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MEGJELEL.*  MINDED VASÁRNAP
FL.'iLÖS IXtKI.C'ilí : 

N'YIh’Y LétJOS.

A kivándorlás és a 
szocziálizmus.

Nap-nap után terjed mind 
kettő járásunk területén.

Mint a ragályos betegség, 
ha befészkeli magát valahova, 
mindenféle óvó intézkedés, i 
is csak nehezen irtható ki.

Féltjük is tőle becsületes, 
galnras munkás népünket.

Mert, hogy ez

a

mely 
onnan 

daczára

szot-

lépését. De bezzeg hány család akad, 
mely ha meg is győződve, mily fon- 

oltani a valásosság 
a gyermeknek 
nemesebb ér
teszi teljesen 
nemcsak ok-

sorban az álcczat 
cziálizmusnák ez 
fölösleges is talán

Es mi enne!: 
vallás- erkölcsi,

az osztály 
s különösen ; 
az áldozata: 
emlitenimk. 
a fő okozója? A 
a hazafias nevelés

a
első 
szo- 

azt

A mai felvilágosodett korban 
egyik-másik szülő előtt oly különös
nek hangzik c szó: „vallásos" ne
velést.

Van-e annak értelme, a gyer
mekbe meg zsenge korában csepeg
tetni e szent érzelmet, mely l.csclb 
az élet viharaiban oly biztos mene
dékhelyet r.yiijt majdan a gyermek
ből lett ftiíiunak?

Igenis van. Egyik-másik szülő 
be is látja ez igazságot, oktatja gyer
mekét s megfigyeli annak minden

a

tos a gyermekbe 
szent érzetét, melyen 
minden tette, minden 
zése alapszik, annak 
feladatává a gyermeket 
látni, de nevelni is.

Pedig l.ol randi, kitől tanul 
gyermek első sorban minden jót, 
meset, ha szülőitől nem? Igaz, 
iskolának igenis feladata a gyermek
ben a jellemet' kialakítani, csakhogy 

Nagy 
a tanítón.;'.:, kinek nem 

tanítványa van s 
ideinek csak néhány óra áll rendeíke- 

irt terjedelmes 
e. Első sorban 

tehát a szülő mestere, tar.itója gyer
mekének ; a tanító pedig a szülők 
által megvetett alapon épitaet csak 
és fejlesztheti a hajlamot a jó, nemes, 
erkölcsös és szép iránt. Vájjon a ta
nító minden buzgósága és törökvésc 
mellett láthat-e eredményt akkor, ha 
kis tanítványa otthon ellenkezőjét hall
ja és tapasztalja annak, a mit az 
iskolában hallott?

Nem-e kaczagja ki tanítóját ak- 
sajá

sz

a 
ne- 
az

attól nem lehet mindent várni, 
feladata van 
egy: de oly sok

zésére hogy az eléje i 
tananyagot elvégezl.ctsi

Ja ki tanítóját ak- 
■ kor, mikor saját szülei az clienkező- 
| jét teszik ottl.cn és esetleg arra kény- 

.'_••• Kinuflwwsrr cuv

| szeritik a gyermeket, hogy tanitóje 
I ebbeli állításait meg sem fogadja 

vagy a hallottak iránt közönyöséire 
‘ oktatják?

Erkölcsös nevelés vallás nélkül 
! el nem képzelhető, mert minden jó

nak alapja a vallás. Akárhány szülő 
, van, mely belátja ennek fontosságát 

és szívből óhajtják talán, hogy a 
! gyermek hűen kövesse az iskolában 

hallottakat sőt igyekszik nagy felada
tában segítségére lenni úgy buzgó 
tar.itójának. Őzéihez vezet-e azonban 

! minden törekvés, ha a jó példa nincs
■ a kis gyermek eiőit? Megadhatjuk 
; reá bátran e felelete:, hogy nem. A

példa vonz. Mert a szülő által gya
korolt tettek ébresztik fel a gyermek- 

í ben a vallásosság, ebből kifolyólag 
pedig az illem, mint a munkakedély,

■ jó indulat, engedelmesség stb. nemes 
| érzetét.

Ha a szülők maguk som gyako
rolják azokat, miket ők régente tani- 

; tójuktól hallott:!.:, akkor a gyermekből 
kiváahátjuk-e, nagy az máskép cse- 

I lekedjék? Lenet-e az a gyermek en- 
i gedelnres, szorgalmas, mely nem Is- 
i tenfélő?

8 ha majd felnő, elhagyva az 
iskolát megszabadul annak figyelmé
től és ritkábban hallja az aggódó

■•n.

' TXr CZ A.
A borravaló.

Dramolette.
Irta: Máhler Lér.árt.

I. Jelenet.
Henritte asszonyság, mintán egyik ud

varlóját, Dupois urat kikosarazta, termeibe 
visszavonulva szolgáját bízza meg azzal, 
hogy a szemtelenkedő udvarlónak kiadja | 
az útját.

J e a n, a szolga (a szobába lépve): 
Hé hallja, nincsen tudomása arról, hogy 
künn tagasabb? Még erre is meg kell taní
tanom? (Megfogja Dupois urat a gallér
jánál.)

Dupois (zavarodottan): Tu . . . 
tudom, kérem . . . mindjárt megyek, mind
járt.

J e a n (elengedve Dupois urat): Iga
zán, párját ritkító a szívessége, csodálom, 
hogy egyáltalában szándéka van távozni . . . 
Még most sem megy ? Talán terhére van a 
menés? . . . Kérem (ismét megfogja Du
pois urat).

Dupois: Várjon I (Jcán elengedi). 
Még csak egyetlen egy perczig legyen tü
relemmel.

J e a n : Hát meddig várjak? Mit gon
dol az ur ? (Ismét megfogja Dupois urat).

Ha nem megy lábbal,
Akkor megy szar.iynya1.
D u p o i s (Uscdálkozva): Cn költő 

uram ?
J ea n (elengedve Dupois urat): Költő 

a veszett ördög.
D ti p o i s: Önben zseni rejl.k.
J c a n : Önben uram, önben, hogy i 

engem ennyi ideig feltudott tar.ozUitni. No 
de most mar elég volt a tréfából. (Újra 
megfogja Dupois urat;.

Dupois: Hallja I (Jean elengedi). 
Még csak egy dolgot, egyetlen egyet. (Egy 
frankot csúsztatott a szolga kezébe).

Jean: Ls az ?
Dupois: Szívesség.
Jean: Hogy sz.vés;ég, azt tudtam, 

leolvastam azt m..r reg az ur arczárói, hogy 
nem szokott ingyen borravalózni. No de 
gvorsan, gyorsan, hadd-hadd halljam az 
akaralát.

D ti p o is: Most rendkívül nagy ese
mény következik be úrnőjénél.

Jean: Uram, ön téved, úrnőm pá
risi, telivér párisi, annál ki van zárva • ■ • .

Dupois: Nem úgy értem. Arczára kő-' 
vetkezik be rendkívül nagy esemény.

J e a n (izgatottan): Arczára? Talán 
azt akarja mondani, hogy ö.i megfogja csó
kolni ? Abból nem lesz semmi, úrnőm sok
kal tisztességesebb, semhogy 1 frank bor
ravalót osztogató úrtól elfogadna csókot.

D u p o i s: Talán kevés volt ?

Jean: Talán ; ok volt ?
Dupois: Ho; y végezzünk, meny

nyivel tartozom még ?
j e a n : Aki tőlem szívességet akar, 

az fizessen, 5 franknál alább nem adom.
Dupois: 5 frankhoz van szokva ?
Jean: Nem is jönnek ám hozzánk 

oly fukarok.
Dupois: Hát akkor még 4 frankot 

fog tőlem kapni.
Jean (magáimul : Fog? (Dupoishoz) 

Önnel uram szóba se állok.
D u p o i s : Ké . . . kérem, itt van 

4 frank, nem kérek hitelbe.
Jean: Ug ? (Dupois ur átad neki 

még négy franko). 5 frankot kértem.
Dupois: Egyet már előbb kapott.
Jean: Azt azért kaptam, hogy önt 

ki ne dobjam. Hát még egy frankot, külön
ben nem tárgyalunk.

(Dupois odaad még egy frankot, mi
kor a szomszéd szobából léptek hallatsza
nak és Jean kidobja.)

II. Jelenet.
Henritte: Csak most dobta ki 

Dupois urat ?
Jean: Dehogy nagyságos asszo

nyom, megkóstolta az a repülést már vagy 
10 perczczel ezelőtt.

Henritte: Hát ki távozott az 
imént ?

Jean: Ki ? Terics ur, kiről nagysá-

ottl.cn
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szülök intelmeit, kilépve azok felügye
lete alól az életbe vallásosság nélkül 
fogé boldogulni ? Nem, soha. Mert 
ha utói is érné a szenvedés, csaló
dás nélkülözés s a nyomor nem fog 
keresni a hitben enyhülést.

Úszni fog az árral. Ferde alapú 
társulatok tagja lesz s a hitben való 
orvoslás helyett az ellen fogja fordí
tani fegyverét. Világos példa rá pol
gárságunk mely oly könnyen Ilivé 
lett a szocziálizmus eszméinek. Há
nyán, de hányán vannak, kik bajaik
ban kapaszkodnak műiden fűszálba, 
a legundokabb eszközök után képe
sek nyúlni, semhogy feltekintenének 
arra a symbolura, mely bevilágítja a 
nyomorúság tengerét s melyről leol
vasható e szent jelszó :

„In hoc signo vincie"
Igen csak e jelben győzhetünk, 

a hit jelében.
Jó példával nevelhetjük igazi ke- ' 

reszténz szellemben a gyermeket csak ! 
így tudjuk még az ártatlan szívbe 
önteni az igazeboldogságot! Akad-e 
szülő, ki gyermekét ne óhajtaná bol
dognak tudni? Boldog azonban csak ' 
az lehet, „aki Istent féli" . . .

Vallásosság és haza szeretet!
Ezt csepegtessük mi gyermeke

ink fogékony leikébe s azután jöhet
nek az ellen áramlatok, jöhet a szó- j 
cziáüzmus stb. nem lesz elcgületlen 
itthon s nem fog vágyni az idegenbe.

Térzene Gödöllőn.

— Hol "an?
— Hát a piaczon I Ott van tér 

is, zene is, sőt — horribile dictu, — 
még publikum is!

Micsoda szenzáczió ez Gödöl
lőn I Ezen a mi „központi" (járási 
központ t. i.) Mucsánkon!

Még publikum is!
No, ez is ritka eset!
Van tehát mégis valami, ami fel 

aidja rázni letargiájából Gödöllőt és 
teremteni képes érdeklődést, no meg 
publikumot, ami fő dologj

Hát szó, ami szó, Gödöllőn a 
Ferencz József-térea van a piacz, a 
piaczon van jelenleg egy u. n. hajó 
hinta, hűségese:’, muzsik11, inért ze
nének csak átvitt értelemben lehet 
nevezni verklijét. Minden áldott este 

[ úgy Hét óra tájban, ha a nap nyug- 
■ vora tér, megszólal a verkli és meg- 
I élénkül a piacz tér.

Valamennyi mester inas és cse
léd leány, ott van. Dehogy is mu- ' 

j lasztaná el megszerezni jutányos áron i 
a tengeri betegséget magának!

Újabban czircusz is jött és épí
tett magának szállást.

Micsoda érdekes sikereket arat 
itt ez a mi helyi érdekű Beketowunk !

Természetesen ; szintén zene szó 
mellett!

Nos tellát, a jó Ízlésű emberiség 
nevében, mi arra köteleznénk azt, 
aki az ilyen tingli-tánglinak engeoélyt 
ad, hogy első sorban maga élvezze I 
naponként végig a fenti atrakeziókat!

Mert eltekintve attól, hogy az a 
zaj, air.it ezek a válogatott inyencz- 
ségek okoznak, zavarja a békés pol
gárság nyugalmát, még éjjel is kifogás 
alá esik a vegyes publikum iiyen na
ponkénti össze gyülekezése köz erköl- 
csiségi szempontból is.

Cselédeinkéi különben is renge
teg a bajunk, de mégis csak furcsa ’ 

i esténkint hivatalosan elcsábítani ha
zulról még a jobb érzésű részét is. | 
Mert dehogy maradna otthon Panni, 
mikor -. szomszédék Márija elment 
mulatni a tingli-tangliba.

Természetes azután, hogy ily 
, képen azután kevés lesz a fizetés és 
! szükséges lesz a kosár pénz és stb.

Fontosabb azonban az erkölcsi- 
ségi szempont !

Alkalom ez t. i. a kerítésre.
Végül még egyet !
Polgári bálok és tánczmulatsá- 

gok tartására — tekintettel az általá
nos szegénységre és drágaságra, — 
csak nagy hitre adnak hatóságaink 
engedélyt szóval : korlátozzák azt, 
hát a hajó hinta, czirkus stb. nem 
kerül pénzbe? Miért adnak akkor 
azokra engedélyt ?

Vagy talán csak a térzene a 
czél!

— Hát jó mutatást hozzá és 
még egynéhány zongora verklit.

Csörgő.

Tarló tiiz. Verseg határában fekvő 
Varsány pusztán a Deutsch-féle birtokon az 
arató munkások vigyázatlansága folytán, va
lószínűleg egy eldobott gyufától a kiszáradt 
tarló tüzet fogott s a pusztító elem Hihetet
len gyorsasaggal több holdnyi terule.c.i 
1220 kereszt gabonát hamvasztott el. Csak 
megfeszített hosszas munkával sikerült az 
aratóknak és cselédségnek a tűz útját állam.

Budapest-Gödöilö-váczi villamos 
vasút. Mint hiteles forrásból értesülünk, a 
Budapcst-Gödöllö-váczi villamos vasút en
gedélyezési tárgyalása f. hó végéig várható 
a kereskedelemügyi minisztériumban, a mi
kor is az építési feltételek és építési költsé
gek meg lesznek állapítva. Ennek megtör
ténte után az engedélyesek az építési óva
dékot le fogják tenni az állampénztárba és 
az építkezés minden valószínűség szerint 
még folyó év őszén, vagy legkésőbb a jövő 
év kora tavaszán meg fog kezdődni. A hoz
zánk több oldalról beérkezett kérdezőskö- 
désekre az érdeklődő közönségnek tudomá
sára adhatjuk most már, hogy a Budapest- 
Gödöllö-vaczi h. é. villamos vasút törzs
részvényeire a „gödöllői takarékpénztárnál" 
a délelőtti órákban előjegyezhetni.

Éjjeli támadás. Versegen julius 27- 
én — Írja tudósitónk, — hogy Kepes János 
ottani lakos éjnek idején durva fenyegeté
sek között betört Kalmár András szomszéd
jának udvarába s onnan a tulajdonos erélyes 
felszóllitására sem akart távozni. A megtá
madott szomszéd végre két pisztoly lövést 
tett támad ijára, aki látván a helyzet komoly
ságát odább állott. A lövés zajára oda siető 
csendőr őrjárat a támadót a helyszínen érve 
letartóztatta. Ez ügyben a vizsgálat megin- 
dittatott.

gos asszonyom már egy héttel ezelőtt azt 
mondta, hogyha idejön, dobjam ki egysze
rűen.

H e n r i t t e : És kidobta ?
J e a n : Ki.
H e n r i t t e : Ezt jól tet'e Jean, ezt 

nagyszerűen végezte. És hogy lássa, hogy 
megszoktam jutalmazni a jó tettet és az 
engedelmességet, it van (át ad neki egy 50 
czentimes darabot). Most pedig elmegyek 
Jean ; 1 óra múlva vissza jövök, ha jönne 
valaki, mondja csak, hogy hagyja itt a 
névjegyét, (távozik).

III. Jelenet.
Jean (a pénzdarabot nézve): Csak 

ötven czentimes, ezért bizony nem volt ér
demes hazudni. Szép házba jöttem. Úrnőm 
50 czentimes-szJ jutalmazza meg szolgá
inak hűségét, ismerősei pedig 1 frankkal 
akarják kíváncsiságukat kielégíteni. (Belép 
Dupois ur).

IV. Jelenet.
Dupois: Hát azt akarom öntől, 

hogy . . .
Jean: Kihez van szerencsém ?
Dupois: Én az az ur vagyok . . . 
Jean: Ur? Ember is elég lesz.
Dupois: Aki önnek 6 frankot 

adott.

Jean: Nekem 6 frankot ? Mikor 
volt az ?

Dupois: Ezelőtt 5 perczczel.
Jean (tetetett büszkeséggel) : Ezelőtt

5 perczczel 1 luisdort kaptam úrnőmtől, i 
mert kidobtam valakit.

D u p o i s (félre) : Meg is fizette 
amiért kidobott. (A szolgához). De én is , 
fizettem 6 frankot, hogy . . .

Jean: Ily szemtelen, végre még azt 
is kiakarja sütni, hogy úrnőm jelenlétében
6 frankot adott nekem ; tudja meg, sokkal 
becsületesebb vagyok, semhogy pénzt fo
gadjak el úrnőm jelenlétében. Különben pe
dig ha akar valamit, ne hazudják és ne 
spórolja a pénzt, hanem fizessen. Szegény 
ember vagyok és mivel azt látom, hogy az 
ön viszonyai sem valami fényesek, meg
elégszem 5 frankkal is . . . Nos?

(Dupois még egyszer fizet).
Jean: És most mi a kívánsága ? I 
D ti p o I s : Azt akarom, hogy . . .
(Az előszobából cse.,getyü szó hal

latszik).
Jean (ijedten): Jaj nekem. Itt a 

m;, sr.gos ur 1 Vé em 'an, ha ezzel a se.n- 
mircltelővel lát t rgyalni. szobában levő 
pilmi mögé mutatva). Oda uram, oda rej
tőzködjék.

Dupois (ijedten): M . . . m . . . 
miért ?

Jean: Oda, különben tönkretesz.

Dupois: Mi van már megint ?
Jean : Nem megy oda ? Akkor . . . 

(Megfogja gallérjánál).
D u p o i s : Csaló, gazember, már 11 

frankot adtam.
Jean: Nem megy ?
Dupois: Már megint akar pénz 

kicsalni ? Hiába erőlködik, már üres az er
szényem.

Jean: Menjen I
(Dupois még mindig haboz, de ami

kor már hallatszik a szomszédszobából a 
háziúr léptei, Jean kidobja.)

A n d r é e, a házi ur, Henritte férje 
(a szobába lépve): Jean tudja meg, ha 
még egyszer mer a szobalányommal ját
szani, hát kiadom az útját. Már százszor 
mondtam, de magának hiába beszél az em
ber. Most is mekkora lármát csapott.

Jean: Bocsánat, nagyságos ur, nem 
játszottam sem szobalánynyal, sem szakács
ival, hanem kidobtam . . . kidobtam . . . 
annak az automobilüzletnek, ahol a nagy
sí ;os ur az automobilját vette, az ágensét, 
mert valami 5C00 frankos számlával jött.

A n d r é e : Ezt jól tette Jean, ez va
lóban nagyszerű Tudtam én azt mindjárt, 
hogy maga engedelmes fin ; csak folytassa 

és akkor jó barátok maradunk, még ha 
a szobalányommal is játszik. Különben pe
dig hadd lássa tette jutalmát is. itt van 
(át ad neki 50 frankot), legyen magának is 
egyszer borravalója.
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Végzetes téve lés. Nosza. Mátyás 
nr-c. :ii f.le.-.'ge szombaton v.-letlensé: -
ből p ’ii,-k i 1 elyett karbolt ív itt. A íziimor. 
esetről kö/étkezőket írja tudósitó:.!:. No; a 
Mátyásnak nagy ! ertje van a háza : íögöt. 
a hova felesége, inig férje és csaló.. .. reg
gelizett, marháját legelni vitte. Nosza Mátyásáé 
midőn visszatért, férjétől pálinkát kért, mire 
azt a választ kapta, hogy a pálinka az ab
lakban van, de ugyanott nemcsak a pálin
kás, hanem karbolos üveg is volt. A szeien- 
csétlen asszony véletlenségből a karbolos 
üveget hajtotta fel és alig egypár pillanatnyi 
szenvedés után kiszenvedett. Temetése július 
31-én d. u. ment végbe. A szerencsétlen 
asszonyt férje, gyermekei és nagyszámú 
rokonsága gyászolja.

Erdő égés. Az ecsegi határban e hó 1- 
én nagy tűz pusztított; mintegy 150 holdnyi 
erdő leégett. A tűz tovaterjedését megaka
dályozni a nagy hőség miatt lehetetlen volt. 
A ti /. okozói valószínűleg kóbor cziganyok 
voltak.

Halálozás. Brünauer Mórné szül. 
Wclil Anna úrnő meghalt Ászodon augusz
tus hó 3-án 70 éves korában. A boldogult 
hűlt tetemeit e hó 5-én temettek el nagy 
részvét mellett.

Vasúti kedvezmény /Szent István 
napjára. A m. kir. államvasutak szent Ist
ván napjára, az idén is mérsékelt árú 
menetjegyeket ad ki. E jegyek a m. kir. ál
lamvasutak összes i licli citálói, minden ko 
cslcsztalyra nézve Budapestig 30 százalék 
; rméiscklettel érvényesek. A jegyek 5 napon 
belül érvényetek A visszatérés legkorábban 
csak augusztus ho 20-áti délután történhetik, 
i'or. bbi visszatérés esetén a jegyek érvény
telenek.

1 Cvezés. Gödöllőn csak egy utczában 
volt eddig já.da; a Váczi utczában Most azt 
is fekzidték azt n a j< gcziir.cn, hegy maid 
kövezni fognak. Kö még egy darab sincsen 
Gödöllőn és könnyén lehet, hogy Letek el tel
nek még acdig, áruig az első kődarabot a 
vállalkozó ki szállíttatja. Munkása sincsen 
niég egy sem Gödöllőn ennek daczára el
nézi az elöljáróság, hogy egyedüli ki,vezet. 
. tezájá: járhatatlan!!; tegyék, elektelenitsék, 
i eteken át cti feküdvén a feiszakgatott jár
da kii'.yr.ga. Talán kezdhettek volna a kö
vezést itt ily helyeken ahol eddig nem 
vök járda nem a varos közepén, ahol 
csak rendetlenségei idéznek elő. És a teins 
e'öljá: és-g tűri ezt. Néma, mint a hal 
a duzzadt zsebii vállalkozóval szemben I 
’épen kezdődik a kontrol a járda építésnél, 

elmondhatja Gödöllő polgársága!
Zászlószentelés. A ‘Hatvani Vasúti 

Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete f. évi 
augusztus hó 20-an (Szent István napján) 
déle Tilt 11 órakor taitja a hatvani vasuttele- 
p: kertben ászlószemelési ünnepélyét. 
A zászlóanyai tisztei gróf Xeglevich Gyuláné 
úrnő válalta cl. Az ünnepély nagy pomp .val 
megy végbe. A bizottság a napokban kükiih- 
te szét az ünnepélyre szóló nugl;ivókat, s 
ezzel együttesen az illetők nevével bevésett 
Ízléses zászlószeget is. A zászlószentclési 
ünnepélyt díszközgyűlés követi, mely után 
nagyszabású brikett lesz. Az ünnepélyen 
Hatvan és vidéke színe java részt fog venni.

V. 480 2.1904 számhoz.
Árvérési hírtíeüiiény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1904 évi V. 48C/2 szánni 
végzésével D;-. Gál Elek ügyvéd aitai 
képviselt Briiíl Soma felperes részére 
Holczmann Károly alperes ellen 45 kor. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folyt ín alperestől lefoglalt 1349 
kor. 12 fül. becsült ingóságokra a fentidézett 
gödöllői kir. júrásbiró.-ág fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén annak a felül- 
foglaltatók követelése erejéig is a mennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, al
peres lakásai! Rákos-Szenl-Mihalyon leendő 
megtartására határidőül IfCd évi augusztus 
! ■' ,<........ jó tűzetik

ki, mikor a biróila< l .í -.glalt bútorok, 
lovak, tehenek, kocsik, bor. s egyéb ingó
ságok a 'egtöbbet Ígérőnek I.ószpéiizfixe..;. 
mcl'ett, szükség esetén becsáron alul is el
fognak . atni.

^elhivatnak mindazok, ki az lárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajt..ló 
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.

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

Keli Gödöllőn, l£04 évi julius hó 30 
napján.

Böhl Ambrus kir. bir. végrehajtó.

V. 658 számhoz 1904.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírre teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1904 év: V. 653 számú vég
zésével Dr. Schvarcz Ede ügyvéd által 
képviselt Höiíc í. M. felperes részére Erős 
ha jós alperes ellen 1 72 Kor. követelés és 
jár. erejéig elrendelt l ieuégitési végrehajtás 
lolytán alperestói lefob. .alt 1248 kor. becsült 
ingosagol.ru a íentidézctt gödöllői kir. járás
bíróság férni sc .'.iu végző.-.-/el az árverés 
elrendeltetvén, annak a iclülfoglaliatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna alperes lakásán 
Rákos-Szent-.üihályon leendő m.g.artí-.silra 
határidőül 1304 é.i augusztus hó 23 nap
jának adatár.: 1 órája tűzetik ki, mikor 
a biróilag lefogta.t butoiok, korcsma beren
dezés s cgy.b mgósuguK a icgtói bet Ígérő
nek készpénzfizetés melle.t, szm.ség esetén 

I bcsáron alul is elfognak adatni.
Felhivatnak mindazok, akii: a : elárvere

zendő mgcscgok \ei-......:bói a végrehajtató 
követeléséi megelőző liiclégiueté. .mz tartanak 
jogot, a mennyiben r.szi.r.re a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna, és ez a végre
hajtási jegyzik nyvLo: l;i nem maik, misze
rint els.f boségi oejelemése.ket az árverés 
megkezdése,;; alulíró:. Immldötinck vagy 
Írásban bcüuiti, avagy pcct.g szóval bejelen
tem; ..irtózni k. A tói\cnj I:;.t..i:dő a hir
detmény ne-; a bíróság tÚLhj.ui való kifüg
gesztései Követő naptol számittatik.

i.clt Göd .lón, 19C4- évi julius hó 30. 
napján.

Belli /'.mbrits, kir. bir. végrehajtó.

1545 190-1 sz.

Zirte.- esi íiirúeíntény.
Alu'ir >lt m. kir. crdőhivatal közhírré ' 

teszi, hogy Szi/et-Monostor község határá
ban a na ,y iTm.i mellett fekvő -nevezett 
„liormiy." rév köre sniu épületet a hozza tar- j 
t.mell, képűletekkel együtt 1905 évi /.miár 
1.5 ekéjétől 1910 év diciember 31-ig terjedő ■ 
hat (6; egymásután következő évre a hely- ' 
szilien, vagyis a sziget.non • ; t -rí erdőori 
lakban lfi’4 évi augusztus lió 22-ik /.ap
ján délelőtt 11 érakor niegíaítaiidó nyil
vános árverés utján bérbeadja.

I-úl iáltási i.r kedősz../negyven (240) 
korona.

Bánatpénz egyszáz (1C0) korona.
A í ; óbt li árverés megke időse előtt 

megfelelő i ../útpénzzel ellát./it ir..sbeii aján
latok is elfő..adtatnak.

A szerződéül feltételek alulírott m. kir. 
erdőhivatalnál és a nagymarosi m. kir. erdő- ! 
gondnokságnál a hivatalos órái; alatt meg
tekinthetők.

Utóajánla.ok nem fogadtatnak cl. 
lóéit üögöIIőii, 1904 évi am-usztus hó 1 

2-án.
M. kir. erdőhivatal. 1

Eladó!
Özv. Tóth ’stvánne G"döllön Hid-utcza 
1117 sz. a. levő háza '/.érttel együtt szabad 
kézből eluiló. - Bővel: -cl a háztulajdonosnál.

ÉRTESÍTÉS I
Senki se mulassza el Gödöllő, Petöfi-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 jégbeh ütőt 
Dréher-féle csapolt és palaczk sörömet 
saját főzésű kis üstön főtt bor-törköly és bor 
seprű pálinka szintén nálam kapható.

|\ ’ ;’•! 'i * cl:

KGSICSEK MÁTYÁS
>z<i| '• III j’tll <l< C< \ Cl <|rg|Ó<

Ügynökök
í 500 koronát kereshetnek havonként, sőt 

inég többéi is, egy törvényesen védet 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasetisiein és Vogler 

A. G. Breslau czimre küldendők-

féi ívké}'t i inűtorn|<‘ — 
Budapest: IV. Károly-körut 6.
A nyári idényen át: Gödöllőn Er" 
11 1 ' " zsébet-Királyné-;.t 10. sz. =

Elí.sniei't kitűnő munka 
és Jutéin t/os árak .... 
Special is' a i/yerm ek fel- 
vételekbrn.........................
A képek kidolfjoxása ki- 
xét rólaa i ő á mlete m be n 
Hada pesten történ ik . . 
I'elvételek e</ésx napon 
át, ünnep és vasárna-

gcziir.cn
ingosagol.ru


4. Uu^líoZlU... /

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

FRANKFURT.

MAéVAR JÓ SZÁMTAN
SZEREK.

Eben féle eáltő sxéí nujép rété rkönpvvel

szemléltető óéit ■“>
résxmérő méteerend 2 
m ért< '•■/y i'ijtem én y 8

; ?. t E.V -dlll. il.) .
Zsém’ool; (gödöllői Jáeás.

l«SE2F;

Í -*  O.
1 hU 1; irtoí

fizttek annak, ki a Eartilla fegvizérekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 43 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19ll., S > .mergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap
ható rnim’en gyógyszertárban. — Csakis 
.Bartilla foyviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jUtalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint ét) küldök 7 üveget

! érnientve

r-^KT’ww l SF.UTTlF..i''TH p’>

Gödöllőn

>

i

:■ k-

'•75
........................-.zó

Aiionc/Aii-Abk 1-
Mt •1— Ma 1-

11 öl oy eknek 

i’Rélyt és tanács >t nyuj-
»k. Szülés e* <11 nany 

gyakorlattal bírok.

Csöile Z.-nna 
egyet, azíl’észnö 

Gödöllőn, P.; ki-tér 
(Mozsár-ház )

sok pénzt, 

havi .ikéíit !(• i. urnáig 
keresi.el mindenki tisz
tessé : n 11 l. : • 
ts.ner . avlkíil.

Küldje be czliiiét 
je'l. ■ ••!.■♦! ;t köv '.I 
oziinrc * 
[un ■ ...............
Iieim Meeiiclósti.

«

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.

Igen soh
Mindenütt!

pénz hever gazdátlanul!
Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy 1:"Jgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és írásbeli r mkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kiviil. (Végezheí.’í szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdi ősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

temetkezési 1 CCLOLLüN Váczi-utcza 460. szám.
Mindennemű k porsók ka.matók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb muciben. Szemfödelek, virágok, 
sirko.czoruk, v>szg': e« <;.-ak sz< bt.behúzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagv díszes-bb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
f el sze relésse 1 elfogadtat: k.
—-—...- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

R

-I

CLAYTCN & SHUTTLEWORiH 
iMiU.ipest, Vlioxklcörút

riul a legjut.lnyosabb árak mellett «,unltatn;.k •

Un oü mobil és gőzcséplőgép
» . ikíiz.f. • járgány-cséplőgépek, lóherc-csépiu <, t:s.: 

tudták, Ko.V olyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjt 
boronák, 

sorvetőgépek, Plánét jr. kapálok, 
szccskriv.'.gók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, 

órrMi.íImok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
ekéx és minden egyéb gazdasági gépek.

eladó a Oizella-uton egy villa, mely áll 4 
szoba, konyha stb. s külön 1 szoba, konyha. 
Aszta kő és téglából épült, elöl virágos 
kerttel s nagy veteményes gyümölcsössels 

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


