
V. ÉVFOLYAM. 32. (237. szám.) 1904. JULIUS 31

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Bgész étre 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fii évre 4 , j Egyes szám ára 30 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP
FLELÖS SZERKESZTŐ:

NYII<Y LAJOS.
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H 1 R D E T É S E K : 
egyezség szerint jutányos árou közöltéinek. N” 

60 fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmé

Kisgazdáink és a
társadalom.

Lépten nyomon lehet azt a meg
elégedett kifejezést hallani, hogy: 
„Minden úgy van jól, a hogy van.,, 
Ám ennek a nézetnek némely tekin
tetben, különösen pedig az ősi ma
gyar szokások és jellemvonások fen- 
tartásában van helye, de ha figye
lemmel kisérjük a mai kor társadalmi 
viszonyait, bizony sok olyan kifo
gásolni valót találunk, amelyeknek 
orvoslását úgy az államhatalomnak, 
mint pedig a társadalomnak hivatá
sának kell tekintenie. Különösen a 
kisemberek, nevezetesen pedig a kis
gazdák helyzete a mai társadalmi 
életben olyan, hogy azon gyökeresen 
változtatni okvetlen szükséges, ha 
törekvésünk oda irányul, hogy az 
ellentétek elsimításával közgazdasá
gunk javára súlyt iparkodunk he
lyezni.

T A R C Z A.
Petőfi Sándor

(Meghalt 1849. julius 31.)
Ötvenöt esztendeje annak, hogy a 

legnagyobb magyar lyrikus, az ifjú szenve
dély, az ifjúság soknemü bús és derült föl
indulásainak niegéneklóje Petőfi Sándor 
meghalt. Mindenkinek szivét hu fogja el, 
mindenki szemébe könny tódul, midőn ezen 
férfiú halálara gondol. Víg lakomáinknál is 
midőn örömmel telt poharaink összecsen- 
dűlnek s megrendül a sírva vigadó nótánk 
könny szökik szemünkbe s egy sóhaj lelt
ben el ajkunkról. S miért nyomók el épen 
most e könnyet, e sóhajt? Hiszen a han
gulat, a szégyen és büszkeség, a dicsőség 
és balsors, a csiiggedés és önbizalom küz
delme, ősi hagyományos lelkesülésünk, mely
ben az öröm mindig nyomasztó, a fájdalom 
mindig emel s mindkettő tettekre buzdít." 
S kit illetne meg jobban e hangulat, mint 
azok lelkét, kik velem együtt akarják föl 
eleveníteni Petőfi emlékét ?

Petőfi abban az időben élt, midőn a 
közélet egy temetővé vált, midőn minden 
nap egy-egy jogot, egy egész jövendőt zárt 
sírba. Abban az időben, midőn jogainkat, 
az alkotmányunkat, midőn a közel jövőben 
helyezett reményünket, szabadságunkat s 
ezzel egy jövendőt, Széchenyi híres monda
tának megvalósulását akartuk kivívni. S 
ennek megvalósításáért Petőfi két fegyverrel 
küzdött: az egyik a toll, a másik a kard 
volt. Mindkettővel hazájáért harczolt. Köl
tészetével lángra gyujtota a lelkeket s elő

Ugyanis kisgazdáink társadalmi 1 
viszonya és egész gazdasági beren
dezkedése ma olyan állapotban van, 
hogy ahhoz sok szó fér. Különösen 
boldogulásuk társadalmi okok miatt 
is igen meg van nehezítve, mert azt 
lehet mondani, hogy a mai társa
dalom csaknem valamennyi rétege 
csupán eszközül használja a kisgaz
dát és aránylag nagyon kevesen vet
nek számot azzal, hogy ez a helyzet : 
tulajdonképpen meddig is állhat fenn? 
Már pedig semmi körülmények kö
zött sem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt, hogy a kisgazdák képe
zik a fundamentomát az államnak s 
ha ezek nélkülözik a jólétet és meg- 1 
elégedést, úgy azt a társadalom min- i 
den rétege megérzi és szenvedi.

Nagy hiba, kiváltképpen az is, i 
hogy kisgazdáink a magasabb szel- j 
lemi fokon álló kereskedelmi viiággal ' 
egyáltalán nincsenek egy nívón, S J 
ezen bajt fokozza még az is, hogy

idézte a forradalmat s a forradalom lángja 
őt pusztította el.

Petőfi költészetének legjellemzőbb sa
játsága : a közvetlenség, őszinteség és ere
detiség. Közvetlensége dalainak iideségében 
és frissességében nyilvánul. Őszinte, mert 
költészete hti tükre élete minden mozzana
tának. S ezen tulajdonságánál fogva egy 
uj utat nyitott meg; ugyanis bevitte az éle
tet a költészetbe. Eredetisége érzelmeinek 
gazdagságában és képzeletének megragadó 
tüzében és szokatlan gazdagságában nyil
vánul.

Petőfi és korának másik nagy lyrikusa 
Arany sokban megegyeznek és sokban kü
lönböznek egymástól. Az ellentét nagy s 
mégis egybefüzi valami a két nagy költőt 
s ez az összekötő kapocs az érzés és eszme 
azonossága, rokonszenve.

Petőfi heves, tüzes ifjú, Arany nyu
godt, higgadt. Petőfi mindig a szélsőségekbe 
csap át. Őrül, vagy busul, szeret vagy gyű
löl, de nyugalmat sehol sem talál. Arany 
felindulását elnyomja s úgy fájdalmának, 
mint örömének elfojtója humora. Petőfi az 
olvasót az ifjúság szenvedélyével és (tizével 
hatja meg. Arany költészetén a férfikor nyu
galma vonul végig s a higgadtság árnyazza 
be költészetét.

De a két költő nemcsak természetére, 
hanem költészetük tulajdonságára nézve is 
különbözik egymástól. Petőfi lyrikus, Arany 
inkább epikus. Petőfi alanyi és mindig ön
magát rajzolja, Arany inkább elbeszélő tár
gyilagos s tárgyát részint a jelenből, részint 
a múltból meríti. Petőfit nem mindig a vi
lágos öntudat készteti alkotásra. Arany el

maguk a kisgazdák is vajmi t
törődnek, gazdasági helyzet o 
lesztésével.

Politikával, felekezeti cs b 
társadalmi kérdések felett aj.vs- 
mában szívesen vitatkoznak, . úgy 
saját jól felfogott érdekükben a me
zőgazdaság fejlesztését vitai. , arra 
nem igen van gondjuk. Te;, .szttu
sén igy aztán nem csoda, i .i.id- 
untalan a nehéz megélheted uszo
nyokról panaszkodunk, hók. ....okát 
okkal, móddal javítani és . i-.almas 
eszközökkel megoldani igen, lehet.

Ennélfogva saját érdekükben na
gyon üdvös dolgot mivelnének kis
gazdáink, ha a más államokban czél- 
szerünek és üdvösnek bizonyult me
zőgazdasági újításokat vitatnák és 
valósítanak meg, mert tekintettel az 
ország közgazdasági megszilárdulá
sába is kisgazdáinknak mindenekelőtt 
arra kell súlyt fektetniük, hogy a ke- 
resetképcsségtiket fokozzák. Sőt kivá-

lenben öntudatos művész. Azonban mind
kettőnek költészete egyben megegyezik: 
hogy tigy Petőfit, mint Aranyt a nemzet 
öröme és gyásza illeti.

Hogy Petőfit megsirattuk két dolog áll 
előttünk: megsiratni azt, amit halálával 
vesztettünk, vagy az enyhülőt nyugalmával 
elmélkedni arról, hogy mit nyert nemzetünk 
ezen gazdag élettel. Bármelyik szempontból 
is elmélkedünk róla, valahányszor eszünkbe 
jut halála, uj-uj fájdalom nyilalja át szi
vünket, uj-uj könny tolul szemünkbe, míg
nem az idő lassanként felszántja a könnye
ket s a fájdalom szent emlékké alakul.

ifj. Hekler Elek.

Az utolsó kérő.
Irta: Kövér Ilma.

Múltnak hívták az öreg királyt. Fia, 
a könnyüvérü Jelen, époly keveset törődött 
az országiás gondjaival, mint egyetlen gyer
meke, bűbájos leánya, a csodaszép Jövő 
sorsával.

Ismét kérő jelentkezett a szép herczeg 
kisasszonynál.

Erőteljes, daliás. Szemében lelkesedés 
tüze, rendíthetetlen akaraterő.

Mikor jövetele okát adta, csüggedten 
rázta fejét az agg király.

— Semmi reményt se nyújthatok ne
ked jó ifjú. — Unokaleányommal frigyet 
kötendő messze országból jöttek nagynevű 
uralkodók. Hatalom, rang, gazdagság, dicső
ség, mindenttudás. De egyiknek se sikerült 
maga felé hajlítani az érzés nélkül való 
leány szivét.
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natos, iiog_ ;; . .'setképesség minél
általánosabb I;a.

Legyen tehát a gazda egyszc.s- 
mint kereskedő, knpecz, kóla is!

Aiiinán pedig valamennyi társa-
m.'mi állású honpolgárnak közvetlen 
vagy közvetve feltétlenül érdeke, i-agy 
a kisgazda boldoguljon, tei'ii’.c.-z.elc
sen mindnyájunknak oda kell hatna ik, 
hogy kcresetképcssé.y /. inéi szele
sebb körben gyökeret '.érién és íneg- 
sziiár.i;.: ■ ;. I . v'vm
nevelni is kell, miért is n --k,
akik a nepibcveicsic l'clolyá.-. ..i i á
nak, tu<__  ne cs i . atá; ukat ... -
janak meg i.......................  e,
nic.jCk ieiiet. v- .cs.... c.'\-
de eis ■ s írbaa ki lg ik icj-
i jcle/c ci\:c.,-.iCii, i.'.; j cö iái-
Suli-.JLi; tv ÍUrÁ ÁJZv.J

tol i:;egle;ci]:.LÚk. a
tüjságj <.<■ hogy
c. r.». g.a.ca a 1'. .. aí.i

. ' ■' él. l ó ZI.Ü”
ZCit CS S.ljc.r ,'J‘aí’u h'i'-
liíí C!]Í.

A kt)ius a ló. v cayiiCL.as
íicpncvctCS c.’a íóic ijz.c.
lile ;’ is iette. Tc.;yÚ!ákitiJ ]áaa s
alja ci a. ías l? m epen

.. szufíiz . ■, mi élt i ■ • í . . ii tel-
karinún v e!< :d , — lomb takar-
mányrói ;s ; . isran.m, gy csak
k'.. ..s c:.:. 11 •ie..'I c.'i. S."t a
iiitciszüvctki'zctekr"1 .-hiáló törvény.lyet
olyan adott a ;:cp kévébe, a
mclyiyel bök ■ ' iának ufát megt :-
iáimmá s amely:; ci a táisaJaími

.4 tétek is s k tekintetben kielégít-

Az.cp miokám : Jelen részvédeni'd
napjait, csak cc j-vgy futó léha öm csal
múló mos i L ■ka r.i ; a melyre a' l .n ismét
az um.t'.sá /Ili: •■■ip, c b: rul. Nci 1 .‘.inti az,
ami v< lt, ,bö.-. :;z iránt, a in lesz. Ez
unokám, ÉiV , ’eki v.iágámik le;}li Ibb tükre.
Menj leli.4, derék ifj;: : békesség veled.

l e nem addig, fölséjes ur, a míg 
um lu dat magammal nem viszem. Csak 
egyszer láttam ót messze távolból és szi
vem az övé.

- Ha Jövő előtt szívről beszélsz,
gimykaczaj lesz éretle a fizet, ég. Eg :íldjon
liíliti.

De az ifjú nem ment. Makacsul meg
maradt kifejezetií óhaja mellett. Előbb látni
akarja, beszélni kell azzal, a kivel szive
tele van.

Elvezették hat a szép herczegnő elé.
Mindent megvető hangon kérdezett 

a leány:
- Mit akarsz ? Ki vagy ? Mi a 

neved ?
— A nevem örök igazság.
— És mit kiv:'.:is t ilem ?
- í ’i: leni, ize diniedet ? bírtéged.

A le..... nem mi l szavakat e rövid, 
de ánn ’ I va iiieró > ,l?.s :ra.

Km váltatva ró gunynyal kérdezte:
- lé: vájjon mit adii.'.l ... -ébe sze

relmemért ?
— A mivel te nem birs?: : boldog: - 

got; olyan kincseket a milyen kei eddig 
jelentkezett kérőid egyike se ajánlhatott 
neked.

Szünet állt be.
A feszülten várakozó király el volt rá 

készülve, hogy unokája nyomban eliizeti a 

hetük. És mintán a kormány és a 
törvényhozás a társadalmi reformok 
terén az első lépéseket megtette, 
most már a társadalomnak köteles
sége a törvényben nyilvánuló oldások 
eszméit minél szélesebb körben a 
nép-életbe átvinni és annak érdekeben 
érvényesíteni és hasznosítani.

13 tekintetben meg sok teendő 
vár a társadalomra, mert bármennyire 
dicséretre méltó s hatóság erkölcsi 
támogatása és egyesek buzgalma, a 
fontos akcziónak gyorsabb megvaló
sítása valamennyi alkalmas helyen 
csak u .y biztosítható, ha a társada
lom azon értelmisége, akik a néppel 
közvetlen érintkeznek, é téren kellő 
buzgalmat fejtenek ki.

A külföldön és mindenütt csak a 
társáéiul >m lelkes közreműködése mel
lett volt a szövetkezeti eszme meg
honosítható, mert azon akadályokat, 
amelyek a szövetkezeteknek útját út
ját állják, a társadalom hatalma és 
ereje van első sorban hivatva az út
ból eltávolítani.

ÁL K.

Hynien. Ifj. Szabó Kölnim gidölEi 
ni. kir. koroiiauradal.ni építész m ír.lök !'. 
évi augusztus hó 21-én d. e. fél tiz órakor i 
eski’.s.’.ik örök hűsége' Gallé Gizella, ur- I 
hölgynél:, Gallé Antal kir. várkapitány bájos 
leány..iidz Gödöllőn. Ezt megeiozriieg 9 
órakor lesz a polgári házasságkötés az 
a;y a.iönyvvezetöi hiva*ail?an.

lóversenyek. Vármegyénk 
gazdasági egyeiülde aug. 7-én Czcgiéden 
lóversenyt rendez. A verseny intézöségben 
lmjuk ró- és alispánunk. továbbá Bemtzky | 
Ad m, gróf Ráday Gedc ni, Tahy István . 
járási nagybirtokéi ck neve.t.

vakmerőt.
Jövő azonban még ennyire sem ger

jedt föl. Csufondárosan mondta :
— Hadd látom hét élő szemeimmel 

kincseid. Szeretnék ma szivem szerint ka- j 
czagni és a te elbizakodottságod igazán 
mulatságos. Enged látnom a nagy gazdag
ságot, a melyről ily hetykén beszélsz.

— jöjj hát velem.
— Hová?

Az én kincsem, herczegnő, be 
nem fér a palota szűk falai közé. Egyszerű 
igénytelenség úgy egy tekintetre és mégis j 
egy egész világot Letöltötte kineshalmaz.

— Üres kaczagással vágott vissza a 
szépséges Jövő.

— Jaj 1 de mulatságos vagy. Gyerünk : 
tehát. Mért ne mulassunk egyszer ilyen 
ügy c fogy ott ságon is.

És a szép leány nyomon követte a , 
merész ifjút.

A tavaszi napnak selymes, meleg ajka I 
épp akkor ébresztette csókjával a szuny- | 

j nyadó természetet. Ezerliangu madárdal j 
lövetke ett az aranysugár küllőkkel, a me- 

. I .k körülölelték a na .'! ledöt. közeli 
patak sejtelmes 4 regélte el ál-

: :. a partját szegő s :.z és száz k... vi- 
r.. ,ak.

Ez tóvá! ' lta a illndérmcsét a fö- 
’ j boruló lm,..lóknak és igy huzódot: ííi- 
. z. . 4 virágig, virágtól buja lombig az 
álom — rege. Napsugárba, madárdalba, 
csermely csobogásba és s mind abba, a 
mi él, uj élet ömlik át.

Megreszket a mindenség. Kéjes reme- ■ 
f gés vibrál át a természet nagy szivén, a ! 

melynek egész melegsége, összes varázsa '

Kerti iimicpéiy. A mátyásföld: róni, 
katli. templom zárókövének letétele alkalmá
val a templomépüési alap javara M ityasföl- 
dön, augusztus 11 ó 6-á'i (szombaton) iincz- 
mulatsággal és bazárral kapcsolatos kert1 
iimiepéiv’lesz. A templom záróköve szentmise 
kisérett í < n dd lelőtt 9 órakor helyeztetik 
A kert: ünnepélj' kezdete délután 5 órakor, 
táncz este 9 urakor kezdődik. Belépő-díj 
személye: kint 1 korona, gyermekjegy 54 
fillér. A. ma.m mg.ri a budapesti i. honvéd 
gyalogezred zenekara és a gödöllői czigány- 
iianda zenél. Közlekedés fel iránkint a czm- 
kotai helyiérdekű vasúton. Vonatról is gon
doskodtak. Az íinnepétyt kedvezőtlen idő 
esetén is tne tartartják a nagyvendéglő tá
gas helyiségében.

Kitüntetés. Szép kitüntetésben volt 
, ; sz a na; >kban ■ ■ eg ere tez kir. 
adótárnoknak s az adóhivut:.! c..ész tiszti
karának. Hiva.ai vizsgám után ugyanis 
Bárczy kir. pénzügyig:!.': ; t '» a adó hivatal 
szakszerű é.; p > :lor> vez 'térrert sz ibelileg is 
t 4mácsolta elismerésri, majd meg 177 szama

hozzája méltónak.

leiratába:! ün.b.'.ii . :na.i a.-a, ítugelege-
désének adv ,;i a ilr rend
és ponti>s ilg 'vitel föl: — Grálul ái.i.ik a
kir. adóhivatal de.': ; ti. . ?.i < r i:n'< a kiliöíi >-
sea vezetője.lek ez;:i a > ii elvről
jött ei : n : • i ■ú: a n..‘’n L‘ ) . nej b.':i-
nőnket, am? ri/.ne.i a.l > ü;a )i< i i'í i .i p > i -
tus, lei <..s.il:. c.es él a. /E 11 i.).<
n’hit.iképéiieK ismerjük CS iiS/CK.lt'ci . igazán

Változások az erdöbivatnlnál. A 
f ndmivelésügyi miniszter f évi julius ha
vában kelt rendeletével lioffmann Dezső m. 
k:r. erdészt, az itteni éra ihivctal'.iúl teljesí
ted szolgJaiai aiól feim-.itve ót a szolgálat 
érdeké en a mm•a.i.-irur-sziget: e.döig.izga- 
tóságh >z tartó: gyertyán rge.i erdőgondnok- 
s:::r vezetésével bízta ::ieg; a soovari erdo- 
hivatalluiz tA.i.-zó parmiznyai erdögondnok- 
s. .g vezetésével Illegő.zott L);eil Ágoston 111. 
kir.' erdészt pedig a gö.öllel crdohivatalhoz 
áthelyezte. Ugyancsak e;.e 1 erdőhivatal mellé 
rendelt erdesz.imvevösé; né! alkalmazod Mé
hes Péter Pál ni. kir. erdőszánicllenőrt it
teni szí Igálatai alól felmentve, őt az oto- 
esászi crdőhivatalh.iz rendelt erdőszámve- 
vö..éghez áthelyezte és ut Aljául az ungvári 
érdiiiiivaial mellé . : i I .* -1 ímnm ng-
né! alkalmazott Fangii József ;n. kir. erdő- 
számtisztei nevezte ki.

á'sz'v i dii: a szemlélő leikébe. És amit szó, 
a mit betű kifejezni kép;ele:i, örök, kitörül- 
liell.-n betűkkel vési be a szívbe, a lélekbe 
ez a néma ébesszől a mi itt szó nél
kül beszél.

A természet beszélt. A herczegnő 
hallgatott. Hallgatott. Magába szívta annak 
minden szavát. Herczegnő, te sírsz, súgta 
hosszú szünet után az ifjú.

— Ó enged ; hisz oly jól esik.
Megint szünet következett. Ezt a 

I eány törte meg. Halk hangon kérdezte:
De hát hol vagyunk ?
— Az én birodalmamban. Többi ké

rőid elédbe rakták a múló gyönyör, a percz- 
nyi kéj, a hatalom, a dicsőség efenier kin
cseit. Ellenükben ezzel állok én olyan ja
vakkal, a melyekben mindig feltalálod azt, 
a mit náluk hiába keresnél: a boldogságot.

A leány átszellemült, megbtivölt te
kintettel eszmélt föl, e miről neki fogalma 
sem volt abban a külvilágból minden ki
eszelhető pompával köriilsánczolt palotában, 
amelyet ingyralátó atyja, Jelen emeltetett 
egyetle i I znya számára.

- ü, milyen szép 1 Add ezt nekem; 
suttog: i a leány.

— Éretted cserébe. Légy az enyém 
és mindenemmel a tied vagyok. Akarod?

Csak fnrró, puha karja, a melylyel az 
ifjú nyakát átfonta; csak az a meleg köny- 
csepp az, mely szivéből kigördült, felelte: 
„Akarom 1“

És igy kötött a természet ölén fel- 
bonthatlan frigyet két szív ; igy szövetkezett 
egész életre a csodaszép Jövő utolsó kérőjével:

Örök igazsággal.
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Aki két hét óta alszik. Talián Irén, 
rákoskeresztúri földmives leánya, két héttel 
ezelőtt leesett egy gyümölcsfáról, miközben 
fejét erősen megütötte. Körülbelül két napig 
erős fejfájása volt, azután elaludt, és még 
mitidezideig alszik ; csupán hétfőn ébredt 
fel, mindössze két órára. De akkor sem volt 
magánál. Azután újra mély álomba merült. 
A szülök a Szent-István kórházba szállítot
ták, ahol az orvosok mesterségesen táp
lálják.

Erdő égés. Csütörtökön délben ismét 
tűz volt a gödöltöi vasúti állomás melletti 
fáczános erdőben. Egy vonat lokomotivjából 
kipattant szí ra okozta és a gödöllői tüzot- 
tóság — mely azonnal megjelent a hely
színén, csak hosszas, megfeszített munka 
után tudta lokalizálni a nagy számban össze 
futott polgársággal vállvetve a száraz ava
ron nagy gyorsasággal terjedő tüzet. A kár 
igy is tetemes.

Tűzriadó. Érdekes gyakorlata volt 
vasárnap a gödöllői tűzoltóságnak. D, u. 
4 órakor tűzriadót fújtak s a tűzoltóság hat 
perez alatt kivonult a mászóházhoz. Nem
csak, hanem ez idő alatt elfoglalta helyét 
a mászóházon is, elkészült a szivattyú és 
létra szereléssel és vígan öntözte a mászó
ház második emeletét. És mindez h a t 
perc alatt történt, ami fényes bizo
nyíték a tűzoltóság kitűnő gyakorlati kikép
zettsége mellett. A gyakorlatot ifj. Szabó 
Kálmán kir. koronauradalmi építész mérnök 
tűzoltó alparancsnok rendezte, ki ez alka
lommal a hivatalosan távol levő Elefánty 
Béla tűzoltó főparancsnokot helyettesitette.

V. Krammor Teréz Rákosszentmi- 
V^on: Rákosszentmihályon az újonnan 
épiut róm. kath. templom számára uj díszes 
főoltár felállításán fáradoznak a buzgó hí
vek. A főoltár javára fényes egyházi" hang
versenyt rendeztek, melyen V Krammer 
Terez, a m. kir, operaház kitűnő művész
nője három klasszikus énekszámmal vett 
részt. Az orgonakiséretet a művésznő férje, 
Vágó Lipót latta cl s kívüle közreműködtek 
a hangversenyen i-ischer Károly (hegedű) 
és Schultz Gyula (gordonka), a m. kir. 
operaház zenekarának tagjai. Valamennyi 
közreműködő szívességből" lépett fel s a 
hangverseny alkalmából körülbelül 800 
korona adomány gyűlt össze a föoltir ja
vára. A rendezés Zsolnay Károly érdeme.

Tűzoltó bál. Az „Isaszegi Önkén
tes Tűzoltó-Egylet" javára a község inte- 
hgentiájából alakult 66 tagú rendező bi
zottság Isaszegcn, augusztus hó 6-án, Haas 
Céza kerthelyiségében hangverseny nyel, va
rieté előadással és tombolával egybekötött 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Az előadás 
és hangversenyen leendő közreműködésü
ket megígérték : Abelovszky Margit urhölgy, 
a Magyar Színház, Valterné, Kertész Irma 
ürítői a M, Kir. Operaház, Sólyom Lajosné 
úrnő, Giréth Károly ur, Kertész Aladár üt
és Sólyom Lajos ur a Magyar Színház 
tagjai. Az énekszámok kisérését Czobor 
Károly tanár, zongora-művész volt szi
ves elvállalni. Belépti-dij ; szeméiyjegy 2 
korona, családjegy (három személy) 5 
kor. Kezdete este 8 órakor, a hangverseny 
kezdete pontban 9 órakor. A tombola 
nyeremények között, több értékes tárgy 
mellett, két eredeti olajfestmény van. Akik 
tévedésből meghívót nem kaptak, kéretnek 
ebbeli igényüket a rendező-bizottsággal 
közölni.

V. 375 4 1904 számhoz. Vgh. 698 1904 
számhoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott' kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1904 évi V. 375/4 számú 
végzésével" Tompa Antal ügyvéd által 
képviselt özv. Pammer Mátyásáé felperes 
részére Majthényi István gödöllői lakos 
alperes ellen 60 kor. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytín alperest >1 lefoglalt 1739 kor. becsült 
ingóságokra a fentidézett gödöllői kir. járás

bíróság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén annak a felülfoglaltatók követelése 
erejéig is a mennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna, alperes lakásáíi Gödöl
lőn leendő megtartására ha’áridöül 1904 
évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 8 
1 raja tűzetik ki, mikor a biróilag lefogliit 
bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet mé- 
r mek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsaron alul is elfognak adatni.

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

. A ,* i5rvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptol szamittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi julius hó 19 
napján.

Élő János, kir. bir. végrehajtó.

i

Ügynökök
500 koronát kereshetnek havonként, sőt 
tnég többet is, egy törvényesen védet 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogier 

A. G. Breslau czimre küldendők-

I löl}’veknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tói:. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Pctűfi-tér 
(Mozsár-ház.)

1

I’ÓIIZI, 
sok pénzt, 

havonként 106 koronáig 
kereshet mindé, ki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be étimét 975 
jelige al.-tt a kővetkező 
?zinne: Anoncz.m-At tei- 
lung des „Merkúr” A’.an- 
heiin Meerteldstr.

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknk egyszerit, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kívül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések le/elez'j lapon is e lapra 

hivatkozással.

i

P L I S TIL L EPE
temetkezési vállalata G ö D ÖL L Ö N Váczi-utcza 463. szám.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményía- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felá litás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
==- - Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

•£j -.'.35SSSŐS. '

il

Igen sok pénz hever gazdátíand!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt,

ÉRTESÍTÉS!
Senki se mulassza el Gödöllő, Petőfi-tér 
596 sz. a. nálam alulírottnál saját termésű 
és tisztán kezelt boraimat megizlelni. Kü
lönösen ajánlom 3 éves saját termésű tisztán 
kezelt vörös boromat, valamint jégbehütöt 
Dréher-féle csapolt és palaczl: sörömet1 
saját főzésű kis üstön főtt bor-törköly és bor 
seprű pálinka szintén nálam kapható.

Kiváló llsxti,lettől:

KUBICSEK MÁTYÁS
SZŐh'nul Ó-i VPH(|óg|A«!.

Gödöllőn
eladó a Qizella-uton egy villa, mely áll 4 
szoba, konyha stb. s külön 1 szoba, konyha. 
Tiszta kő és téglából épült, elöl világos 
kerttel s nagy veteményes gyümölcsössel, 

mely összesen 1 kát. hold.
Esetleg egész évre földhasználattal kiadó. 
Bővebbet Adler Sándornál Gizella-ut 62.

FOGORVOS
| in i>.t i‘í:.sTí:y, i a. h.ího/.y- 
I KŐKÚT ■!. sxám.

Rendel GÖDÖLLŐN június 1-től 
naponta délután 0 érakor 

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

úrnő házában.
Foghúzás fegtöm. é-s műfogak.
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■ ■ ialistu</nermek l'el
rételekben . .
.1 képek ki<lol(toxása ki-

< ’zim ;

< ,s juta n pns árak .

I
Említii »!<’> V'íir>:ilh;inyli'li'|i Xatiy-Kátrya. n. |i. Székchlii1. i

.-.ár <ila<t i'öilxlett miien 
Budi esteli történik . • 
1 el re elek e'jész napon

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.
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Budapest: IV. Károly-körut 6. sz. 
A nyári idényen át: Gödöllőn l.r- 
■ ■ zsébe'.-Ki:á!yné-ut 10. sz.=

Elismert kifli nő munka

át, ii n nej>_‘ s rasárna- 
, , rx eszközölt' nek.

’JPKJSiá

i < \ < !(■/<>

íECzer^anoncfi D'í

a azonnal felvétetik az „Erzsébet 
' királynő" szálloda tulajdono

sánál Gödöllőn.
J Jelentkezni személyesen ugyanott.

509 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha: ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik, (ijqnco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19ll., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap
tató minden gyógyszertárban. - Csakis 
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bét mentve
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CLAYTON & SHUTTLEWORiH
X Sttclx .»pCHt, VÚOJRMCÜrÚ t

álul a kgjut.lnyosabb árak melleit aj .rlul.uk:

Lo c ű in o b i I és gőzcséplö 
szalmakaz.ilj.:ók. Járgány-cséplőgépek, lóhere-csépi 

rosták, koiuolyozók, kaszáló- és aratógépek, sze 
boronák, 

sorvetögépek, Plánét jr. kapáló! 
av.igólr, répavágók, kukoricza moizsolók, 
(malmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
ekék és minden egyéb gazdasági gép

szer;
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