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Pünkösd.
Szent-lélek ünnepe az év legszebb 

szakába esik. A természet legerőtelje
sebb pompájában díszük s derűs ég 
mosolyog az emberiségre, mely lázas 
és fárasztó tevékenységét egy rövid 
időre megszakítva áhitatos ajtatosság- 
gal a mindeneket alkotó Teremtőhez , 
emeli fel lelkét.

A menyek Urához fordulunk ezen | 
á szent ünnepen, kegy vezérelje lép- ; 
teinket a jóhoz, hogy adjon erőt és 
áldást mindennapi munkánkhoz, hogy , 
a mikor, az ünnep múltával, kezeink 
ismét dolgosán sürgölődni fognak, 
siker koronázza a fáradozást, legyen i 
amennyi szükséges a megélhetéshez, i 
ne fenyegesse sorscsapás a mieinket I 
s forduljon beljebb házunkba a szi- ’ 
vesen várt vendég: a boldogság, mely 
oly keveseknek adatik meg.

Teljes tökéletes boldogság azon- i 
bán nem lévén, meg kell elégednünk ' 
testvéröcscsével: a megelégedettséggel, : 
az pedig olyan vendég, akit legtöbb- : 

szőr csak hívni kell és megjelenik. A 
boldogság, vagy legalább az azt meg
közelítő állapot, Istennek — mondhat
nánk — közvetlen adománya; csak 
tőle eredhet, csak tőle kaphatjuk; a 
megelégedettséget ellenben a Minden
ható dús ajándék — tárházából min
denki önmága elveheti magának, — 
csak felfogásunknak a viszonyokhoz 
való alkalmazása kell hozzá.

A nyughatatlan, tehetetlen ember 
azonban megmássza a tudományok 
égbe törő hegyóriásait s nem veszi 
észre a mellette fekvő önmagát kínáló 
boldogságot adó megelégedettséget. 
Csak minél többet a földi javakból,
— ez a jelszó, — ki kell használni 
az ész, a furfangcsság, a tapasztalatok 
segélyével a természet minden titkos 
elrejtett hatalmát, ez a tudomány di
cséretes czélja. Dicséretes — mondjuk,
— mert azért adatott meg az ész, 
hogy éljünk vele. Ám visszaélünk vele, 
ha másra nem, csak erre használjuk. 
A tudományos búvárkodás, épp úgy, 
mint a sablonos, fárasztó munka si
várrá teszi az eletet, nemesebb hiva
tásától fosztja meg azt, ha nem jut a 

léleknek alkalma, hogy az alacsony 
nyüzsgés forgás fölé emelkedhessek 
néhe-néha.

íme, ismét beköszöntött pünkösd, 
a kereszténység szép ünnepe! Nem-e 
úgy hangzik ez, mint üdvrialgás? S 
egyúttal igaz űnnepiességgel, mely az 
imára gondol. A köznapok mohó fá
radozása megszűnt s felriadt a jám
bor ajtatosság és a világi szórakozás 
napja.

Emeljétek ki az ünnepet a hét- 
köznapiság sorvasztó egykedvűségéből! 
Menjetek az Isten házába és merítse - 
tek ott bizodalmát, keressétek fel a 
természetet és szerezzetek tőle uj erőt 
és életkedvet! Imával, sétával, nemes 
játékkal üljétek meg az ünnepet, hogy 
üde maradjon a szivetek, telketek! 
Vessetek számot önmagatokkal! Hi
szen, ha kopárrá nem akarjátok tenni 
lelki világtokat, mindig kell hogy ün- 
birálatot gyakoroljunk tetteink fölött. 
Alig múlik el nap, melyen ne téved
tünk volna le arról a rendes útról, 
melyet lelkiismeretünk szigorú sugal
lata szerint követnünk kellett volna.

Aki szokva van ahhoz, hogy ís-

T A 1< C Z A.
Alkony i séták.

Irta: Adorján Sándor.
1.

Nem megyek én oda, ahova mindenki,
Oda megyek, hová nem megyen inas senki; 
Merre madár sem jár, harang szó se hall'sziK 
Merre a rengeteg őrük álmot alszik . . . 
Hol hajnalnak éjből nincsen virradása . . 
Ott lesz csak szivemnek, 
Zaklatott lelkemnek,
Már megnyugovasa, csendes elmúlása . . 
Merre ember nem jár haló éjfeleken, 
Hová e szellő Is haldokolni megyen . . . 
Odá megyek én el . . . rengeteg vadonba. 
Sénki se akadjon utamba, nyomomba. 
Senki ne keressen, meg sem is találjon, 
Úgy múljak el ottan, 
Árván ethagyottan
Mint egy szálló sóhaj, mint egy beteg álom

11.
Elhagyatott tájon, csendes éjszakákon, 
Midőn már a lomb is elpihen a fákon, 
Midőn a lég, álmot sóhajt a vidékre;
Csilla, csillag után lopódzik az égre, . . 
Alvó kis bokorban, búvik meg a szellő, 
Ezüztt.s fátyollá, fonódik a felhő . . . 
Akkor édes nékem, messze járni-kclni . . 
Bánatot feledni, . . . boldogságot lelni . . .

„Gyilkos"
Irta: Baranyai József.

És ha lattál szépen nőtt virágot 
Elhajolni belső baj miatt ;
Úgy hajolt el, félvén a világot 
— — — titkos bú alatt.

Kínos emlék és kihalt remények

— — — — — Hervadt sir felé;
Hervadás a l.liom hullás volt I

Vörösmarty.
♦

Kövcsligethy Tivadar a kultuszminisz
térium nagyreményű foglalkozója kezében 
tartotta mind a két levelet; tétovázott, me
lyiket bontsa fő elébb. Ismerte mind a két 
Írást. Az egyik apró szabályos női vonások
kal, gyengéd női lélekre vallott; pár évvel 
ezelőtt még nagyot dobbant volna Kövesli- 
gethy ur szive azokra az apró gömbölyű 
betűkre; most pedig szánakozó gúnyos mo- 
solylyal iogadta. A másik elnagyolt asszo
nyos Írás volt, az iró„a tudta, hogy nála 
nem az Írás szépsége á fő.

Kövcsligethy Tivadar ur az elsőt bon
totta föl előbb.

„Édes Tivadar I
Sokáig fépelődtem, hogy irjak-e ? Végre 

győzöt bennem a . . . szerelem .... és 
írok! Hisz éppen most virágoznak a sut- 

ttogó akáczok, mint akkor . . . mint azon a 
délután, amikor bevallotta, hogy szeret, a 
nap is úgy ragyog, — a nap is, amelyre es
küdött, hogy örökké 1 . . Most is virágos 
a mező, a melyen együtt szedtük a virágot, 
együtt kergettük a lepkét, minden olyan, 
minden itt van, csak maga hiányzik I Lom
bos a vadgesztenye-fa, a mely alatt elbúcsúz
tunk utoljára, emlékszik, hogy sirtani, tud
tam én, hogy elveszítem magát; s maga 
hogy’ vigasztalt: Hisz nem sokára visszajön, 
aztán egmásié leszünk I . . . Nem sokára??! 
. . Két évig hiába vártam, még levelet sem 
irt 1 . . .

Beteg vagyok, reménytelenség betege, 
ha maga Írna, ha magát láthatnám, meg
gyógyulnék. Jöjjön! Hisz az a nap ragyog 
az égen, melyre esküdött, hogy örökké 1 I .

Jöjjön 1 várja :
hű Klárikája."

A levélhez egy kis szelet papír is volt 
mellékelve; ismeretlen írással ez volt rajta:

„Uram I én nem ismnrem Önt, de mint 
Klára barátneja kérve-kérem, jöjjön mielőbb I 
Ezt Klára tudta nélkül csempésztem be leve
lébe ; Ö szegény nagy beteg, dehogy gyó
gyul ó meg; a két évig tartó folytonos csa
lódást nem bírja ki az ő gyenge törékeny 
szive. De azért jöjjön I Tegye boldoggá sze
gény Klárának az a pár utolsó hónapját, a 
mit az ég liágy még neki a hervadásra
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‘ennek és önmagának beszámoljon 
gondolkodásáról és tevékenységéről, 
az sohasem fog eltávolodni a Minden
ható oltárától, annak hü életkisérője 
a remény, a hit és szeretet. Annak 
pünkösd is ünnep lesz, a szó legtisz
tább értelmében s az nemes gyönyö
rűséggel fogja élvezni örömeit.

A magasba törekvő lángnyelvek 
pedig isteni jelképei annak az igaz, I 
zavartalan boldogságnak, melyben csak 
akkor lehet részünk, ha menynek irá
nyítjuk gondolatainkat.

Hétköznapon dolgozzunk tehát, 
hogy legyen czélja életünknek de ün
nepnap imádkozzunk és elmélkedjünk, 
hogy el ne merüljünk a földiesség 
posványába.

Legyen piros pünkösd boldog ün- ( 
nép mindenkinek, aki jót akar és cse- | 
lekszik!

Egjr kis deniokrácziát!

Furcsa ország a mi édes hazánk, 
Magyarország. Nem határolják tenge
rek, mint Angliát, de azért mégis köd 
borítja. Csakhogy ez a köd nem a 
.evegőben van, hanem a társadalmi 
életünkben. Nem is a tenger leheli ki 
ezt a ködöt mint Angliában, hanem 
a hazug törekvésű emberek és azért 
nem is a tüdőre nehezedik a köd, 
hanem a lelkeket teszi beteggé.

Bárhova tekintünk ebbe a furcsa 
országba mondhatni, mondhatni majd
nem miudenütt az őszinteségnek teljes 
hiányát látjuk. A sokat hangoztatott 
oemokráczia pedig nálunk csak üres 
jelszó, melyet mindenki az ajkán hord 
cs senki sem a szivében.

Olybá tűnnek fel itt az emberek, 
mintha csupa homorú meg domború 
tükrökből léptek volna ki. Óriások 
meg törpék, található ebben a furcsa 

országban óriási törpe, meg törpe 
óriás is. Csak ember ez, olyan ember, 
akit úgy szoktak hívni, hogy „férfi" 
ilyen csak elvétve van. Mindenki mást 
kér, mint ami kell neki. A legtöbbje 
ezeknek olyan, minta rossz pap: 
„vizet prédikát és b art iszik."

Az őszinteség érzetének ez a tel
jes hiánya — hová tovább egész tár
sadalmi életünket megmételyezi. Ki ne 
ismerne nálunk oly in családot, mely 
jövedelmén felül költekezik 1 Ki ne 
ismerné azt a bizonyos 100 frt-os 
hivatalnokot, ak; elegánsait öltözködik 
és fiakkeron jár, mig otthon azalatt ' 
felesége kis gyermekei lukas harisnyát l 
„stoppolja"? Vagy azt a másik 100 
frt-os kis hivatalnokot, aki egész nap 
hivatalában körmöl és izzad a napi | 
kenyérért, mig Önagysága azalatt har- . 
mincz forintos kalapokat vásárol, hogy ; 
b. barátnői az irigységtől szétpuk- ■ 
kadjanak?

Milyen más mennyivel szebb ide- : 
álisabb volna a társas érintkezés em
ber és ember közt, ha nem volna 
olyan sok „fenn az ernyő, nincsen 
kas" Mennyi aggódó női arezon de
rülne fel egyszerre az öröm sugara, 
ha tisztelt férjem-uracskák nem csak 
a klubbal korcsmával meg a kártyával, 
hanem a családjaikkal is törődnének! 
És nem tetszenek-e gondolni, hogy 
milyen sok irodában körmölő férj haj
taná boldog álomra a fejét, ha haza
térve keserves napi munkájából imá
dott nőjüket egyszer „harisnya-stop- 
poláson" kapna : íjta. Mennyivel 
kevesebb árverési hirdetményt és meny
nyivel több megelégedett arezut lehetne 
látni- —

Némely embernél nálunk, csak 
az a spanyol koldus volt büszkébb, 
akit, mikor egy pályaudvar előtt ácsor
góit, felszólított egy utas, hogy vigye 
haza a podgyaszát. Erre a koldus a 
következő választ adta: „Uram! Én 
koldus vegyok. Az alamizsnát megta
gadhatja tőlem, de vélem rendelkezni 
nem fog I Ez a mérhetetlen gőgös fel-

fuvalkodottság jellemzi a jegjobban 
helyi viszonyainkat.

A férfiak között még csak hagy, 
gyán! De hogyan is kívánhatna ép
eszű ember, hogy p. o. Hétháthy Zir- 
zabella k. a. akinek az apja nemes 
ember szoros barátságban éljen a ke
reskedő ivadék Blau Fánny, kisasz- 
szonyal. Hiszen akkor kiesne a világ 
feneke.

Ki kellene küszöbölni a társaság
ból az álszemérmet és helyébe egy kis 
őszinteséget, közvetlenséget kellene 
behozni. Csak egy tizedrészét kellene 
érvéi y.e juttatni, annak a sokat han
goztatott jelszónak, hogy demokráczia 
és már óriási átalakulást tapasztalhat
nánk társadalmunkban. Csak egy ki
csivel több igazságszeretet hatná át 
a magyar társadalom tagjait és meg
javulna egész társadalmi életünk.

Eloszlana a köd, mely beteggé 
tesz bennünket. Az óriási törpék és 
a törpe óriások is átalakulnának nor
mális emberékké, sőt — Uram bocsá’ 
— megtörténve az a csoda is, Hét- 
hathy Zirzabella elfogadná a Blau 
Fanni köszöntését.

KI. Bl.

H I R lí K
Vitás tennis pálya. A gödöllői Er

zsébet parkban három lawn tennis pálya 
van. Ezeket a magy. kir erdő hivatal tartja 
fenn s adja bérbe. Az idén már hirdetett is 
árlajtést vállalati utón való bérbeadására. A 
fő felűgyelétet gyakorló ministerium most 
azzal lepte meg Gödöllő közönségét, hogy a 
két jobb tennis pályát kiadta közvetlenül két 
vállalkozó szellemű nyaralónak s igy Gödöllő 
törzs tinnisezői hoppon maradtak, mert a 
harmadik tennis pálya, mely még maradt 
volna nekik nem jó. Nagy az elkeseredés s 
a harag a ministerium ezen eljárása miatt 
Gödöllő fiatalsága körében, s most azon fá
radoznak, hogy a régi lawn tennis pályát 
rendezzék be és szereljék fel újra. Nem is
merjük ez ügy előzményeit, azt azonban kon
statáljuk, hogy nagy kir amúgy is z.lált tár
sadalmi viszonyunkat ily dolgokkal míg szét 
vonóbbá s egyeseket egymáshoz még ide
genebbekké tenni. Ez fontosabb dolog min
den tennispályá i ái

aranyozza be ezt a kis idejét a remény su
garával, ha nem is szereti; inkább hazudja, 
hisz nem sokáig kell hazudni!

Tisztelettel 
Horváth Katinka.

Kövesligethy Tivadaron nagy változást 
idézett elő e levél ; a léha asszony bolonditö 
fővárosi gavallérból egyszerre bűnbánó em
berke lett; eszébe jutott a suttogó akácz, a 
lombos gesztenyefa, a virágos mező, az eskü, 
hogy örökké; a törékeny kis Klárika I Elha
tározta, hogy jóvá tesz mindent, leutazik 
Klárához, mellette marad, mig meg nem 
gyógyul, vagy mig meg nem hal; de nem ! 
neki nem szabad meghalni!

... A másik levélre esett a tekintete. 
Mit irhát „az az“ asszony?

„Drága kis majmom I
A boldog perez, a mit annyira vártunk, 

elérkezett: a „vén medve" a minisztertől ki
küldeted iskolákat vizsgálni; 2, azaz két ■ 
hónap.g távol lesz! Most már a tied lelie- ' 
tek — egészen ! Jöjj azonnal I — ne vesszen , 
el egy perez se I

Plióziz a te
Manczid."

E levél hatása alatt a bii.ibinó ember
kéből ismét léha asszony bolo.iditó gavallér 
lelt. —

Most csak nem megy le Klárához, 
most, mikor az a kívánatos asszony az övé

lett! Hisz nem lehet olyan nagy beteg Klára 
aztán majd meglátogathatja, de most nem 
teheti I

*

Két hónap mulva, mikor Kövesligethy 
főnöke, a „vén medve" megérkezett, Tivadart 
figyelmeztették, hogy az öreg sejt valamit. A 
bajt egyik bolondos kolléga csinálta, aki 
névtelenül küldött egy meghívót az öregnek 
— az agancs kiállításra; az öreg tudott még 
annyit a heroldicából, hogy az agancs a 
megcsalt férjek czimere, szimatolni kezdett 
s most nyomon jár I

S tényleg — mikor először jött a hi
vatalba, Tivadarhoz feltűnően hideg volt.

Kövesligethy hosszú orral ment haza, 
azon gondélkodott az egész utón, micsoda 
zaklatást kell majd kiállaai a felbőszült fő
nökétől.

Otthon egy nagy alakú levél várt reá 
szürke borítékkal. Felbontotta; Klára gyász
jelentése volt.

Kövesligethyt meghatotta ugyan e szo
morú hir, de azért volt ideje utána nézni, 
mért küldték e gyászjelentést zárt borítékban. 
Megtalálta az okát: a gyászjelentés hátsó 
oldalán ez állt:

„Gyilkos"
Aláírva: Horváth Katinka.
Budapest a legmelegebb napjait élte, 

az aszfalt lesüppedt az ember lába alatt, a

melegség kábító volt, de Kövesligethy Tiva
dart a kultusminiszter fogalmaz áj it a hideg 
lelte. Lefeküdt.

Az utczáról felhallatszott a rikkancsok 
kiabálása : „Krajczár az esti újság I Egy -gyil 
kos elfogatása"

Kövesligethy Sivadar fejére rántotta ta
karóját !

Fázott I . . . .

Mindenki vádol . . .
Mindenki téged vádol, 
Téged mindenki bánt.
Mindenki megszól téged ; 
Rágalmazza erényed 
Agg, ifjú egyaránt.

Te meg hallgatva tűröd 
Az irigyel: szavát. 
Nem'sebzi meg a lelked. 
Te, azért hü sserelmei 
Érzesz tovább . . . tovább.

Nagy Rezsi.
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Hymen. Mirovszky László lugosi ta
karékpénztári i’.iv./.alnok eljegyezte Kierrer 
Honi a kisass: ny községi tanítónőt, Zsáni- 
bokcn.

Felebbczisek. Gödöllő járda ügye 
csak nem tud már dűlőre jutni. A képvise
lőtestület azon határozata ellen, mely szerint 
a gyalogjárda kiépítés.ét a kissebesi gránit 
kőbányának i.i ia ki árlejtés utján, két teleb- I 
bezés is adatéit be. Az egyiket Spatli József, 
a legolcsóbb ajánlattevő, a másikat pedig 
Katika László ministcri tanácsos, mint gö
döllői birtokos adta be.

Megnyílt a szövetkezeti bolt. Meg
van a lefolyt hétnek a szenzácziója Gödöl
lőn: szombaton megnyílott a szövetkezeti bolt. 
Az uj üzlet a Ferencz József téren a kir. 
korona uradalom tulajdonát képező Erzsébet 
szálló földszintjén van elhelyezve, a tejcsar
nok mellet. — Ugyanott van a tágas raktár
helyiség is. Üzletvezetője Demusz József, 
képzett kereskedő.

B.xsu. Mai napon kezdődött meg a 
besnyői tavaszi búcsú. Ez ugyan nem szo
kott olyan látogatott lenni, mint a szeptem
beri, oe az idén már is nagy számban ér
keztek a eticsu járók.

Mulatságok. Az aszódi polgári kör 
sajái könyvtára javára pünkösd hétfőjén a 
kis-barhi erdőben tavas, i tánczmulatságot 
tart. BJepti dij férfi személyenként 2 korona. 
Kedvezoile.1 illő esetén a mulatság a követ
kező va árriap tar.aák meg. Kezdete délután 
3 órakor.

Az aszódi gymr.azium majálisa jú
nius elsején lesz megtartva.

Szocialisták G.’döilőn. Nagyszabású 
szoczial sta gyűlés volt Vasárnap délután 
Ar.Ld i 1 vendéglőjében. A gyűlésen — 
melyen Lndapestrői jö.t szónokok voltak az 
előadók — mintegy negyven — nagyobb 
részt épilő munkás vett részt.

A keresztúri honvédsirok. A rákos
keresztúri nyaralótelep szomszédságában levő 
honvédsirokhoz Budavára bevételének évfor
dulója alkalmából a Vili, kerületi főgimná
zium ifjúsága dr. Kacso Pongrácz vezetésé
vel testületileg zarándokolt fel a sírra ének 
és szavalat közben köszörűt helyezett. A fő
városi iskolák közül többen rendeznek ifjú
sági kirándulást e honvédsirokhoz.

Meghívó. A következő sorok közlésére 
kérettünk fel: Vácz egyházmegye rom. kath. 
tanítóegyesület Fótli gödöllői esperesi kerü
let körének évi közgyűlése f. év május hó 
26-án délelőtt 10 órakor Túrán lesz meg
tartva, melyre a t. tagok és tanügybarátok 
ezennel tiszteletteljesen meghivatnak. Szvo- 
boda Ignácz mint, a tan. egyes, körjegyzője.

Megvádolt elüljáróság. A hévizgyörki 
református egyház fögondnoka, Bentsik Jó
zsef aszódi ügyvéd és bank igazgató 1901 
augusztus 18-án Széli Kálmán akkori minisz
terelnökhöz beadványt intézett, fegyelmi vizs
gálat elrendelését kérte, melyben Aszód köz
ség elöljáróságát azzal vádolta, hogy az 
egyházi adókat szándékesan lanyhán hajtja 
be. A ministerélnök utasítására Pestvármegye 
alispánja az elüljáróság ellen eljrást indbott, 
melynek során konstatáltak ugyan késedel
meskedést, de annak nem az elüljáróság 
volt az oka. A vizsgálat befejezése után 
Martonossy Ferencz aszódi jegyző és Ma
joros Mihály biró hamis vád miatt büntető 
följelentést tettek Bentsik főgondnok ellen a 
pestvidéki törvényszéknél, a királyi űgyézség 
azonban megszüntette az eljárást. A jegyző 
és a bíró ekkor hatóság előtt való rágalma
zásért kérték Bentsik ellen az eljárás foly
tatását. Ezt a kérvényt a vizsgálóbíró át
tette a budapesti büntető járásbírósághoz, 
ahol szerdán tárgyalta az ügyet Farkas 
Gyula dr. büntetőjárásbiró s Bentsik József 
főgondnokot felmentette.

Számoló gép. Zsámbok község tudós 
plébánosa Dr. Ében Mihály az általa felta
lált számoló gépet bemutatta és azon gya
korlati efőadüst tartott Budapesten a sok 
helyről összesei ejtett t.-.nltók tanügyi szakgyü- 
lésén. A zs .mboiti skolábil két tanuló le
ányka Szádeczky MAzi-te és Szalay Erzsiké 
voltak a fei.lők, akik mind az uj számoló 
gép kezel '. ívd, mind a fejszámolá: sál oly 
meglepő erc.l.nényt ni itattak be, amely bá- I

mulattra ejtette a hallgatóságot. Az össze
gyűlt tanítói szakbizottság hangos tetszés 
nyilvánítással és taps viharral jutalmazta a 
zseniális plébánost korszakot alkotó müvé
nek bemutatásáért. A régi u. n. orosz szá
moló gép úgy aránylik ezen Dr. Ében-féle 
uj számoló géphez, mint a régi fa eke a 
modern vasekéhez.

3851 szám tkvi. 1904.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir jbiróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy Bauer Dávid 
végrehajtatónak Kocsis Ferencz végrehaj
tást szenvedő elleni 92 kor. 96 fiil. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
pestvidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir. 
Jbiróság területén levő Túra községben 
fekvő a túrái 1291 sz. tkvi betétben 23 24-ed 
részben ifj. Tóth Gál János (nős Benke Bor
bálával) és 1 24-ed részben Kocsis Eerencz 
nevén álló az 1881. LX. t.-cz. 156 §-a alap
ján egészben elárverezendő A I 1—2 sor, 
707 hrsz. 293 ö. i. sz. beltelki ház és 708 
hrsz. beltelki kertből álló ingatlanra 879 kor. 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan 1S04 évi junius hó 15. 
napján d.-e. 10 ólakor Túra községházá
nál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi november hó 1-én 3333 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri 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 ei.unervényt át
szolgáltatni.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi márcz. hó 26-án 
Kir. Jbiróság mint tkvi. hatóság

Lukácsy, kir. albiró.

325. sz. 1904 vht.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, iiogy a gödöllői kir. járásbí
róság 1904 évi 430 2 számú végzése követ
keztében Dr. Bezsi’ia István ügyvéd által 
képviselt Róth Márton javára Majthényi 
István és neje gödöllői lakosok ellen 
79 kor. 94 íill. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján foglak és 1739 
kor. becsült következő ingóságok u. m. 
Bútorok zongora nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a gödöllői kir. járás
bíróság 1904 évi V. 430 2 számú végzése 
folytán b róilag már megállapított, valamint 
a mégfelme ülendő költségek erejéig alperesek 
lakásán Gödökön leendő eszközlésére 19'94 
év május Iió 26-ili napjának délutáni 2 
és fél órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy áz érintett ingóságok az 1881. 
éviLX. t.-cz. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi május hó 14. 
Élő János, kir. bir. végrehajtó.

664 szám kig. 904.
Árverési hirdetmény.

Alulírott községi elüljáróság ezennel 
közhírré teszi, hogy a községi vadászterület 
a képviselőtestület határozata értelmében 
folyó év junius hó 3-án délelőtt 10 óra
kor Bag község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen 6 (azaz hat) évre ha
szonbérbe fog adatni a legtöbbet Ígérőnek.

Az árverési fekéiekk addig is az elöl
járóságnál a hivatalos órák ; latt megtekint
hetők. —

Kelt Bagón 1904. május hó 13-án.
Az elöljáióság.

Hanisch György Horváth János 
jegyző biró.

890 904 tkv. sz.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy az Aszódi Hitel
bank és Takarékpénztár végrehajtatónak 
Horner Márton végrehajtást szenvedő el
leni 510 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék a gödöllői kir. jbiróság területén 
levő Zsámbok községben fekvő a zsámboki 
328. sz. betétben A 1 1—2 sorsz. 322 és 
323 hrsz. alatt foglalt kertből és 36 számú 
házból Herner Márton (nős Neiberger Leó. 
norával) B. 2 alatti illetőségére a C. 1 alatt 
özv. Horner Izsákné szül. Braun Johanna 
javára bekebelezett özvegyi haszonélveződ 
jog fentartása mellett 570 kor. kikiáltási 
árban; továbbá a zsámboki 334 sz. betétben 
Horner Márton (nős Neiberger Leonéval) 
Horner Izrael (nős Blau Annával) és Horner 
Márton nevén álló azonban az 1881. LX. 
t.-cz 156 §-a értelmében egészben elárvere
zendő A f. 2 sorsz. 4430 hrsz. szántóra 
63 korona kikiáltási árban és a fend 
törvény szakasz értelmében ugyancsak egész
ben elárverezendő f. 3. siriz. 4’410. hrsz 
szántóra 21 korona ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1904 évi junius hó 
11-ik napján d.-e. 10 órakor Zsámbi 
község házánál megtartandó nyilvános árve
résen s megállapított áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak ingatlanok 
becsárának 10°" készpénzben'vagy az 1881. 
60. t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal 
számított és az 1831 évi november hó 1-cn 
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 február he 1-én.
Kir jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

SZÓLÓI,IJGAST
Olteseűnk minden ház mel á és kertjeinkben 

föld és hóm k’a ajon.

Erre azonban nem mimleii s/őlőfaj jill-s'- 
ma«, (bár mind kínzó tenné*/ • tn mert nagyobb 
része lia megnő is. t rméM n*  ni hoz. <»/érl '•■■Van 
nem éltek el oredményt eddig. II" Inga-nak 
alkalmas fajokat, ültette*..  a. <»k hóion ♦•II..t ák 
házukat az. egész s/ö'ő r*'*  id jAti a eukit únőbb 
miuka'ály i nois • .1 s */ól..k

A szőlő Inzai kban miodeii 'i't megirrrm • 
nincsen oly ház. molyn- k fa nudli*  l a kgeswké- 
lyebb gondozással fe.’i.o ♦dlirtö n< m volna ezen
kívül inas épületeknek. •' ie..ne:< k rité<.-ki.wk 
atb, a logremek'l»b d'*z.<*.  nn .élkü h"uy l‘ g- 
ke\e«wlib helyet is elfőj lalii.i az <*u.'  ébl>re ha*7.,  
■ álliata róezekhő. E. a iryhá;ádat<*~abh  gT ' • 
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A fajok l«niortelé • r • v.o atkezo sr.ines 
fénynyomatn katalogu- l.árkinek ingyen ét hár
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apón tudatja.
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Budapest, Anc'rássy 11 2.

A szőllőbeni tavaszi munkálatok.iái legfontosabb két 
eszköz, u. m. szőllőmetsző ollók és ojtókések legmegbíznatóbb 
forrása.

Szőllőmetsző ollók kaphatók egészen öntött aczéiból 
jó állás mellett.

Szőllőojókések legfinomabb solingeni gyártmány, drezdai 
modell szerűit, jótállással.

„Duplex" gumi ojtószalag a legmegbízhatóbb kötö
zőszer fás és zöldojtáshoz, gyári árban.

§ Kimerítő képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

temetkezési xállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —

, 4834904 tkv. sz.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gkiöli ii kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Zachár Antalné 
végrehajtatónak Merkel Ferencz végrehajtást 
s-eaved.i elleni 330 korona tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén levő Csömör község
ben fekvő, a csömöri 500 számú betétben 
A j- 1 sorsz. 1331. hrsz. szőlőből Merkel 
Ferencz B. 1 alatti illetőségére 310 korona 
kikiáltási árban, továbbá a Mogyoród köz
ségben fekvő a mogyoródi 157. sz. betétben 
ugyanannak nevén áló A I 1—3 sorsz. 951. 
hrsz. szántóra, közös legelő és erdő illető- 
s végre 70 kor. kikiáltási arban, valamint az 
ugyanezen betétben A II 1 2 sorsz. 3777. 
3778 hrsz. sz. 274 kor. kikiáltási árban és 
pedig az ezen betétben foglalt összes ingat
lanok nz özv. Merkel Ferenczné szül. Kama
rás Katalin javára bekebelezett özvegyi ha
szonélvezeti jog épségben tartása mellett, 

végül a mogyoródi 345. számú betét- 
A I 1—-3 söfsz. 3607, 3608, 3609 hrsz szőlő 
és szántóból ugyanannak B. 4. alatti illető
ségére az özv. Kiss Istvánná szül. Takács 
Julianna javára C 1 alatt és az özv. Kiss 
istvánné szül. Klacsán Terézia javára C 2 
alatt bekebelezett özvegyi jog fentartása mel
lett az árverést 52Ö koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
afennebb mégfelölt ingatlan és pedig a csö
möri 500. sz. betétben foglalt ingatlan az 
1904 évi julius 20-ik n. d.-e. 10 órakor 
Csömör község házánál a mogyoródi 157. 
és 345. sz. betétben foglalt ingatlanok pedig 
1904. évi julius hó 22 napján d. e 10 
órakor Mogyoród község házánál megtar- 
tandónyilvános'árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak ingatlanok 

becsárának 10"" 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 előieges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllő 1904 april 27.
Kir jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. aibiró.

kerestetnek magas jutalékkal egy 25 
év óta fennálló s hatszor kitüntetett 
redőny-gyár gyártmányának eladására, 
valamint néhány társas-játék újdon
ságra vendéglősök részére. Ajánlatok 
referencziákkal C. KLEMT ERAUMAN
i. B. intézendők. Redőnyökkel való 
ügynökösködés a cs. és kir. közös Mi
nisztérium által 1903. jatt. 1. óta en
gedélyezve.


