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Mumus.
— Jó tanácsok a nyári szünetre. —

Ugy-e megmondtam. Óh, de 
hányszor mondtam, figyelmeztettelek : I 
fiam tanulj, mert ha elégtelent hozol 
oda adlak inasnak. És ő nem tanult. 
És ő nem igyekezett és nem ijede- 
zett a mumustól — inaskodástól . . •

Nem tudom azért-e, mert nem 
termett rá, avagy azért tán,, mert 
erőnek-erejével iparos tanuló akart 
lenni, de nem tanult. Ha ez utóbbi 
volt a szándéka, akkor okosabban 
cselekedett volna, ha tanul és erő
nek-erejével — ha hajlama van 
hozzá — minden akadályt legyőzve 
megy a maga kijelölt utján és meg- í 
mutatja, belőle erővel urat nevelni 
akaró szüleinek, hogy a mit ők mu
musként állítottak elé, az neki ideál, i 
Úgy bizony.

Azt a világot éljük, a mikor a 
szülők a helyett, hogy az ellenkező
jét cselekednék elijesztik, elidegení
tik gyermekeiket az ipari pályától.

Pedig egy tisztes iparos külön
ben megél, mint holmi inczi-finczi 
tintás körmit irnokocskák, vagy más 
ilyen kis ekzisztenczia.

Azok is nagyon rosszul gon
dolkoznak, akik azt hiszik, hogy az 
iparosnak nem kell tudás . . . Bizony 
kell annak, mert enélkűl nem egyéb 
nyers erőnél, anyagnál ; gép mely 
dolgozik a nélkül, hogy gondol
koznék.

Tudás kell, feltalálás, szerkesztő
érzék egy iparosnak, hogy érvénye
sülni tudjon.

Művelt, inteligens iparosra van 
szüksége Magyarországnak. És ha 
sokan a józanabb eszükkel kezdenek 
gondolkozni, rájönnek, hogy jobban 
haladunk: ha a szellemi tudás a fizi
kai munkával karöltve jár . . . Sok 
szülőnek pedig ajánlom, akik bukott, 
rosszul tanuló, hiányos tudású fiaikat 
ipari pályára akarják adni, ne tegyék 
ezt, mert ez a kis iparunk is a mi 
van, tönkre megy silánnyá lesz, ha 
csak üres fejű uj nemzedék képző
dik.

Ott se fognak boldogulni a ke- 
! vés szorgalmú vagy obskúrus gyer

mekek. Természeti törvény: az erő- 
| sebb győzedelmeskedik a gyenge fö- 
1 lőtt. így jobban járnak azok a szü

lők fiai kik tanultak; tudással — tett 
! vágygyal fognak a munkához és ab- 
1 bán legyőzik az elmebeli hiányos- 
■ ságot.
' Még egy baj van: az úri nép 
| csemetéinek derogál munka szerszá-
1 mot fogni. De, hogy is, hisz feltörné 

a piczi kacsóikat.
Szégyenük a munkát, szégyenük 

sokan, sokan, pedig de hirdetik és 
mily hangosan, hogy „A munka ne- 

í mesit" I . . .
Nagy Rezső.

Mucsai ricset.
Hogy nemcsak az anyagiasság, 

de a tudományok terén is van szél
hámosság, azt most beigazolni ipar
kodik ama bizottság, mely Angliában 

[ a rák betegség tanulmányozására első 
rangú tudósokból alakult, mely bi
zottság az Amerikából átzarándokolt

T A 1< CZ A.
Őszi rózsa..........

Gyermekkorom elröppent fölöttem, 
Omlatag romjain én meg férfi lettem.
Másként élnék, másként tudnék tenni: 
„Ha még egyszer gyermek tudnék lenni"...

Összetört test, elhervadt reményék . . . 
Nagyratörö, mégis balga képek . . .
S elindultam nyugalmat keresni:
„Minddnt, mindent, mindent elfeledni."

Éltem egyszer igazán szeretve,
Rövid idő . . . Vándorútra kelve
Eszembe jut még a boldog óra :
„Jöjj vissza hát szép múlt csak egy szóra."

Férfi vagyok, agg szeretnék lenni, 
Gyermek újra nem lehet már senki.
Bánatomat leviszem a sirba :
„Őszi rózsa, fehér őszi rózsa!"

dömsödi Hajós István.

Jóska bácsi meg a kisértet.
— Eredeti t.árc/.ánk. —

Irta : Tóth Béla.
Jóska bácsi — kiről beszélni akarok — 

a falu egyik érdemes hivatalát töltötte be.
Hogy sokáig ne törjék rajta a fejüket, 

megsúgom, hogy mi is lehetett tehát az a 
Jóska bácsi ?

Biz az bakter volt! még pedig olyan 
i bakter, hogy mindannak, aki lopni akart, 

baktersága legtöbbet használt.
Ö tőle ugyan nem csak a szőlőt, ha

nem az egész szőlőhegyet ellehetett volna 
lopni

Ha pedig éjjel tűz, vagy verekedés 
volt a faluba, a rend és csend e hivatott 
őre csodálkozott reggel legjobban és sehogy 

I sem akarta elhinni, hogy még ilyen is tör- I 
I tént volna.

No de hagyjuk az öreg érdemeit az ; 
I érdemes tanácsra, majd eldönti az, hogy j 
j milyen hivatalbéli ember is volt ő.

Vol; ezen felül még az öregnek két 
I nagy hibája: egyik,a félelem, másik meg 

a pálinka.
Ha nem ivott, akkor félt, ha meg egy 

kissé beszedelődzött a „Ne-tovább-ban, 
' akkor mégjobban félt.

Különösen pedig a kisértetek és a 
boszorkányok voltak azok, a melyektől lég- \ 

I inkább fél'..

Az első státiónál — mely épen a köz
ségház előtt lévén — még félelem nélkül 
tudta elmondani rendes dictióját, amely 
imigyen volt:

„Aludjatok jó emberek 1
Őrködöm én felettetek 1
Tííztöl, víztől ne féljetek,
Megvédelek én titeket!"
A II. státiónál elég volt e dictiónak 

felét elmondania s a Ill.-nál, — mely eset
leg mondva a „Ne-tovjbb“ mellett volt, — 
elég volt — szerinte — semmit se monda
nia ; hanem a helyett oetért egy kis „bete
kintésre", no meg há cg;, kis „porczióra". 
Így azután a IV. V. és VI. státiónál az ő 
rendes diefióját az mondhatta el, a kinek 
épen kedve volt erre.

** *
Szép nyári délután volt, mikor látjuk 

az öreg Jóska bácsit közeledni.
Oda jött. Kalapját megbiccentve, re

zes bajszán egyet pödörve, torkát kétszer- 
háromszor megköszörülve, imigyen szólt:

Hej urak, urak I még ilyen nem tör
tént velem világ életemben, mint az éjjel.

Hogy-hogy, mi volt az, öreg ?
De hát, mondja az öreg, cinikus mo- 

solylyal, a gégem, a gégem . . . no, minek 
tetetik az urak, mintha nem tudnák . . . 
no, száraz . . . rettenetes száraz . . . csak 
tudják, hogy egy „garas".
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D y,v: Sándor ellenében aki nagy i 
hangon hirdette, hogy a rák betegség ; 
biztos gyógyszerét feltalálta, ezt a 1 
tényt egyszerű szélhámosságnak ne
vezi ; és fájdalom hinnünk kell ez 
enuncziátióban azért is, mert az ame
rikai reclamok ritkán találnak hitelre.

♦

A pécsi hadapród iskolából a 
múlt év végén kizártak nehány ma- 
gyár ifjút amiért a Gotterhaltet nem 
akarták énekelni. Az idén hasonló 
baleset ért néhány horvát tanulót, 
akik meg a Hymnuszt nem akarták 
énekelni, amiből az az iidvösséges 
tanulság, hogy katona gyermekeknek 
nem jó politizálni.

*

Jókai még sírjában sem nyugod- 
hatik, már a halála után első napok
ban kitört a tollháboru az ő családi 
élete felett, de itt legalább idegenek 
álltak egymással szemben, mig a ha
gyaték leltározásánál a családi érdek 
került egymással összeütközésbe. Sze
gény, szegény Jókai!

♦ I

A kassal püspök felvidéki bér- 
mautjábol hazatérve hazafiui bánattal 
telt levelében inti híveit az Ameri
kába vándorlástól, mely sok könnyen 
itivőnek nyújt kellemetlen kiábrándu-
к. st. Csak az a kár, hogy a szép 
szavakra az éhező nép nem sokat
аа. Kenyér kell annak a népnek, 
mert nemcsak Isten igéjével, de ke
nyérrel is él az ember.

*

A rákosi rendező pályaudvar 
vasutasainak vádoltjai közül a tör
vényszék hármat magánosok ellen 
valu erőszak vétségéért két-két hónapi 
fogságbüntetésre ítélt. Ezek lettek hát 
áldozatai annak a nagyvasutas moz
galomnak, melyet talán nem >s ök 
Kezdték meg, de a mely balvégzetük 
iolytán őket keverte bajba.

Bojtorján.

A vágóhíd.

A „Gödöllő és Vidéke" f. évi 
56 (329) számában „Vágóhíd és vá
gatások" czim alatt közölte járásunk, 
egyik igen tisztelt állatorvosa Bont 
József ur főszolgabírónkhoz intézett 
nagyérdekli elaboratumát a mely a 
gödöllői vágóhidügy igen alapos és 
szakszerű megoldásával foglalkozik.

Bizonyára megfeledkezett azon- , 
bán az igen tisztelt czikkiró ur arról, 
hogy „Gödöllő képviselőtestülete" ily 
csekély ügyek elintézésével nem fog
lalkozik, ily kicsiny vállalatokba nem 
kezd, mert azt mondja a képviselő ' 
testület egy nagy része, ha ezt a , 
tárgysorozatba felvennék és mint igen 
sok esetben már megtörtént eddig, 
ezúttal is azt mondaná „ha eddig jó 
volt, jó lesz ezután is, — nem gon
dolna azon eshetőségre, hogy ezzel 
úgy a községnek, mint nemkülönben 
a helzbeli mészáros és hentes iparo
soknak nagy kárt okoznak. Úgy a 
mészárosok, valamint a hentesek is 
bizonyára szívesen megfizetik a köz
ség által már előirt és esetleg még 
előírandó vágatási dijakat, csak ne 
legyenek kénytelenek házuknál ölni 
s ezt a kellemetlen proczedurát ott
hon elvégezni, a mely azonkívül, hogy 
sok piszkolással jár, még egészség
telen is és nagy bűzt is terjeszt a 
község belterületén, szóval nyári idő
ben valósággal megfertőzted a le
vegőt.

Itt lenne már a legfőbb ideje, 
hogy a község képviselő testületé ki
tűzné maga elé a „haladás prog
ramját" mert — ha akarják — jól 
tudják, hogy más községek képvise
lőtestülete a község felvirágzásáért 
küzd, mig a gödöllőieké csak kerék
kötőnek válik be.

Községünk derék polgárai, bírája, 
jegyzői igen gyakran harczolnak egy- 
egy gyűlésen a haladás mellett; de

S:1 !1OS .■)I. . .öíav'TZdA 
es' jóakaratuk így csak egy eszme 
marad. A képviselőtestületnek nagy- 

; számú tagjai közül, az inteligensebb 
elem — bizonyára oka is van reá -- 
teljesen távol tartja magát és nem lá
togatja a közgyűléseket — így a 

I tárgysorozathoz egy egy u n „vezér
férfiú" mondjuk: akinek kettőnél több 

■ lova van a fiakkerje elé, — (173. 
i mert a tekintélyt ott ahhoz mérik ám !) 

szokott hozzászólni, a többiek — fe- 
| jeiket bólintgatva — hozzá járulnak 

a vezérférfiu állásához.
Legközelebb bizonyára ismét 

szőnyegre kerül a czikkben említett 
vágóhíd kérdése, mert a vármegye s 
a főszolgabíró azt elaludni úgy sem 
hagyja, már csak saját reputatiójuk 
érdekében sem s akkor meg mielőtt 
kimondanák a feltétlen szükségesre a 
felesleges nemet küldjön, ki kebelé
től a képviselőtestület egy szakértő 
bizottságot a mely megvizsgálja az 
ügyet és referáljon annak érdemében 
szakszerűen, természetesen a kezde
ményező állatorvos ur intentioja sze
rint foglalkozzanak ugyanakkor a dög
tér kérdésével is.

Mert az, hogy „nincs rá pénz" 
nem kifogás! Ilyen közérdekű s a 
közegészségügy tekintetéből óriási fon
tosságú dologra kell, hogy pénze le
gyen a községnek!

Ez fontosabb, mint bármi más 
ügy, mert a polgárság bőrére megy.

Ezt jegyezze meg jól a tek. kép
viselő testület!

Déri Andor.

H I R R K.
Személyi hirek. dr. H e y d e r Ödön

l tb. járási főszolgabirá augusztus 1-én kez
di meg öt heti szabadságai dr. Rudolf

i Béla kir. aljarásbiró a napokban kezdi meg 
négy heti szabadságát és reumatikus kéz

Ebből azután megértettük, hogy ö 
szomjukozik, a garas tőlünk járt a meséért 
s ez arra szolgált, hogy torkának rettenetes 
szárazságát, egy porczió pálinkával meg- 
nedvesitse.

Kifizettük tehát a garast, a mit ő 1 
azonnal sietett is illő helyére juttatni s azu
tán megkezdte — ő sz< rinte — azt a rette
netes esetet esetet elmondani.

Hej bi’any rettenetes dolog volt az — 
kezdi az öreg.

Tegnap este, a hogy a III. státióhoz 
érek, mondok betérek a „Ne-tovább“-ba, 
hogy véletlenül nem-e duhajkodik ott az a ' 
kötni való Száraz Jancsi. Mert hiszen tud
ják áz urak, hogy az minden Isten adta 
nap olyan részeg mint a csap s utánna 
az’tán garázdálkodik rettenetesen. No de 
majd el is fogy az a kis juss, ami a sze
gény apja után maradt. Bolond is volt az 
arvasoék, hogy kiadta neki, mert most már 
nem nyugszik addig, mig benne tart.

Hat hol is hagytam csak ? Aliá I a 
hogy beköszönök, hát kit látok ott, mint a 
Miska c; iinborátnat. Azt aki most jött haza 
i 1.11a, V.ila vagy tudom is én micsoda vár
ról no. ismerik tán azt is, hisz derék jó 
ember vót az még ő is hivatalbéli ember 
vót, mán mint orgona fújtató. De mé’ nem 
is hagyott békét neki az a sánta felesége, 
— Isten nyugtatja szegényt — akkor most 
mig nem volna áz angyalok közt, se a 
Miska czimborám nem ült vóna 15 évet 

Hilla, Villa vagy mit tudom én micso
da váron.

Beszedtünk ott az’tán 1 —2—8 deczit, 
mert hát vót annak a Miskának annyi pize, 
mint a pelyva. Bi’ony, bi’ony, megirigyel
tem a dó'gát.

Ott maradtunk mi az’tán jó darabig, 
mig végre úgy 12 óra előtt 3 perczczel, az 
a semmiházi „Ne-tovább“ szépen ki továb
bolt bennünket úgy, hogy a Miska ott is 
maradt mindjárt az ajtó előtt s tán meg se 
mozdult reggelig.

Én azonban nagy nehezen föltápász- 
kodok, igaz ugyan, hogy egy Miska helyett 
kettőt láttam, de hát mondok, hivatalbéli 
embernek, legkivált bakternak, nem illendő 
dolog a kocsma előtt fő-virradni.

Két ut volt aztán előttem, egyik a 
kutyaszorító, másik a Pecze köz. Most me
lyiken menjek gondoltam magamban, mert 
ha a Pecze közön megyek, ott részeg legé
nyekkel jöhetek össze, akik aztán jó elis 
verhetnek, mert hát azok nem igen ké'dik, 
hogy hivatalbéli ember vagyok-e vagy se ; 
amott pedig, mán mint a kutyaszorítón, — 
mert tudják meg az urak, hogy az meg a 
temető mellett van, — kísérteteket láthatok, 
a mitől Isten őrizzen minden jó lelkű 
embert.

így hát jobbnak gondoltam a Pecze 
közön menni, mert hát ott se kísértettel, 
se boszorkánnyal nem jöhetek össze, meg 

hát gondoltam is, hogy inkább egy-két po
fon, mintsem, hogy a kísértetekkel gyüjjön 
meg a bajom.

Ahogy induló félbe vagyok, alig me
gyek egy pár lépést, hát urainfia, mi van 
előttem mint egy „nagy fehér valami".

Hát bi’ony ijedtembe mindjárt kijóza
nodtam s hirtelen azt se tudtam, hogy éb
ren vagyok-e, vagy alszok. De bi’ony nem 
aludtam, mert az a nagy fehér valami, min
dig jobban közeledett.

Nagyot sóhajtok, azt gondótam ma
gamba, mán nem illendő bakternak meg
ijedni, hanem keresztet vettem magamra s 
elmondom, hogy „minden jó lélek dicséri 
az urat" de azért az a fehér valami csak 
nem távozott, hanem mindig felém tartott.

Mit csináljak most mán, ha vissza 
fordulok, akkor a kutyaszorítón kell men
nem, ott meg nem egyet, de százat is 
látok.

Mán gondoltam magamba, mindegy, 
inkább ezzel az egygyel, mint százzal.

Kinyújtom hát a fokosomat, meg vár- 
. tani mig az a fehér valami egészen oda ér 
1 s mikor aztán ott volt, ak.tor: kopp; egyet 
. vágtam rá s erre a kisértet elkiáltja magát, 
í hogy i-á—i-á I . . .
( Meg nézem jobban, hit uramfia mi 

volt, látom, hogy a rektor uram szamara 
fekszik ott fél dögölve. 
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bajának gyógyítása végett Fenyőházára uta
zik. C s e r h a József nyug, plébános, la
punk kiváló dolgozó társa négy heti fürdő
zésre Borszékre u'azott. dr. B a k y Imre 
árvaszéki jegyző augusztus 8-án kezdi meg 
négy heti szabadságát, melyet Gödöllőn fog 
eltölteni.

Gyermek bál. Kedves mulatság volt 
szombaton özv. Miskcyné vendéglőjében. 
Vagy száz apró kisasszonyka és fiatal em
ber 6—12 évig találkozott ott és gyermek 
szivük igaz őszinte lelkesedésével mulatott 
a késő esteli órákig. Szépség verseny is 
volt, melyen az első dijat egy nagy virág 
csokrot Gunszt Ilonka, második dijat Fleisch- 
mann Berta, harmadikat Büchler Rózsika, 
negyediket Brúder Duczika kisasszonyok 
nyerték. Kivülök jelen voltak apró tánczos- 
nök Gunszt Ilonka és Annuska, Fock Vilma 
és Mariska, Sós Piroska és Jolán, Sík Flóra> 
és Ilonka, Győri Margit és Stefánia, Walter 
Juliska, Mátrai Erzsiké és Ida, Gáldonyi 
Irén, Landesmann Irén Kubinyi Ilonka, 
lritz Manyi, Schön Erzsiké, Honig Margit 
Stark Lili, Büchler Jolán, Rózsika, Margitka 
és Klári, Brúder Magda, Stein Annuska, 
Kardos Erzsiké, Schilíinger Klári, Lili és 
Bözsike, Zincz Lili és még többen.

Állategészségügy járásunkban. A 
gödöllői járás területén jelenleg csak a ser
tés állományban van betegség. Sertés vész 
és sertésorbáncz. Ez azonban meglehetősen 
dühöng. Fertőzve vannak, Verseg, Kerepes, 
Péczel, Gödöllő, Nagytarcsa, Boldog, Túra, 
Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Galgahéviz, 
Isaszeg és Czinkota, tehát 12 község. Mint 
értesülünk gazdáink körében mozgalom in
dult meg a monori sertés gyógyszer kipró
bálására s Kövér Péter puszta-mindszenti 
bérlő már legközelebb 200 sertést bocsát 
kísérletezés alá.

Halálozás. Özv. Kozák Vcnczelné 
szül: Leitner Julianna gödöllői hzátulajdo- 
nosnö, e hó 21-én hosszas szenvedés után 
életének 82 évében elhunyt. Temetése teg
nap d. u. 6 órakor ment végbe nagy 
részvét mellett. A boldogultban Kozák Pau
la férj: Asztalos Pálné úrnő édes anyját 
gyászolja.

Utóállitások. Folyó hó 19-én kezdőd
tök meg az utó állítások Budapesten, a 
Mária Terézia laktanyában. E hóban még 
25, 28. 29 és 30-án lesznek s augusztus 
elején fognak befejezetni.

A király haragosa. Sztankovics Jó
zsef nem nagyon szereti a királyt. Már két
szer büntették meg királysértés miatt, aztan 
bevitték a iipótmezei tébolydába, ahonnan 
azonban gyógyultan bocsátották el. Alighogy 
kikerült a tébolydából, Péczelen Valasek 
József korcsmájában teleitta magát s ekkor 
újra erőt vett rajta a harag, újra olyat mon
dott, hogy királysértés miatt megint pörbe 
fogták. A pestvidéki törvényszék felmentette 
a vádlottat, mert az orvosszakértők alkoho
listának mondták. A királyi ítélőtábla 
Horváth Béla elnöklete alatt helybenhagyta 
a felmentő ítéletet. Itt említjük meg, hogy a 
kassai törvényszék két nappal előbb, ugyan
csak királysértés miatt Ítélte el Sztan- 
kovicsot.

A közönség köréből. Igen tisztelt 
Szerkesztő url Legyen szabad fölhívnom b. 
lapjában az illető körök figyelmét, hogy ez 
év nyarán cgyctlen-egyszer sem voltak 
utaink öntözve. Tavaly mégis a tűzoltóság 
a fő utakat locsoltatta napjában kétszer, az 
idén holott sokkal nagyobb szárazság van 
és az es i hiám'át s minden tekinte ben két
szeresen érez: ük, nem nagyon sietnek tűz
oltóink a helyzeten változtatni, legalább any- 
nyira, hogy n; áruló nk egészséges, pormen
tes levegőt cl'.e::hct.ié..eK, ahelyett, lrogy [ 
mint ezideig nehéz, egészségtelen homokkal 
szívják tele tüdejüket. Azt hiszem nem kel- I 
lene meg.r Mtetni az anyagok beszerzése 1 
czéljából az illető egyesületnek a kasszáját, j 
mert _ mint tudjuK — többen pld. a va
dász és erdÖhivalalek is évenként adnak [ 
bizonyos összeget öntözési czélokra, továbbá | 
mert öntöző ke; íjuk, valamint emberük C: I

lovaik is vannak hozzá. Csak ezeket akar
tam tisztán közérdekből közölni, kiváló tisz
telettel yy L

Gödöllő, 1904. julius 23.
Közöljük ezen közérdekű felszólalást, 

bár tudtunkkal az utczák locsolása a köz
ség kötelessége lenne s erre a tűzoltóság 
nem kötelezhető és igy mulasztás sem ter
heli. Mind más oly helyeken, mint a vadász 
és erdő hivatal, amelyek a helyiségeik előtti 
öntözésért dijat fizetnek. Ily magáno ok jo
gosan követelhetik az öntözést, vagyis pén
zükért az ellenszolgálatot.

Élő fáklya. A szomszédos Boldog 
községben halálos végű szerencsétlenség 
történt, mely napokig izgalomban tartotta a 
község lakosait. E ho 16-án Petrovics Er
zsébet főzéshez szabad helyen tüzet akart 
gyújtani, hogy a tüzelő anyagot könnyebben 
gyulladásba hozza, petróleummal öntette le, 
de oly szerencsétlenül járt hogy a kiöntött 
petróleum hirtelen fellángolt és az asszony 
ruhájába kapott. A szerencsétlen nő ezután 
valósággal lángba borult testéről egészen 
leégett a ruha és oly súlyos égési sebeket 
szenvedett, hogy e hó 17-én vasárnap iszo
nyú kínok között meghalt.
6568. tkv. 904.

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

tóság közhírré teszi, hogy a polgári bank 
mint szövetkezet végrehajtatónak Szabó 
Ignácznó szül. Fejér Borbála végrehajtást 
szenvedő elleni 6C0 kor. töke követelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén levő Péczel községben 
fekvő a péczeli 769 sz. betétben Szabó 
ignácznó szül. Fejér Borbála nevén álló A 
t 1 sói 1950 Lb 11 hrsz. ingatlan és az 
azon épült, de tkyileg még fel nem tünte
tett házra 819 K. kikiáltási árban, — továbbá 
a péczeli 795 sz. betétben ugyanannak nevén 
álló A f 1 sor 1951 l/h 11 hrsz. ingatlanra 
22 K. kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a iennebb megjelölt ingatlanok az 
1904 évi szeptember hó 3. napján dél
előtt 19 órakor Péczel községházánál meg- 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság- 
ügyministeri rendelet 8. §-ban kijelölt óva- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 601 t.-cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904 június 27. 
kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Dr. Rudolf, kir. albiró.

temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N
Miudennemli koporsók kaphatók 

nyczc.t diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelék, virágok, 
s.iácoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, raVatal-felállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, —- 
nyitott lialottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —:— -

V. 672.14 1904 számhoz. Vgh. 569 1904 
számhoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir, 
járásbíróságnak 1904 évi V. 672 14sz.mu 
végzésével Dr. Graber Károly ügyvéd által 
képviselt „Önsegély" tak. és hitelszövet
kezet felperes részére Pap István gödöllői 
lakos alperes ellen 600kor. követelés és jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytul 
alperestől lefoglalt 620 kor. becsült ingósá
gokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak a felülfoglahatók követe ése 
erejéig is a mennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna, alperes lakásán Gödöl
lőn leendő megtartására határidőül 1904 
évi julius hó 23 napjái ak délelőtti 9 órája 
tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, ki az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez joöot 
tartanak amennyiben résziikre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldött.lek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését k ivet > 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi julius hó 9. 
napján.

Élő János, kir. bir. végrehajtó.

X* ----------ZS----------
Egy pinczértanoncz i 
azonnal felvétetik az „Erzsébet I 
királynő" szálloda tulajdor.o- 9 

sánál Gödöllőn. j
Jelentkezni személyesen ugyanott, d

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

FRANKFURT.

Váczi-utc'Ha 463. szám,
érez-, keményfa- vagy fé-
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Ügynökök
500 koronát kereshetnek havonként, sőt 
még többet is, egy törvényesen védett 
mi idenütt szeretett és szívesen vett ujdon- 
: ■. . eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosító^.) 
Aj .illatok E. 770. Haasenstein és Vogler 

A. G. Breslau cziinre küldendők'

*
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500 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekliasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Smnmergasse 1. Főraktár 
Török j. Budapest, Király-utcza 12. - Kap
ható minden óg. szertárban Csakis 
„Bartilla fogvi/' ' rendő. Hamisítások be
jelentése Jól jutalma tátik. Oly helyekre, hol 
ne.'.i kapható, 2 f t 50 küldök 7 üvegei |

=- vagy =
Jegygyei
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lesJoíb. IsgklaJósaM s ennfifogra
lepolcsébb szappan. — Minden O
káros alkati fezektől nenss.

Mindenütt kapható!
f.- • Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy A fi 

" mi den darab szappan a „Schxht ■ névvel és lí 
• a fent' védjegyek egyikével legyárt ellátva. © c
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