét beírta vala az cm- 
lékönyvbe . . . Hogyan emlékezhetnék?!

Elmenteni hát lakására, de beteg volt 
s nem fogadhatott. Mivel a terminus köze
ledett a lejárathoz, vettem Calderoninál egy 
fotográfiát, mely Jókait ábrázolta, bele tettem 
egy borítékba s egy ötforintosát is azonfelül, 
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jait, hogy az által is biztosíthassa pol
gári jólétét és ime hosszú napok óta, 
Létszámra kihűlve állottak a vasször
nyetegek az állomásokon, nem állt rá
juk a kormányzó, ki életet vitt és ho
zott, nem állt a lokomobilre a vezető, 
mert ő is — élni akar. Ez a két szó 
a maga igaz jelentőségében legjobban 
fejezi ki azokat a törekvéseket, melyek
nek jegyében áll a mi korszakunk.

Élni akar, igenis élni mindenki ; 
az akinek megszerzi a sok millió em
ber a jómódra, de élni akar az is, aki 
dolgozik, ktizköd, hogy életet szórjon 
másoknak. A kor hazugságai, a fennen 
hirdetett szabadság és a megcsufolt 
egyenlőség ime megboszulták magukat. 
Ez a kívánság „élni akarok" elemi 
erővel követelődzők és amit szentnek 
véltek és amiért hálásba mentek, az 
esküért, ime megtört azon a két egy
szerű szón — élni akarok. Szinte a 
nagy természet hangját érezzük ki a 
két szóból, amely sokkal hatalmasabb 
és igazabb, mert mig az eskü intéz
mény, addig a kenyér — élet. A va
sutasok sztrájkja megmutatta azt, amit 
a beteg embernek a kór. Csak akkor 
tudja értékelni az egészséget, amikor 
beteg. Most látszik, most amikor már 
átestünk azon a nagy megpróbáltatáson 
amelyet még jó sokáig fog érezni a 
nemzet, mostan tudjuk csak, mit ér 
nekünk a vasút, mennyi minden ér
dek van a legerősebb szálakkal fűzve 
és milyen lenne az életünk nélküle. 
Ez a sztrájk nem maradt tanulság 
nélkül.

Nálunk még más sztrájk is volt: 

mert tudtam, hogy Jókai kéziratokat minden- I 
kinek ád, aki legalább két forintot küld s a I 
beküldött pénz az erdélyi magyar közműve
lődési egyleté.

A fénykép mellé a következő cynikus 
levelet csatoltam, melyet egy barátom — 
Szalay János — irt le kalligrafica:

Üdvöt az olvasónak I 
Mélyen tisztelt Uram I

Egy osztrák nő nevében, ki szép (mint 
Endymion álma I) előkelő (nagyatyja had
test parancsnok volt Gráczban) és fiatal: 
kérve kérem Önt, mélyen tisztelt Uram, szí
veskedjék az idemellékelt fotográfiát névalá
írással ellátni. A delnő, kinek kérésére bá
torkodom e sorokat Önhöz intézni, Önt 
német fordításban megjelent regényei után 
ismeri és a naiv lelkek rajongásával tisztel
vén Önnek teremtő elméjét, óhajtva óhajt 
Öntő! névaláiiCsos fényképet bírni (germa- 
niztn.is) s magyarul isazért tanul, hogy Önt i 
eredetiben érthesse s nem rég engem arra | 
kért fel. hogy szerezzem azt Öntől, a re- i 
gényirók nagyfejedelmétől meg. Vakartam [ 
véghetetlenül a fejemet: hogy jelentkezzem 
audicncziára Jókai Mór ő Fölségénél, a re
gényírók királyánál?! de hát az ifjú és szép- I 
séges szép aszony kérésére olyan lágy lett 
az én szivem, mint a liba mája s rögtön 
eszembe villant, hogy a „Nemzetiben ol
vastam miszerint Ön, mélyen tisztelt Uram, 
két forint összeg beküldése mellett — me
lyet én nem adnék az E. M. K. E.-nek — 
kéziratokat küld. Ergo ide mellékelek egy 
zöld ötöst s mégegyszer könyörögve könyőr- ' 
gök, Fölséges Uram I teljesiise alázatos ké- ' 
résemet s Írjon egy-két sort a fotográfiára s ' 
kegyeskedjék azt mentül elébb alulírotthoz j 
kiküldeni.

I

Felmondták a szolgálatot az ipar egyik
másik karnak! Élni úgy mint emberek 
és nem szívlelhetné mindenki, akiben 
még nem aludt ki a felebaráti szere
tetnek parázsa, aki együtt érez ember
társaival. Vállvetve munkálkodjunk 
egymás javáért és ne engedjünk tért 
az önérzésnek szivünkben, mert ki 
tudja, mikor jön el a leszámolás napja, 
amikor a gyomor követeli jogait és 
ki tudja, megelégszik-e majd a mun
kásság a sima diplomáczia által kiesz
közölt eredményekkel és nem köve
telheti-e teljes egyenlőségét a mai 
rend felforgatásának fenyegetésével. A 

nem épen kedvezők.

villamos vasútról.
Ismét egy nagy lépéssel haladt előre 

a Vácz— Gödöllő—budapesti h. é. villamos 
vasút ügye: megtörtént a közigazgatási be
járása.

Minek alapján most már véglegesen 
megállapítottnak tekinthető a vasút iránya 
— mely a közegek érdekeltségeinek meg- 
halgatása s kívánalmaik lehető figyelembe 
vétele után a következőleg lett meghatározva.

Gödöllői végpont a m. á. v. állomás 
fölvételi épületének középpontja. Innen a 
vasúti vonal a m. á. v. pályateste mentén 
az u. n. Kiserdőn hol megállás lesz — és 
a besnyői úton át a kir. korona uradalom 
faiskolája és présháza mellett vezet az 
Öreghegy alatt elvonuló düllő úton a Kalka 
villáig, hol személy megállóhely lesz. Az 
Öreghegy alatt lefordul a korona uradalmi 
szőllö kerítésénél a szadai határba. Szada 
község végén lesz a szadai állomás és ra
kodó hely, honnan a vonal a szőllők alatt 
megy Veresegyházig. A veresegyházi állo
másnál azután elágazik két részre: Vácz és 
Budapest felé.

A budapesti ágon a következő állo
mások lesznek: Csornád. Fóth, Rákospalota, 
Rákosszer.t.i ihály, Budapest, hol a villa
mos végállomása a népszínháznál lesz.

A szép asszony megígérte, hogy ha 
megtudom szerezni, hát viszonzásul sajátke
zűig készített mandulás tortát küld nekem, 
ígérem Önnek, hogy a tortának a kisebbik 
feléről Önnek javára lemondok. De ha ké
résemet megtagadja, akkor — quos ego! — 
hamisítani fogom az Ön aláírását, de úgy, 
hogy Ön maga sem fogja megismerni a ha
misítást s a fénykép úgy kerül majd a szőke 
osztrák úrhölgy albumába. A tortát pedig 
magam eszem meg.

És most, mint kontáromban mondják 
Istennek ajánlom, aki tartsa meg hazánk, a 
világirodalom, az emberiség javára, mint 
néhai főpolgármesterünk szokta volt mon
dani, — az emberi kor legvégső határáig.

Alázatos tisztelője 
Kontúr Béla.

Nem telt bele egy hét s egy ajánlott 
jevelet kaptam s benne volt egy nyugta az 
öt forintról, melyet az E. M. K. E. pénz
tárnoka irt alá és a két fénykép. Mind a 
kettőn irás, a szellemóriás kézírása. Az 
egyikén ez volt: „Kontúr Bélának Jókai 
Mór". A másikon, mely a világhírű Írót disz- 
magyarban ábrázolta, ez a velős mondat;

„Az asszonyszivbe nem lehet annyi 
keserűséget önteni, hogy ami egyszer édes 
volt, keresztül ne érezzék rajta."

A mandulás tortát meg is kaptam, de 
bizony megettem magam. (Szalay János
nak sem adtam belőle egy harapásnyit sem.) 
Mentségemül szolgáljon, hogy nagyon sze
retem a mandulás tortát s még annál is 
jobban ezt a szép szőke asszonyt.

A váczi vonalon állomások lesznek: 
Örszentmiklóson, Bottyán, Váczhartyán, Rátót 
és Sződ községekben. Végállomása Váezon, 
a máv. pályaudvaránál lesz.

Mint ebből látható, a villamos-vasuttal 
tehát rövidebb utón fogunk a fővárosba jut
hatni, rövidebb idő alatt s talán mag olcsób
ban is. Kényelmi szempontból pedig határo
zott előnye van a villamr snak, nemcsak 
azért, mert egy modern köz ekedési eszköz, 
hanem azálial is, mert egészen a népszín
házig, tehát csaknem a város középponjába 
bevisz.

IIIRIi k.
Gödöllő és a villamos-vasút. E hó 

7-én, szombaton megtartott rendkívüli köz
gyűlésén foglalkozott Gödöllő képviselőtestü
lete dömsödi Hajós Menyhért azon kérvé
nyével, melyben az, mint a Vácz—Gödöllő— 
Budapesti helyiérdekű villamos-vasút egyik 
engedményese 2ÜC00 korona értékű törzs
részvény jegyzését kérte a községtől. A kép
viselőtestület dr. Reichardsperg Lajos, dr. 
Bezsilla István, dr. Rosenfeld Sándor pártoló 
hozzászólása után Szlabey József községi fő
jegyző referádája alapján egyhangúlag meg
szavazta a kért hozzájárulást azon fenntar
tással, hogy határozatát csak azon esetben 
tartja fenn, ha annak törvényhatósági jóvá
hagyásától számított 2 éven belül a vasút
építési engedélyt megszerzik. Nyiry Lajos 
indítványára azután egyhangúlag elhatározta 
a közgyűlés, hogy felhívja a villamos-vasút 
engedményeseit Gödöllő közvilágításának el
látására nézve részletes ajánlattételre.

Halálozás. R é d I Károly, Gödöllő 
hosszú időn át volt bírája hétfőn, e hó 2-án 
Budapesté, a Rókns-kórházban meghalt. 
Temetése szerdán ment végbe nagy részvét 
mellett. Gödöllőről is számosán megjelentek 
jóbarátai és tisztelői, de a községi elöljáró
ság elmaradt arról. Még csak egy koszorúra 
sem tartotta érdemesnek régi tagját, még 
csak azt sem küldött a koporsójára.

Közgyűlés a járdaügyben. Gödöllő 
képviselőtestülete május 9-én d.-e 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy : a 111. oszt, 
kereseti adó tárgyalásához 2 bizalmi férfi 
kiküldése és a gödöllői községi járdák ki
építése tárgyában megtartandó versenytár
gyalás, —

Hymen. Burger Ferencz állami iskolai 
tanító eljegyezté Winkle Eta urhölgyet Rákos- 
Ligeten.

Igazgatósági ülés. A gödöllői fogy, 
és értékasitő szövetkezet f. hó 9-én d.-u. 5 
órakor az Erzsébct-szálló nagytermében 
igazgatósági gyűlést tart. Tárgy: üzletmeg
nyitás előkészítése.

Kinevezés. A belügyminister a valkói 
anyakönyvi kerületbe Fáy Géza segédjegy
zőt anyakönyvvezetö-helyettessé nevezte ki.

Névmagyarosítás. Diamant Kálmán 
kartali lakos valamint kk. gyermekei: Ervin, 
Ákos, Magdolna és Edith csalédi nevüket 
belügyministeri engedélyivel — Dénesre ma
gyarosították.

Rendkívüli közgyűlés. A gödöllői 
polgári kör ma délu.án 7 órakor saját he
lyiségében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: 
megüresedett tiszti állások betöltése.

Péczeli vásár. E hó 2. és 3-án tar
tatott meg Péczelen az országos vásár, — 
és pedig szokatlan sikerrel. Az állatvásár 
volt különösen túl zsúfolt, oka ennek az 
volt, hogy vészmentes helyekről szabad volt 
bárminemű állatot felhajtani. Csak sertés 
volt ke.és és nagyon drágán kelt. A kira
kodó vásár is élénk volt.

Gödöllői Király Várkastély.Ez a 
furcsa czim nem egyéb, irja M E. mint 
képaláírás: ott disztelenkedik a papirkeres- 
kedések kirakataiban. Az élelmes bécsi keres
kedők mindent kihasználnak természetes, hogy 
a király magyarországi tartózkt dúsából is hasz
not akarnak. Budapesten városszerte megjelen
tek mindazok a színezett látképek, melyek va
lamelyes vonatkozásban vannak a királyhoz. 
Volt alkalmunk ilyet látni : részlet a gödöllői 
parkból a királyi kastélylyal. A kép aláírása 
magyar és német; a nemet aláírás kifogás
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tálán, a magyar azonban ez „Gödöllői Király 
Várkasastély". Első látásra azt hittük, hogy 
valamely magyar „mfűntézet" terjeszti ily- 
formán a magyar kultúrát — mert sajnos, 
ilyen is van — de közelebbi megtekintésnél 
a kép sarkában felfedeztük a képterjesztő 
bécsi czég nevét. Jogos haragunk azonban 
nem irányult és nem irányul az előttünk 
ismeretlen bécsi ellen, aki utóvégre jól teszi 
ha itt is keres, ha tud: de irányult a ma
gyar kereskedő ellen, aki a magyartalan por
tékát kiakasztja és árusítja. Fájdalom: ilyen 
még Gödöllőn is akad. Ez az egyetlen vé- 
dckekezés, ha pedig a kereskedő annyira 
tudatlan, vagy hazafiatlan, hogy a terjesz
tésre vállalkozik, legyen a publikum elég 
hazafias és utasítsa vissza az olyan képet, 
melyre csak németül helyes aláírást tudnak 
bigyeszteni a bécsi vállalkozók.

NYILTTÉR.
Gödöllő és vidékén osztálysorsjegyek

Török A. és Tsa
legnagyobb és kiválóan szerencsés

Budapest. VI., Teréz-körut 46 a. 
kizárólag nálam kaphatók.

Az I. oszt, húzása máj. 17. és 18-án. 
Az I. osztályú sorsjegyek árai: 

_*/i  sorsj. *.-  sorsje > 4 sorsj 1'a sorsjegy
12 kor. 6 kor. 3 kor. 1.5Ö kor.

Kiváló tisztelettel
KOVÁCS GYULA órás,Gödöllő

Vácziutcza 581.

235 1904. szám.
Az aszódi magy. kir. javitó-intézet gaz

daságából : 3 darab szamár 2 darab ló (az 
egyik kancza, a másik heréit) az intézet gaz
dasági udvarában f. évi és hó 14-én (szom
baton) d. e. 9 órakor megtartandó nyilvá
nos szóbeli árverésen a kikiáltási áron felül 
legtöbbet ígérőnek, azonnali készpénzfizetés 
ellenében el fog adatni.

Ezen eljáráshoz árverezni kívánók azon 
értesítéssel hivatnak meg, hogy minden 
egyes árverező az árverés megkezdése előtt, 
a vételárba betudandó 40, azaz: Negyven 
korona bánatpénzt tartozik letenni; köteles 
lesz továbbá az általa megvett állatokat 
azonnal tulajdonába átvenni és a marhale
velek kiállítási, vagy átiratási költségeit sa
játjából fedezni.

Magy. kir. Javitó-intézeti igazga
tóság. Aszód, 1904. évi május hó 6-án.

Krajtsik Soma igazgató. 
3590/1904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Munkásotthon 
szövetkezet végrehajtatónak Duhony Gyula 
ismeretlen tartózkodásu végrehajtást szenvedő 
elleni 446 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság 
területén levő Rákoskeresztúr községben 
fekvő a rákoskeresztúri 1250. sz. betétben 
Duhony Gyula nevén álló A j- 1. sorsz. 
4527 I s. VI. hrsz. házhelyre és az azon épült 
de telekkönyvileg még fel nem tüntetett házra 
az árverést 801 kor. 30 fillérben ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904. 
évi junius hó 22-ik napján d. e. 10 óra
kor Rákoskeresztúr község házánál megtar- 
andó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 182 
korona 45 fillért készpénzben, vagy az 
1881. évi 60-ik t.-cz. 42-ik §-ában jelzett 
árfolyammal számított, és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő

leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904. márczius21. Kir. jbiró
ság mint tkvi hatóság. Lukácsy, kir. albiró.

797/904. tkv. sz.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Munkásotthon 
szövetkezet végrehajtatónak ismeretlen tar
tózkodáséi Goldberger Jakab végrehajtást 
szenvedő elleni 310 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
jbiróság területén lévő Rákoskeresztúr köz
ségben fekvő a rákoskeresztúri 1556. sz 

tkvi betétben Goldberger Jakab nevén álló 
A j- 1 sor 453 1 1 XV. hrsz. ingatlanra s az 
azon épült, de tkvileg fel nem tüntetett házra 
813 kor. kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1904. évi május hó 19-ik napján d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen s megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10" o-át vagyis 81 kor. 
30 fillért készpénzben vagy az 1881. 60. 
t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8 §-ban kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi 60. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. Gödöllő 1904. január 28.

Kir jbiróság, mint tkvi hatóság. 
Stróbl, kir. albiró.

2209 tkvi. 904.
Árverési hirdetmény kivonat

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy Munkás Otthon 
szövetkezet végrehajtatónak Katzer Vilmos 
végrehajtást szenvedett elleni 499 kor. 40 fi1, 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
Rákoskeresztúr községben fekvő a rákoske
resztúri 1216. sz. betétben Katzer Vilmos 
nevén álló A f 1 sor 4527'1/hV házingat
lan és az azon épült de tkvileg még fel nem 
tüntetett házra az árverést 813. kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904 
évi május hó 27-ik napján d. e. 10 órakor 
Rákoskeresztúr községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 81 
kor. 30 fillért készpénzben, vagy az 1881.60. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni. aAagy az 1881. 60. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő. 1904 február 26.
Kir. jbiróság mint tkvi. hatóság. 

Stróbl, kir. albiró.
794'tkv 904.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy a Munkás Otthon 
szövetkezet végrehajtatónak Uhrik József 
végrehajtást szenvedő elleni 260 korona 
tőkekövetelés és jár iránti végrehajtási ügyé
ben a gödöllői kir. jbiróság területén levő 
Rákos-Liget községben fekvő, a rákoske
resztúri 1449. számú tkvi betétben Uhrik 
József nevén álló A j*  1 sor. 4535 1 c.V. 
hrsz. ingatlanra és az azon épült, de tkvileg 
még fel nem tüntetett házra az árverést 813 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1904 évi május hó21-ik 
napján d.-e. 10 órakor Rákoskeresztúr 
községházánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 81 
kor. 30 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
60. t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t.-cz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllő 1904 január 28
Kir jbiróság mint tkvi hatóság. 

Lukácsy, kir. albiró.
786 tkv. 904.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy a Munkás Otthon 
szövetkezet végrehajtatónak Szigligeti 
György végrehajtást szenvedő elleni 273 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a gödöllői kir. jbiróság területén 
levő Rákos-Liget községben fekvő a rá
koskeresztúri 1347 sz. betétben Szigligeti 
György nevén álló A -j- 1 sor. 4526 1 g
hrsz. ingatlanra és az azon épült, de telek
könyvileg még fel nem tüntetett házra az ár
verést 813 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen
nebb megjelölt ingatlan az 1904 évi május 
hó 25-ik napján d.-e. 10 órakor Rákos
keresztúr községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 81. 
kor. 30. fillért készpénzben, vagy az 1881. 
évi 60. t -ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ban kijelölt övadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 60 t.-cz. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Gödöllőn, 1904 január 28.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság 

Stróbl, kir. albiró.
320 sz. 1904 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1903 V, 659 6 számú végzése 
által Dr. Fuchs Adolf ügyvéd által kép
viselt Fuchs Lipót végrehajtató javára 
Schuller Béla rákosligeti lakas ellen 
150 korona tőkekövetelés és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 4248 koronára 
becsült szobautorokból álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1903. V. 659 6. 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínen, 
vagyis alperes lakásán, Rákosligcten leendő 
eszközlésére 1904. év május hó 13-ik nap
jának d.e. 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
év LX-ik t.-cz. 107-ik és 108-ik §-ai 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, becsáron alul is elfog
nak adatni

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő indóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégittctéshez jogot 
tartanak, amenynyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alulirt kiküldöttnél vagy Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni a törvényes követ
kezmények terhe mellett el ne mulasszák.

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

Gödöllőn, 1904. évi április 23-án. 
Élő János, kir. bir. végrehajtó.
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798 tkv 904.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy a Munkás Otthon 
szövetkezet végrehajtatónak Sehöngut Farkas 
végrehajtást szenvedő elleni 343 kor. 60 fii. 
tőkekövetelés és jár iránti végrehajtási ügyé
ben a gödöllői kir. jbiróság területén levő 
Rákoskeresztúr községben fekvő a rákoske
resztúri 1223. sz. tkvi betétben Sehöngut 
Farkas nevén álló A j- 1 sorsz. 4527 1 o.VII. 
hrsz. házhelyre és az azon épült, de tkvileg 
még fel nem tüntetett házra az árverést 813 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és. hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1904 évi május Iió31-ik 
napján d.-e. 10 órakor Rákoskeresztúr 
községházánál megtartandó nyilvános átveré
sen a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 81 
kor. 30 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
60. t.-cz. 42. §-ában jelzett, 'árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t.-cz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllő 1904 január 28
Kir jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

i 
i

Kiváló szerencse Töröknél!
1 eliilmulhatatlaiiLil 

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsü.t 
csak a legutóbbi időben is
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 570 80. sz. 
100.000 ko 
100.000 „ 
100.000 „ 
90.000 „ 
9C.000 „ 
90.000 „

és ezeken

15 th'üó ko- 
vevöínknek;

a 
a 
a 
a 
a 
a

az 52528.
a 
a 
a 
a

94780. „
109780. „
83610. „
92787.„

sorsjeítyre 
n SliOlil. sz. sorsj.
81Í61..........

: 5493. „ „
i 51613. „ „

76347. „ „
4036. „ „

»
>>

.............. ............  még egyébb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen 

részt. — A most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból 

110.000 SORSJEGYRE 55.000 PÉUZNYEREMÉNY 
jut és összesen egy hatalmas összeget,

| j. millió I
i i ául mik ki rövid 5 hónap alatt.

.1 !crBar’-’obb tty remény a leyszoi-euc■;
*"• ‘ .<:V.Cl &

1 nyeremény <

a « - a í;. ■.>• - ti

korona és meg
uény es juiaioai795 tkv. 904.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy a Munkás Otthon 
szövetkezet végrehajtatónak Danczinger Iz
rael végrehajtást szenvedő elleni 213 kor. 
92 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a gödöllői kir. jbiróság területén 
levő Rákoskeresztúr községben fekvő a rá
koskeresztúri 1383 sz. betétben Danczinger 
Izrael nevén álló A f 1 sorsz. 4527 1 g III 
Itrsz. ingatlanra és az azon épült, de telek- 
könyvileg még fel nem tüntetett házra az ár
verést 4945 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 1904 évi junius 
hó 14-ik napján d.-e. 10 órakor Rákos
keresztúr községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 494 
kor. 50. fillért készpénzben, vagy az 1881. 
évi 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let-8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldői, kezéhez letenni, avagy az 
1831 60 t.-cz. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Gödöllőn, 1904 január 28.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság

Stróbl, kir. albiró.
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A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk. 
------ f. évi május hó 17-ig ............ ■■ 

bizalommal hozzánk beküldeni.
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HANKIIAZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei :

Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 
zeum-körut 11 a III. fiók : Erzsébet-körut 54 a.

Rendelőlevél levágandó TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest MBBUa
Kérek részemre ................. I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredet

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget kor.

összegben
\ utánvételezni kérem
: poshiutalványnyal küldöm
t mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

1 nem felszí 
törlendő

5 ah ipint egyéb in e x ő gn z d a s á g i eszközöket

Gödöllői .Erzsébet" könyvnyomda.


