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NYIRY LAJOS.

A tanév befejezéséhez.
Bezárulnak az iskola kapui, a vig 

gyermeksereg kiszabadul a négy isko
lai fal már-már tűrhetetlenné vált fog
ságából.

Ilyenkor, kánikula idején, a fel
nőtt ember se szeret forróságot izzadó 
falak közé szorulni. A ki szerét ejt
heti, kimenekül a szabadba. Annál in
kább kívánkozik a gyermek lelke; a ki
fejlődő fiatalság, játszhat és szabad 
mozgással edzheti testét, mely odabenn 
az iskolában erősödésében, izmosodá
sában inkább gátoltatik, mint előse- 
gittetik. Tanítóink legjobban tudják 
ezt és épp ennek felismerése vezetett 
a torna köteles tanításához, mely bár 
tagadhatatlanul nagy haszonnal jár, 
heti egy-két órájával mégsem teszi 
jóvá azt a kárt, a mit a padban való 
hosszú gugolás a zsenge ifjúságban 
okoz. —

Ám, azt sohase várhatjuk, hogy 
ily irányban tökéletes javulás álljon 
be. Nem lehet a gyermekeknek min
dig tornászni, tar.ulniok kell első sor-

bán, mert e nélkül el nem lehetnek- 
A tanulás nemcsak a tudás elsajátí
tása végett szükséges, hanem azért is, 
hogy a gyermek a kötelesség felisme
réséhez és teljesítéséhez szokjék.

Nagy feladat vár itt a szülőkre 
is. A szülőknek joguk és kötelessé
gük, hogy gyermekeiket fentartsák, tes- 
tileg-lelkileg ápoljak, neveljék, hogy 
rendeltetésök elérésére képesek legye
nek. Azonban a szülők e jogának és 
kötelességének meg vannak a maga 
határai, a mennyiben a gyermekekre 
is hárulnak kötelességek. Nem feledve 
azt, hogy valamint mi abban tajáljuk 
örömünket, ha önfáradságunk gyümöl
csét élvezhetjük, úgy a gyermekeknek 
is az képezi egész boldogságát, ha 
önmunkássága, erőködése folytán jut 
valami kis eredményhez: és azután 
elvégezvén munkáját, szabadon mo
zoghat játszhat és a maga módja sze
rint szórakozhassék, A jó szülék böl- 
csesége idejét várja mindennek és 
munkásság után megengedi gyerme
kének, hogy szünidejét élvezhesse.

A gyermek szabad idejét azon-

bán a jó szülők felhasználják gyerme
kük akaratának nevelését illetőleg.

Fölvilágosítják őt rendeltetéséről 
s arról, hogy a tökélyt, melyben sar- 
kallik rendeltetésünk föczélja, elérni 
csak úgy fogja, ha a jót nemcsak is
meri és szereti, de gyakorolja is; föl
világosítják arról is, hogy az igazi bol
dogságot megszerezni és élvezni úgy 
fogja, ha nem az érzéki javak keresé
sének, de az erkölcsi kötelességek tel
jesítésének, az önmegtagadást kívánó 
erények gyakorlásának útján jár.

Egyébbként pedig bekövetkezett 
a pihenés ideje. Itt a szünidő! Élvezze 
a vig gyermeksereg teljesen és korlát
lanul, de minden esetre okossággal is. 
A szülők gondja, hogy igy legyen. A 
szülők figyeljenek arra, hogy a gyer
mekek el ne szilajuljanak, — amithogy 
ere itt nálunk nagy alkalom a szün
idő alatt, — hanem a lélek növelé
sét a test edzése kövesse.

Nem fog ártani, ha a gyermekek 
néha-néha a tankönyvekbe is bekan
dikálnak, hogy el ne felejtsék, mit év
közben tanultak. De itt különösen 
intjük a szülőket mérsékletre, mert a

T A R C Z A. Pedig szeretem a világot,
S mindazt, ki hívéül fogad . . .
— Ejh, nem voltam hazug, hízelgő, 
Megérdemeltem sorsomat 1

Ha megfordulok társaságban, 
Vagy állok, ülök, künn az utczán 
Mindenfelé közönyt tálálok, 
Feledés szürke hamva hull rám. 
Ah, mintha látnám azt a koldust, 
Ki zárt ajtókon kopogtat! . .
— Ehj, nem voltam hazug, hízelgő, 
Megérdemeltem sorsomat!

Mi nem voltam ? Hazug, hízelgő ? 
Jellemtelen nagyúri szolga?
Ki akkor is eseng a konezért, 
Ha gazdája százszor kidobja?
Ha ilyen lennék: öljetek meg, 
Hányjátok szét a poromat: 
Emlékem is büszkén kiáltja: 
Megérdemeltem sorsomat!

Dura Máté.

Mond ....
Mondd, ahonnan jöttél, voltak ott virágok ? 
Édes volt az illat? Fényes volt az ég? 
Voltak-e holdfényben tündöklő hullámok? 
Madarak szavától csendült-e a lég ?

Édes nyári éjen ottan is ragyogtak 
Mosolygó, piruló, pajkos csillagok ? 
Hallottad-e hangját suttogó falombnak ? 
Voltak ott pillangók? Voltak ott dalok?

A mig távol voltál, sok kisértő álom, 
Bús, kegyetlen harezot vívott meg velem. 
Elgyötört a féltés, — óh én édes párom — 
Mondd, ahonnan jöttél, volt ott szerelem ?

Erdős Reneé.

„És én adtam.'*
„Lisbeth Linderman."

Fordította: Lukács Zsigmond.

Fenséges volt az a nap . . A kapunál 
állott apám s anyám, megcsókoltak, megál
dottak ... A távolból erdő s hegyek csa
logattak, óh miként rajongtam én mindket
tőért . . S útra keltem, mintha templomba 
mentem volna. Ünneplő ruhámba voltam öl
tözve, virág a hajamban s keblemen és ke-

Megérdemeltem sorsomat!
Utamon egyedül bolyongok,
Nincs társam jóban, küzdelemben. 
Leheték csillag, üstökös, nap: 
Az ég se venne észre engem — 
Bár jártam ott, hol a dicsőség 
Babérkoszorút osztogat.
— Ejh, nem voltam hazug, hízelgő, 
Megérdemeltem sorsomat I

Hivatal fénye nem ragyog rám, 
Hir szárnya nem emelt magasba; 
Kincsbányám sincs mely vén koromban 
Kenyeremet bő kézzel adja.
Igaz, nem váltam szaktudóssá, 
Nem is hajlongom tán sokat?
— Ejh, nem voltam hazug, hízelgő, 
Megérdemeltem sorsomat!

Gyakran, ha szivembe tekintek 
Kérdem : hova tűnt nagy szerelme 
Hogy lánynak, kedves jó barátnak, 
Reménynek sincs a képe benne?
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szünidőkben tanulásra való erőszako
ld inkább kártékony, mint jó hatású. 
A gyermekek teljesen elveszítik ezáltal 
tanulási kedvüket és épp ellenkezőjét 
értük el annak, amit akartunk: azt 
tudni illik, hogy gyermekeinkből ta
nult, művelt embereket faragjunk.

A sorozás és a községi biró.
Pénteken délelőtt 10 órakor a 

csendőrség Gödöllőn, a Ferencz-lózsef 
téren letartóztatott egy rakonczátlankodó 
vácz-szent-lászlói legényt.

így sorozás alkalmával az ilyen 
esetek nem ritkák.

A sorozás alá jövő legény egy 
kissé többet vesz magához a búfelej
tőbői, mint szokott s feléled benne az 
ősi virtus és bizony gyakran ad alkal- . 
inat a csendőrségnek közbelépésre.

Hogy azután egyes esetekben 1 
nagyobb vérengzések elő nem fordul- ' 
nak, az csak a csendőrség tapintatos 
eljárásának köszönhető.

Így történt ez pénteken is.
A rakonczátlan, szilaj vérü legény 

ellenszegült a csendőrségnek és csak 
erőszakkal lehetett letartóztatni és el- 
hurczolni az Erzsébet szállóból.

Ez azonban — mintfentebb mon
dám, — még nem nagy baj és meg
bocsátható a viszonyok és körülmények 
hatása alatt álló fiatalságnak.

Nem is írjuk azt a megszilajult 
ifjú terhére ; legalább az objektív köz
vélemény sohasem írja és nem is Ír
hatja.

Az azonban már sokkal szigorúbb 
beszámítás alá esik, hogy ilyen ese- j 
teknél nincs ott az illető község bírája, I 
akinek hivatása lenne, hogy atyja le- ' 
gyen a községnek!

Ö vezeti be az állítás köteles le
génységet ő gondoljon is vele és 
ügyeljen is fel rá!

Ez volna a kötelessége minden

zeniben nagy csokor, melyet szorosan tar
tottam — hiszen szülőföldem virága volt . . 
Benne vittem ki minden szeretetem . . .Óh 
mi szép, mi szép oly sokáig csak otthon 
élni és végre egyszer messze, messze . . . 
És én mentem . . .

Az emberek, kikkel találkoztam, mind 
oly megbízhatóknak, őszintéknek, igazaknak 
látszottak, én vidáman mosolyogtam rajok 
és ők mindannyiszor bokrétámra tekintettek, 
szeretettel halmoztak el és egy-egy virágot 
kértek ... És én adtam szeretetből . . .

De nemsokára megfogytak virágaim . . 
Aggódva rebegtem: „óit hagyjátok nekem, 
hit>z szülőföldemről valók s oly hosszú még 
mám." Erre ők hidegen s elutasitólag néz
tek teám: „Semmi habozás I Adj virágaid
ból 1“ Elbámulva tekintettem rájuk . . Mily 
máskép hangzott ez, mint az az első, az a 
hízelgő: „Adj?" És adtam félelemből . . .

Komor árnyak borítják utamat . . De 
El I . . . An.ott mégis van napfény .... 
műre I . . .

Reszketek ... Én szegény virágaim 
. . . mily üresek is kezeim . . . Most már 
többé semmi sincs és semmit sem adhatok. 
Boizadás fog el. mind két kezem szivemre 
szorítom ... Ah! Hisz itt még meg van a 
virág! . . A legszebb mindközött . . . erő
sen szorítom keblemre: „Szivem virága, té
ged nem engedlek I . . .

S tovább megyek . . . Hirtelen zűrza
varos lármát hallok. Menekülni igyekszem 

község birájának, sok meg is tennéj 
ha halgatnának a szavára a ialujabeli 
legények!

De nem halgatnak ám !
És ez az öreg hiba!
Mert a községi biró ma már nem 

bir — tisztelet a nem nagy számú 
kivételeknek, — annyi tekintélylyel 
népe előtt, mint kellene, hogy bírjon.

És ennek az okít én nem a bírák 
személyében keresem, hanem állásuk
kal járó kötelezettségeikben!

Ezelőtt a biró és a jegyző a falu 
feje, tanácsadója, gyámolitója volt, ma 
már ellenségének tekinti a nép ; ami 
természetes is, mert annyi népszerűtlen 
funkczióval van az állam által meg
nyomorítva, hogy lehetetlen polgártár
sai vonzalmát, szeretetét, ragaszkodá
sát megszereznie és megtartania, ha 
hivatali kötelességeinek’' pontosan meg 
akar felelni.

Ilyen viszonyok mellett azután 
nem csuda, ha a csendőrségnek kell 
azt a munkát is végezni a sorozás al
kalmával, amely különben a biró kö- 
telesságe lenne.

Éhez járul még az is, hogy a 
biró urak szívesebben időznek el más
hol, talán más munkát is végeznek 
addig, mig a sorozás folyik, s mig 
más községekkel végez a sorozó bi
zottság, az az napi sorozás befejezése 
után eskütételre váró legénységet és 
az untauglihokat pedig felügyelet nélkül 
hagyja. Ezek azután isznak, ki azért, 
mert bent maradt, ki: mert nem maradt 
bent s a nóta vége legtöbbször-------
veszekedés, duhajkodás.

Ezt meggátolni volna hivatott a 
községi biró tekintélyvei, szép szóval, 
atyai intésekkel stb. de a mi községi 
biráink bizony erre nem igen alkal
masok.

Ök feleljenek tehát az oly esete
tekért, aminő a pénteki vácz-szent- 
lászlói legény esete is volt, mert ők a 
hibások benne.

Férfiak, nők rohannak elő. „Óh mily rette
netesek! . . . S fülembe kiáltják:

„Add, add ide!“
„De ide adod! . . .
„Nem, — nem, — soha!“ . . .
S reám rohannak, letépik fejemről a 

koszorút, szivemről a virágot ...
Zoliog az cső . . . Ruhám tépett, mocs- i 

költ . . . Borzongat a hideg . . . Vége már I 
utáninak, czéloni sincs többé, még csak de
rengést sem látok . . . Halálfáradtan roska- 
dok össze . . .

Haliga! Lépteket hallok . . . feltekintek 
Ah ! im ismét a régi jó és barátságos embe
rek, kikkel legelőször találkoztam. De ni, ők 
tova mennek . . . titánok sietek: Óh kérve 
kérlek benneteket, adjatok vissza egy virá
got, csak egyetlen egyet ... Ti oly meg
elégedettek s én oly bús és elhagyott vagyok 
. . . . S egykor oly sok virágot adtam 
nektek . . .

Megvetön néztek reám s gunymosolyra 
fakadtak felettem : „Már rég eldobtuk virá
gaidat, — de minek is tartottuk volna?"

„Óh hát akkor miért kértétek oly na
gyon ?“

Badárság! ... És észre sem vetted, 
hogy gúnyt üzénk belőled ?

Zokogva jajdulok fel . . . s ök, ... 
ők torva mennek s kaczagnak . . .

11 1 R E K.
Iskolai vizsgák. A gödöllői ev. ref. 

iskola vizsgái f. hó 26-án fognak megtar
tatni a ref. templomban. A gödöllői róni, 
kath. iskola vizsgái f. hó 24. és 25-én lesznek.

Iskola gondnoksági gyűlés. A gö
döllői ipros tanoncz iskola gondnoksága pén
teken, — e hó 17-én d. u. 8 orakor ülést 
tartott a városháza tanácstermében. A gyű
lésen elhatároztatott, hogy az iparos tanoncz- 
iskola az idei évzáró vizsgája csütörtökön, 
e hó 23-án d. u. 6 órakor fog megtartatni.

Záróvizsgák. A bányai ágostai liitv. 
cvang. egyházkerület aszódi leánynevelt-in
tézete 1904. évi junius hó 22-, 23- és 24-én 
tart nyilvános záróvizsgát. Sorrend: június
22- én délelőtt: Az I. és 11. polg. osztály vizs
gája és az 1. és II. csoport német nyelvi 
vizsgája. Junius 22-én délután : Az I. es II. 
osztály zenevizsgája. Junius 23-án délelőtt: 
A Ill-ik polgári osztály vizsgája és a III. 
csoport német nyelvi vizsgája. A négy osz
tály vizsgája német társalgásból. Junius
23- án délután: a négy osztály franczia 
nyelvi vizsgája és mind a négy osztály kö
zös tornavizsgája. Junius 24-én délelőtt A 
IV. polgári osztály vizsgája. Junius 24-én 
délután: A III. és IV. o. zenevizsgája, mint 
záróünnepély. A vizsgák kezdete d. e. 9 óra. 
Az 1. és II. oszt, növendékei 23-án d. u., a
111. és IV. osztály növendékei 24. d. u. 6 
óra után utazhatnak el. A vizsgák tartama 
alatt a növendékek kézimunkái cs rajzai a 
vizsgaterem melletti két kisebb teremben lát
hatók, mire a tisztelt szülök és érdeklődők 
szives figyelmét felhívjuk.

Az aszódi járda. Aszód község tud
valevőleg használt keramittal határozta el a 
járdák burkolását. Erre vonatkozólag az ár
lejtés f. hó 27-én u. e. 10 órakor fog meg
tartatni.

Tűzoltói nyári mulatság. A gödöl
lői önkéntes tűzoltó testület f. évi julius hó 
3-án a Vásár utczával szemben levő vasút 
melletti kiserdőben, tűzijáték, tambola és 
világpostával egybekötött nyári tánczmulat- 
ságot rendez saját pénztára javára.

Tejvizcgálat. A központi tejcsarnok gö
döllői fiókjában múlt vasarnap megejtett tej
vizsgálat alkalmával lefoglalt tejek az orszá
gos ni. kir. cemiai intézet áltál vegyelemez- 
tetvén kifogástalan minőségieknek találtat- 
tattak.

Nyilvános számadás. A gödöllői pol
gári kör f. hó 12-én rendezett tanyai batyu 
báljának összes bevéle volt 316 kor. 34 fil
lér, kiadása 134 kor. 68 fillér, a tiszta jö
vedelem tehát 181 kor. 66 fillér.. E szép 
anyagi eredményhez felülfizetéseikkel hozzá 
járultak: Nick Ede kir. tanácsos jószágigaz
gató a kör diszelnöke, aki belépő jegyét 
100 koronával váltotta meg. Wirnhardt Fe- 
rencz 2 kor. 40 fiit Lovag Asbóth Béla 
Nyiry Lajos Székely Lajos 2—2 kor, Gallé 
Antal F'ontényi György 1 kor. 20—1 kor 20 
i;j. Szabó Kálmán, Beöthy János 1—1 kor. 
Surgoth, Katz, Pruzsinszky, Molnár, Rochlitz 
Heincz, Flandorfer, Bartolomeidesz, Balogh, 
Klauznitz Frigjes, Bende József 80—80 fillér, 
Horváth László, Miró József 60—60 fillér, 
Skribek Antal és Sándor 10—10 fillérrel. A 
polgári kör elnöksége ez utón nyugtázza 
ezen összegeket és mond köszönetét a fe- 
liilfizetésekért.

A férj, feleség és a szerető. A pest
vidéki törvényszék büntetőtanácsa csütörtö
kön, e hó 16-án egy családi perpatvarral 
foglalkozott, amelynek anyaga tulajdonképen 
egy válóper anyaga. Alveisz Mihály pálinka
kereskedő tizenégyesztendei boldogság után 
tavaly március végén egy szerelmes levélre 
bukkant, amely a feleségéhez volt intézve. 
Az asszony azt mondta, hogy nem neki szól 
a levél, de másnap megszökött Kozsán Vince 
raktárossal. A férj és két sógora két napi 
keresés után egy lipótvárosi szállodában akadt 
rá az asszonyra. A férj hazavitte a: asszonyt 
s megbocsátott neki. Egyúttal fölkereste a 
csábítót is és megfogadtatta vele, hogy békét 
hagy Alveisznénak. Kazsin azonban nem 
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tartotta meg szavát, hanem folytatta a régi 
viszonyt. Az asszony anyja és két fivére lel
kére akart beszélni a rossz ntra tévedt asz- 
szonynak, de Alveiszné tudni sem akart j 
róluk. E közben ki akart ugrani az abla- ; 
kon, amiben fivérei: a kér Kiéin fiú meg- j 
akadályozták. Dulakodás közben Kiéin Mó
ricz és Nándor jól megmarkolták nénjüket, 
akinek karján kék foltok mutatkoztak a 
mentő testvéri kezek nyomán, amint azt a 
rendörorvos is igazolta. A nagy skandalum 
után Alveisz a feleségének nyaralót bérelt 
Szentmihályon, ahová az asszony május
24-én  kiköltözködött. Még aznap este meg
látogatta az asszonyt a férj meg a sógcr. 
Alveisznét a konyhában találták. Kozsán 
Vincze épp ölelgette. A férj és a sógor ezt i 
látva, nekiestek Kozsánnak s úgy összever
ték, hogy Kozsán három hétig nyomta a 
kórház ágyát. Az ügy iitlegi részével ma fog
lalkozott a pestvidéki törvényszék Bánó Jó
zsef biró elnöklésével. Kozsán, a szerelmes 
raktáros nem akarta elvállalni a történetek
ért a felelősséget, mert az asszony üldözte 
szejelmével sazassony csábította el. Egyéb
ként — úgymond — most már nem is sze
reti az asszonyt s ha vége lesz a válópör- 
nek nem veszi el feleségül.

A törvényszék több tanú kihallgatása 
után Alveisz Mihályt fölmentette a súlyos 
testi sértés vádja alól. Kiéin Mórt és Nán- , 
dórt ellenben bűnösnek mondta ki, de a 92. 
szakasz alkalmazásával fejenkint harmincz 
korona pénzbüntetésre Ítélte. Az ügyész fe- 
lebezett, a vádlottak és a védő az ítéletben 
megnyugodott.

Eljegyzés. Herczog Károly kereskedő 
eljegyezte Haasz Mór péczeli tanító bájos le
ányát, Erzsébetet.

Laktanya építés. Verseg község 8735 
kor. 97 fillér előirányzott öszköltséggel csen
dőr laktanyát akar építeni. A zárt Írásbeli 
árlejtés f. hó 21. d. e: 10 órakor fog meg
tartatni Verseg község házánál.

A mátyásföldi rózsaünnep. A „Mű
kedvelő Barátok Asztaltársasága" julius 2-ikán 
délután Mátyásföldön rózsaünnepet rendez, 
amelyen ifj. Mosolygó Ferencz is fellép a 
„Tosca" czimii történet drámában.

Fontos döntés a szövetkezetek dol
gában. Ily czim alatt a hírlapokban téves 
közlemény jelent meg, mit némely merkan- 
tiltsta vidéki lapok is mintegy kárörömmel 
sietlek közhírré tenni. Örömük azonban ko
rai. A kareskedeleinügyi miniszter ugyanis, 
mint utóbb kitűnt, nem tett oly értelmű elvi 
kijelentést, hogy a szövetkezetek nem tagok
nak árusúhatnak-e, vagy nem, hanem a szó- 
vat.lt konkrét esetben, t. i. az újvidéki szerb 
czipész szövetkezetek kihágást ügyében, a 
törvényszék megfelelően a fél panaszát az j 
illetékes bíróság elé tartozandónak jelentette 
ki. — Különben természetes, hogy aki a 
szövetkezet üzletrészesei közé beállni nem 
akar, nem is érdemli meg, hogy annak elő
nyeiben részesüljön, és annak helyiségében 
bevásárlásait eszközölhesse.

Fonciere Pesti Biztosító-intézet. A 
Fonciere Pesti Biztositó-lnézet folyó évi áp
rilis hó 2J-án tartotta meg ez évi rendes 

közgyűlését. A zárszámadásdkből, a melye
ket ez az intézet az 1903-ik üzletévre vo
natkozólag nyilvánosságra hozott, a követ- ' 
kező lényegesebb számadatokat vesszük át: 
A múlt évi díjbevétel a törlések levonása 
után az elemi- és balesett biztosítási ágaza
tokban 8.343,934 K. 66 fil.-t és az életbiz
tosítási ágazatokban 2.931,836 K. 54 fil.-t, 
összesen tehát 11.279,771 K. 20 fil.-t tett 
ki, mig a későbbi években esedékes tűz- és I 
balesetágazatbeli dijkötelezvények és dijvál- 
tök összege 22.026,431 K. 7 fii.-re rúg. Az 
életbiztosítási összállomány az elmúlt üzleti 
évben 69.911,762 K. tőke és 20,874 K. já
radékra emelkedett. A készpénz-dijtartléka 
és díjdhozatok az életbiztosítási ágazatban 
18.647,207 K. 8 fii.re, az elemi- és baleset
biztosítási ágazatokban pedig 2.806,082 K. 
91 fil.-re rúgnak. Az életbiztosítási ágazat 
dijtartaléka 1.386,698 K. 3 fj.-rel, az elerni- 
és baleset biztosítási ágazatoké pedig 
247,992 K. 91 fil.-rel szaporodott. A nyere
ség tartalékalap 21,236 K. 23 fil.-re rugó 
ujabbi javadalmaztatása után 194,390 K. 78 
fill -t,az értékpapír árfolyam különbözeti alap 
pedig 206,494 K. 2 fill.-t fog kitenni. Az in
tézet összes tartalékai, beletuuva az említett 
javadalmazásokat, e szerint 1.656,933 K .58 
fill-rel szaporodtak. Az intézet tőkéi, a kép
viselőségeknél levő készpénzállomány, a folyó
számla követelések és a képviselőségek és 
és feleknél künnlevő egyenlegek belevonása 
nélkül a következőkép vannak elhelyezve: 
pénztári készpénzállomány az intézet központi 
sz7, 355 K. 12 fill. Hitel intézeteknél és ta
karék pénztáraknál levő követelésekben 
2.749,990 K. 41 fii. Az intézet budapesti és 
bécsi tehermentes házaiban 3.098,434 K. 28 
fii. Állampapírokban, vasúti részvények és 
elsőbbségi kötvényekben, valamint óvadék
képes záloglevelekben 10.812,379 K. 65 fii. 
Tárczabeli váltókban 250,095 K. 06 fii. Jel
zálog kölcsönben 217,115 K. — fill. Az in
tézet életbiztosítási kötvényeire adott kölcsö- 
nökben 2 683,950 K. — fii. Az 1903 üzlet
évre kimutatott 212,362 K. 29 fil.-nyi nye
reségből részvényenkint 12 K. = 6"/o-nyi 
osztalék kifizetése hozatott indítványba.

5178 tkv. 904. (
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy Lindenbaum 
Mór végrehajtatónak Biró Gizella és társai 
végrehajtást szenvedő elleni 1000 kor. tőke 
kö.etelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a gödöllői ki.’, jbiróság területén lévő Cs .- 
mór községben fekvő a csömöri 343. számú 
betétben Biró Antalné szül. Kerenkó Anna 
nevén álló A f I sor 1408 hrsz. szőlőre a 
C. 1. 17210 84 tksz. a Maczner Éva javára 
bekebelezett azonban az ingatlannak csupán 
felerészét terhelő haszonélvezeti jognak ép
ségben tartása mellett 1204 kor. kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 1904 évi aug. 
hó 5-ik napján d.-e. 10 órakor Csömör 
község házánál megtartandó nyilvános árve

résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 120 
kor. 40 f-rt készpénzben, vagy az 1881 60. 
t.-cz. 42. §-l'an jelzett árfolyamai számított 
és az 1881 évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt mk. igazságügyministeri rendelet 8 
§-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letnnni, avagy az 1881. 
60. t.-cz. 180. §. értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni 

Gödöllő, 1904 május 7.
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

816 904 kig. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság ezen

nel közhírré teszi, hogy a községi va
dászterület a képviselőtestület határo
zata szerint folyó év Junius hó 
30-án délelőtt 10 órakor Bag köz
ség házánál megtartandó nyilvános 
árverésen 6 (azaz hat) évre haszon
bérbe fog adatni a legtöbbet ígérőnek.

Kikiáltási ár 200 korona.
Bánatpénz 200 korona.
Az árverési feltételek az elöljáró

ságnál a hivatalos órák alatt megte
kinthetők.

A vadászterületen szarvasok, 
őzek, foglyok nyulak fáczánok s 
vaddisznó lőhetök.

Kelt Bagón, 
12-én.

Hanisch György
jegyző.

1904. junius hó

Horváth János 
biró.

r fontos minden menyasMo:yaik!
Aw Szüksé let» betzerése előtt ne

mu assza el
Alapitt.itott 1846.

■>

Tausky J. Fiai 
ruha- én fehérnemüekgyárától 

Pozsony
a sp-clálls rrjegyzéket, mely 
klllfliilöii- ( zíIbzhi (t.-ii óKK-zeállitott 
kelengye költi égvetss< két tartal

maz, béi mentesen mi<ghur.*tni.

Megbízható ezég I Pontos kiszolgálás I
Jutányos szabott árak I ‘

k Kiváló munka I_______________ Jó anyaj I

Lagjutányasabb cséplési szén
Tatai brikett!! Tatatai darabos szén!

( Minden darab 5 kilogram)

A porosz szenet teljesen pótolja
Pontos és gryors klszolgfáléis.

MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT
BUDAPEST., ERZSÉBETTÉR 19.
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PR. IRITZ SAMU
===== FOGORVOS •
III D l l'ESTEX. I II. K.ÍHOI Y- 

KÖIII T • !. szitui.

Rendel GÖDÖLLŐN junius 1-től H 
naponta délután 6 órakor 

vasár és ünnepnapokon egész napon át. ■ 
Rákos-utcza 407 sz. a. Özv. Bukvayné E 

úrnő házában. $
Foghúzás fogíc'm. és műfogak.

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot nyúj
tó... bzillés esetén nagy 
gyakot lattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár-ház.)

Pénzt 
sok pénzt, 

havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisztes
ségeién minden szakis
meret nélkül.

Küldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
czimre . Anonccn-Abtei- 
lung dcs „Merkúr" Man- 
heim, Meerfeldstr.

Ügynökök
5C0 kcrcnát kére; l eírek havonként, ső 
m ég többet is, egy törvényesen védett, 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Eaasenstein és Vcgler 

A. G. Breslau czimre küldendők-

Tö'.dterület fcln é: éseket, bir- 
tokfeloí z'ást, parcellázást, ehhez 
\ázra'zokat pontosan készítés legol- 
csóban felvállal A.OLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utca 45.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ- 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.

ELAPÓ VETÉS.
Gödöllőn, a parczella földek között 

három tagban levő, kis híján 3 hold jó 
minőségű rozs vetés, talpon eladó. — 
Bővebb értesítés kapható Izing János 
parczella csősznél, vagy Justin Laios 
tulajdonosnál Budapesten, Ujvilág-utcza 
8. Esetleg június 21-én a helyszínen.

t-2

500 frtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekha sz- 
náiata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást l.ap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap. 
l átó minden gyógyszenárban. — Csakis 
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be 
jelentése jól jutáin az atik. Oly helyekre, hoj 
nem kapható, bérmentve küldök 7 üveget 
 2 forint S0 krért.

FONCIERE PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET
BUDAPEST, V. SAS-U. 10. SZÁM.

A Fonciere Pesti Biztositó 
régibb biztositó intézetünk 
közöljük. Teljes mérleggel 
főügynökség mindenkinek,

legnagyobb készséggel szolgál.

Intézet a legnagyobb és leg- 
mérlegének főbb számadatait 
az intézet vagy a gödöllői 
aki e czélból hozzáfordul, a

Az intézet elfogad . élet, tűz, szállítmány, üveg, betöréses 
lopás és baleset elleni biztosításokat. Nemkülönoen jég

biztosításokat a legolcsóbb díjtételek mellett:
r.őnöi i ői rÁÍ'ií'.VMÖizcór.. r.oín PlíÁs

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kiset b-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.

1 Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —■ -

Buciti pest VóosBUköri'it Ott
által a legjiitányoji.bb áiak mellett ajárltatn k:

lóhára- cs splőx,

egyáb gazdasági gé; ek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gözcséplögépek,
szalmakazalozók,

tisztító-rosták, k onkolyosók,
Bzénagyüjtők, boronák, 
kapalök,

járgány cséplőgépek, 
ka-záló- és arstójépek,

sorv:. ő.épok, Plánét jr,
szeoek?váuó<, ripa ágók, kukorioza 

morzsoló*,  dará-lok, őrlőméin ok, egyetemes 
aczél-ekék, 2- es 3 vasú ek k és minden

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában
------------------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------------------------------- _


