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Szent István napja.
• Szent Istvánnak, az első magyar 

királynak, a keresztény Magyarország 
megalapítójának emlékünnepe vallási 
és nemzeti vonatkozásán kívül bizo
nyos nemzetéleti, hogy úgy mondjuk 
gazdasági ünnepet is jelent Magyar
országon. Szent István napjára már 
kiszórta aranykalászos kincsét ez az 
áldott magyar föld. Amit dolgos mun
káskéz elvetett, azt már le is aratta 
s a cséplőgépek álmos, monoton ber
regése jelezi, hogy a termő föld, a 
kalászérlelő nap munkája véget ért. 
Kezdődik a gépé, vagy a cséplő- 
rudé.

Erkölcsi lényegében, nemzeti tar
talmában és kulturális jelentőségében 
nekünk, magyaroknak nagy kiválasz
tott ünnepünk Szent István napja. 
Egy nagy gondolkodónak, egy széles 
látkörü államiéi fiúnak, egy pogány
ságában csodálatos képen fölvilágo- 
sult fejedelmi elmének hosszú évszá
zadokra s tán évezredekre kiható té-

I íozzá.
Egy vágy tölti meg a szivem, 
Mely epedö vágy
Hajt előre, űz kegyetlen,
Nyugodni re hagy.

Mi a neve, mit akar e
Fájó érzelem ?
Mért sanyargat, meddig zaklat ?
El sem képzelem.

Én előttem egész lényein
Óriás talány,
Oh b.a tudod, szépen kérlek,
Fejtsd meg, kis leány.

M. M.

Nem lehet felejteni.
Balog Illés két;égbeesett hangulattal 

tért be a kávéházba, ahol rossz, de annál 
zajosabb muzsikaszó csalogatta be a ven
dégeket. Aznap kapta meg hazulról a leve
let, melyben az ée.es anyja kíméletes körül- 
irau.k közepette tuuful adja, hogy abban az 
órában, amikor a levelet kézbe kapja, bi
ce • J már mis felesége a szöszke Buzogány

nye fűződik hozzá. A pogány Vayk, 
mint nemzetének bölcse jelenik meg 
a világtörténelem előtt. Ősei vallásá
ról átvezeti vadcrkolcsü, de nemes 
tartalmú nemzetét a czivilizált nyugat 
egyedül üdvözítő vallásába, a keresz
ténységbe. Meggyőződés, hitbeli szín
változás, a lé-íeknek bizonyos vallás- ! 
erkölcsi reformácziója vezette-e Vay- 
kot a pogány oltárok mellől a keresz
tény hit oltárához, ki kutassa azt?

A történetiró sem láthat bele a 
lelkek mélységeibe, ha különösebb 
megnyilatkozás nem segíti benne. 
Lehet, hogy a pogány fejedelmi ifjú, 
amikor a keresztény vallást fölvette, 
csakugyan keresztet is vállalt nemze
téért. Saulból Pállá változni, szép 
bibliai példázat, de még a bibliában 
is csodáiétól árán iesz a hitetlen Saul 
hivő Pállá. Lehet, hogy a keresztény
ség Szent Istvánnak keresztje volt. 
Nehéz kereszt, amelyet pogány nevel
tetése ősi hite ellenére vállalt népé
ért. De annál fenségesebben áll elénk 
az első magyar király alakja, aki vi
lágot átölelő, jövőbe néző tekinteté

' Erzsébet. Az első perezben mérgesen dob
ta el a levelet.

— Eh I Miközöm hozzá.
De aztán csak megint elővette az 

anyja reszkető írását s olvasta, olvasta az 
egyszerű sorokat, mintha be nem tudna 
velük telni. Mint egy öntudat nélkül olvasta 
a levelet s bár nagyon rosszul esett, nem 
tudta levenni a szemét az ir. sról, még 
akkor sem, amikor kicsordult belőle a ke
serves fájdalom könnye. Tudta már hóna
pok óta, hogy az ő szerelmüknek vége és 
ketté váltak az utaik, hogy soha többé ne 
találkozzanak. Mégis — s ezt magának sem 
merte F.eval.ani — élt lelke fenekén vala
melyes titkos reménység, hogy mégis, talán 
mégis! Talán mégsem lehet az, hogy akik 
oly nagyon szerették egymást, el tudjanak
válni mindörökre, hogy a szelíd, ártatlan I 
leány, aki az első szerelmi mámor örömei- ' 
ben őrjöngve fogta át nyakunkat s majd 
megfojtott a csókjaival, az a lány más fér
finek is oda tudja magát adni. S az alatt 
az esze a szája folyton Itango 'tatla, hogy ■ 

; vége van annak az időknek, többé soha 
I fel nem támadhat, élt es boldogtalan sze- j 

relméből táplálkozott a titkos sejtés, hogy 
van a szerelemnek és boldogságnak feltá
madása. Néha azonban próbált felejteni. A 
nagy városban sok a szép leány, van kö
zöttük olyan is, nem egy, aki híven, önzet
lenül tud szeretni egy oiyanféle szegény 
legényt, mint amilyen Balog Illés volt. De 
a nőhóditás fele utján mindig megállóit.

— Minek ez nekem ? Gondolta 111a- 
i gában. Hisz nem vagyok szerelmes beléjük. 

Minek vegyek nyűgöt a nyakamra? Nekem 
csak ö kellett . . .

S most jött a kurta híradás arról, 
hogy bizony hasztalan remélt titokban. Vége, 
mindörökre vége szive első szerelmének. 
Férjhez ment a leány, ma volt a násza s 
ebben az órában, mikor komor kétségbe
esés között nézi a levelet, boldog mámor- 

I bán kalandozza be a földi paradicsom ber- 
| keit. Legyen átkozott az a boldogság.

Balog Illés végre erőt vett magán. A 
| levelet tűzbe akarta dobni, de aztán eszébe 
1 juto.t, hogy az az anyja írása mégis meg 

kell becsülni. Elzárta a levelet, aztán elment 
hazulról.

Nehéz, vontatott léptekkel ment le a 
lépcsőn. LJgy érezte, mintha lábbadozó be
teg lenne, aki hetek után most kelt fel az 
ágyból. Agyában tompa zsibongást érzett s 
a szive nagyon nehez volt. Olyan állapot
ban volt, mint hat hónap előtt, amikor a 
leány szemébe mondta neki, hogy nem sze
reti és vége köztük mindennek.

így, feltámadván a múlt keserűségei, 
komoran ballagott a fényben úszó utczákon 
Balog Illés. A körülötte sürgő embertömeg 
nem is vette észre, pedig nem egy leány
szem akadt meg a derék, szép arczu fiatal 
emberen. Balog Illés nem nézte, csak érezte 
maga körül a nőket s elkeseredetten gon
dolta :

vel fölfedezte az emberi, társadalmi, 
nemzeti haladás hatalmas útját amely 
a müveit nyugati világ hitének forrá
sához, a keresztény egyházhoz vezet.

Az erős nemzeti életnek, a nyu
gati czivilizáczióval való párhuzamos 
fejlődésnek alapjait, építette föl a po- 
gányoltárok romjaiból. Meglátta, hogy 
ez csak úgy lehet és másként nem. 
A pogány vallás elszigetelné népét a 
nagy nyugat áramlásától. És e holt 
szigetről elvezette hát a pogány ma
gyart a fejlődés, örök haladás hatal
mas forgatagába.

A kereszténységgel életnedvek 
áradtak a nemzet testébe, amelyet 

! elsorvasztott volna a pogány élet szá- 
i razsága. Ma, Szent István napján 
| szintén tolakodik toliunkra ez a ha- 
I sonlat. Mert ez ünnep nemzetéleti vo

natkozásával ellentétben ma szárazság 
sorvasztja a nemzet testét. Amit a 
nemzet erkölcsi életében bevitt ezer 
év előtt egy bölcs fejedelmi elme, 
azt az életnedvet ma megtagadja a 
nemzet anyagi életéből a természet.

Szent István napján, amikor a
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foki garmadába hullt kincsei 
kápráztatják a munkás magyar nép 
szemét, szomorú;:!’, kell látnunk, hogy 
a természet ciaczosan ellenszegül e 
nap sajátos nemzctéleti jelentőségé
nek. A gazda komoran, leejtett kézzel 
áll letarolt földjei előtt, amelyeknek 
java kincsét nem ő, hanem az izzó 
nap heve aratta le. Kietlen szárazság 
aratott a. buzakalászos, drága magyar 
földeken s a kalászok, amit koszomba 
kői az arató leány, halotti koszorúja 
egy szomorú g izdasági évnek.

Most Szent István napján nem 
lehet más imádsága a magyarnak, 
mint ez :

— Magyarok Istene, adj jobb 
esztendőt a mostaninál!

Gödöllői iskolák.

Többször rámutattunk — e lapok 
hasábjain — a gödöllői iskolák mize- 
rábiiis állapotára.

Az, iicgy helyiségeik szültek, ki
csinyek az iskolába járó nagyszámú 
tankötelesek befogadására; hogy fel
szerelésük szegényes, hiányos ; hogy 
tanerőik —■ bar egyéni kiválóságaik 
előtt kalapot emelek — túl vannak 
hah nozva teendőkkel úgy, hogy csak
nem Iciieteiienség inegiclehiiük köte- 

üknek, hacsak ti nappalt éjsza- 
tai munkával nem pótolják : közismert 
iohg.

Mindenki tudja és mégsem segít I 
rajta senki I

Hogy mi az oka annak, azt min- , 
■leni.i I:;nőálja, aki iskoláink helyzetét ; 
.ne;,ismeri.

Az :sk' iákat ugyanis a felekezetek 
mrtjó.t f..-m JöJölion.

A fe'e'tcz .1: szegények, cgyhá- i

zaik és iskoláik hasonlóképen.
Mindez csak természetes és egy

másból folyó dolog.
Az azonban már nem természetes 

dolog ám, hogy ezek a felekezetek 
annyira lekötik' a népnevelés ügyét a 
magok számára és útját állják minden 
oly törekvésnek, —határozottan a nép
nevelés rovására ■— mely az iskolák 
fejlesztését, modernné tételét tűzi ki 
maga elé, mint pld. az iskolák álla
mosítása, vagy egy modern berende- 
é.zsii községi iskola alapítása.

A községi kéj-viselő urak ugyanis 
— tisztelet a nem nagyszámú kivéte
leknek, — midőn ily kérdések kerülnek 
napirendre a képviselőtestületben, be
folyásolni engedik magukat felekezeti
sértik által es dehogy engednének ily- 
képen ők konkurrenciát csinálni fele- 
kezetbeli iskolájuknak i

A fele.rezetek pedig nem képesek 
szegénységüknél fogva oly iskolák be
rendezésére és fenntartásúra, melyek a 
Gödöllőn támasztható jogos követei
mé nycknek megfelel nc.: e k.

Vagy nem tarthnta'.lan állapot-e 
az pld. a református iskolánál, hogy 
az iskola két helyiségben van elhe
lyezve. Az egyik a re re:; ez józsef-téren 
a központban, ide járnak az 1., 4., 5„
6. elemi osztálybeli tanulók, a másik 
a Kör- és ázfiő-uíc/á.; sarkán bérelt 
szegényes viskóban, s oda kénytelenek 
járni az egész község területéről a 
második és harmadik elemi osztályba 
járó tanulók, mert emitt 2-ik és 3-ik 
osztály nincsen.

így azután ne csodálkozzunk, ha 
a szülők nem szívesen eresztik gyer
mekeiket az iskolába, ha télen a hideg 
nyáron a meleg, őszszel és tavaszszal 
az esős, sáros idők miatt nem járnak 
a gyermekek iskolába.

Hiszen embertelen és büntetendő 
volna az a szülő, aki gyermekét pld. 
az Alvégből elengedné — s.inntet nél

kül a kedvezőtlen időre, — a sz.’ílő- 
utczai iskolába.

Hiszen emberek vagyunk, kérem, 
és nem barmok, és 6—8 éves gyer
mekekről van szó 1

Csörgő.
I - —   : - ______ ;... - ■-rt
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A király születés napja. Gődöllö és 
vidéke is megünnepelte ősz királyunk szüle
tése napját, augusztus 18-ut Gödöllőn, Aszó
don, Rákoscsabán, Isaszegcn, Csömörön és 

’ a többi kisebb községekben is csaknem 
' mindenütt hala ad > istc.rl tiszteletek tartot- 
I tak a rom. katii. templomokban. Gödöll in a 
I hivatalnoki kar teljes díszben s a polgárság 

s különösen a mik, nagy számban jelentek 
meg az ünnepi szent misén, melyet Sándor 

1 atya, a jelenlegi helyettes plébános celebrált.' 
' Délien 28 terítékű bankett volt Károli Erzsé- 
I bet szállódban, melyen kizárólag csak a hi- 
i vatalnoki kar vett részt.

Közgyűlés. Gödöllő község képviselő- 
; testületé folyó hó 22-én d. u. 3 órakor a 
: községház tanácstermében rendkívüli köz- 
1 gyűlést tart, a következő tárgy sorozattal :

1. A járdák kiépítéséhez szükséges 150 
i ezer korona kölcsön iránt a pesti hazai első

takarékpénztár egyesület által 1903. junius 
hó 9-én 13775. szám alatt kelt köles, n aján
lat elfogadása, a kötvény aláírásival es a 
kölcsön felvételével a községi előjárós.igiiak 
megbízatása

2. Gödöllő-szadai körorvos választáshoz 
a választók arányának megállapítása.

3. Kiskorú Aáakovinyi Erzsébet illető
ségének tárgyalása.

4. Özv. Qlatiber riilöpné közs. és me
gyei pótadó behajtásának felfüggesztése iránti 
kérvénye.

Személyi hírek. Draskóczi Farkas 
I Oszkár kir. koronauradalmi intéző, 8 heti 

fürdőzés után Tátrafüredr.il visszaérkezett s 
! átvette hivatalát.

Deutsch Samuelné úrnő, gödöllői elő
kelő nagykereskedő és gyáros neje Tátra- 

j füredre utazott öt heti fürdőzésre.
Tánczeaiély. Az isaszegi szegény is

kolás gyermekek tanszereinek beszerzésére 
Isaszegen, a mai nanon, Hass Géza kertbe-

Nem törődöm velük. Rosszak. 
Egyik olyan : :ml a másik.

idt a barangolásba. A 
tömeg . 1 ült ■ •üiötte, a boltokat be-
c..:;., ..mi és pusztaság támadt lassan 
.. i.e ..i .;ó e l ei k :■ i.. Ez jól esett neki, 
i e n ut égre. . melyről csillagok in >so- 
lyogtal ilá, De ief mta a merengést a fia
tal cmb.r. Feltúrni.l; benne az élet, a vér. 
A szomszéd utcza sarkáról czigányzene 
. : .ie ... g a fülét s gyors elhatározással
arra vette útját.

Me'.<; nyári estéken vigasztalan képet 
nyújt a.: ilyen pesti mulat') kávéház. A czi- 
g .iiyi ::, a sor.ánv pinezéren s a feslett éietii 
kasziros í.'.nyon kívül alig van benne valaki 
a’m betéved egy-egy fékeiére, a törzsvendég, 
rendszeri:!1. gyalus ember. Ahogy félre csa
pott kalappal, nagy erő lévekkel ment vé
gi:; a hci' si;eii Balog Illés, pinezér, ka
séin s lei 1 ér. czigú’.y őssz.méztek.

;:i •/ va! 11 
o.i l S'IJÍ

i.
a r./LÍ'pen f

fáradt .» -:i .'.íiv :i'::
— Pai: i
Anr ’.it , liogv balek.
Ealo ülés t'-.r!'; Palin;': készül. A 

c tigány lu lyes sej sel keserves, szomo: i 
nótába fo, >‘1 s a fia.a! ember, amint min i 
szaporábban emelte ajkához a st.anyn bor
ral telt poharat, dúdolta, dalolta a szomorú 
dalt.

S mind közelebb, közelebb jött a czi- 
gány. Már a fülébe húzta s egyszerre ott

terme.t a kasai: ns leány is, hogy segítsen I 
inni, szomorkodni.

— Igyatok! Kiáltó Balog Illés ma még 
iszunk, holnap tálén meg is halunk.

U.gv van, hagyta helyben a ni) és ma- 1 
solyogva nézte a helyre fiatalt — ugy-e, 
magá ink bánata van '? Szerelem, mi ? Sohse 
törődjön vele. Minden jól van úgy, ahogy i 
van.

— Igaz. Tehát igyunk.
Ittak, összecsengtek a poharak s a 

tizedik n >hár körül dalba fogott a kassza
tündér. Kellemes, de kissé rekedt althangia 
volt és miután háromszor egymás utón 
konstatálta hogy szeretett valakit lánggal, I 
hévvel, környékbe i tört ki. A fizet i odaha- í 
jóit hozzá.

— Kérj pezsgőt.
S a szerelmes mn'. ékeiről zokogó kasz- 

szatii idér pezsgőt kért. Ő ahogy a gyönyö
rű .tál olt pezsgőt a hos’zu, vékony poha
rakban, Balog Illés úgy t dilti, hogy ' nem 
is olv.in cm.iva az éi:!. Csak élni kei! tud
ni, meg pénze legyen a: mihernek. E'v'rre 
a . )'< min.1 egeim mák, llr.r.rak. I'.rere-ik a 
péizr. Az egeik péti: inia. lesz feleié- é, 
\m.’.sik pénz inia.t szeretővé. Alapjában 
véve, ez egészen mindegy.

— Tudja, hogy maga, tetszik neken, 
szólt a I; i •. Igen tetszik. En ezt nem szok
tam mondani mindenkinek. En nem vagyok 

j olyan könnyen kapható.
- Szép, szólt Balog ülés. Erről majd

I később cseveghetünk.

Duhaj dorbézolás következett. Szilaj 
nótákba fogott a cziginy, Illés a lánnyal 
tínezra perdült az el'iagvatoit lumpkávé- 
hizba. Bejött a sarki rendőr, csendre in'eni, 
mrre leültették, pezsgővel itatták s a vége 
az lett, hogy berúgott a rendnek ébertelen 
őre is.

— Gonosz leány, hűtlen leány, elfe
lejtek, elfelejtlek.

Ezt mondta magában százszor is Ba
log Illés, miközben szerelmesen fonta át a 
leányt.

' Aztán mint mindennek, vége lett en
nek. A czigányok, az ivók is elfáradtak, a 
kisasszony vissza vonult a kasszába s ott 
elaludt. Balog Illés pedig rákönyökölt a 
márványasztalra s megszállta az álom.

Azt álmodta, hogy odahaza volt, az ö 
esküvőjén. Látta amint a leány a neki ide
ig m férfi karján remegve megy fel az ál
lásra s ahogy a fátyol! félre vonta, sápadt, 
beesett kisirt arc? nézett Balog Illésre.

S a pap kérdezte : Szereted ?
A l'mv felelt: őt szeretem most is. 
its Balog Illésre mutatott . . .
Ez! álmodta Balog Illés, aztán feléb

redt. A mim >r elszállt l'e'éb II utálattal né
zett körül. Hogy került ő ide? M.t keres ő 
itt ? A feledést ?

Meddő próbálkozás 1 Nem tudott fe
lejteni.

Kondoros Antal. 

T%25c3%25a1traf%25c3%25bcredr.il
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lyiségében a budapesti színházak művésznői 
és művészeinek közreműködése mellett hang
versenynyel, varieté-előadással egybekötött 
zártkörű táncestély lesz. Belépti-díj: Személy
jegy 1 korona, családjegy 3 korona. Kezdete 
este 8 órakor.

Bíró \álr.íztí’:'. Isr.szcgen e hó lf-in 1 
volt megtartva ;. biróválaszti.s. Mint cr<csi’.- 
lünk, ifj. Vojt j, mos lett nagy mbb.é.gJ ! 
megválasztva bíróvá.

CyásLrovat. Kvassói és Brc-gjéni Czv. 
Kvassay Antalné szül. Schmidt Hermina é.i- | 
tének 79. évében, t. hó 17-én elhunyt Ör- 
szentmiklóson. Temetése f. hó 19-én volt 
nagy részvét mellett. A boldogultat Kvassay 
Jenő, Kvassay István min. tanácsosok és 
nővéreik, valamint nagyszámú rokonság 
gyászolják.

Ifj. Kupcsek Ede e hó 14-éa Aszódon 
elhunyt. A törekvő fiatal ember régebb idő 
súlyos beteg s a halai csak megváltás volt 
részére. Ez vigasztalja szerető csamdj.it.

Honvédellenőrzési szemlék. A nem 
tényleges állományú honvédlegénység ellen
őrzési szemléi a kővetkező napokon és he
lyeken lesznek megtartva : november 2. és 
3-an Rákoskeresztúron: Czinkota, Csömör, 
Nagytrrcsa, Téczel, Rákoscsaba, Rákosszent
mihály, Rákoskeresztúr ; november 4. és 5-én 
Gcdöilőn : Dany, Gödöllő, Iszszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Mogyoród, ISzada, Vacszentiaszlo, 
cs Valkó; 7- cs b-un Ászodon : Aszód, Bag, 
Bolciog, ücmuiiy, Caigaheviz, hévizgyor.;, 
iklad, Kartal, 'i ura, verseg és Zsambok 
honvéd-tartalékosa: részére.

í'.oré..'.pór-verseny. A „Fecske" és a 
„Vándor" kerékpáré^} csilietek szeptember hó 
■-.-é;i kerekp.trvcrseii. t rendeznek a Buda
pest—Kerepes—Gödudő—Vaczi országúton. 
c.i»o u.j arany érem, a második és a többi 
ezüst érmek.

Lovassági gyakorlat. F. hó 25-től 
szeptember 4-.g terjedő időben a cs. és kir. 
4-ik számú hadieetparancsnokság egy huszár
távíró osztaga járásunk területén narcszerü 
távirószolgá.ati gyakorlatot fog tanaui. — A 
gyakoilatok Peczeí vidékén kezdődnek és 
egész Mogyoródig fognak taviróhurábkai, 
elhelyezni.

Állatbetegségek. A gödöllői járás te
rületén utóbbi időbe.1 a következő állat
betegségek fordullak elő. Veszettség : Gödöl
lőn es valkón ; sertésvész : Verseg, Kerepes, 
iJéczel, Gödöllő, Rákoskeresztúr, lsaszeg, 
Czinkota és Vacszentiaszlo közs.’gek.ie.i.

Daiestciy. A hatvani Dalegycsület f. 
hó 15-én dalestélyt rendezett a bci.rantz-fele 
helyiségben, mely úgy anyagilag, mint erköl
csileg sikerültnek luondnaio. i-.dvcs nepuai- 
cgyveleg nyitotta meg a műsort, mely után 
Kratcfil Dezső tam.rjeiölt Ábrányi Emil : 
„Keresem az Istent" cziniü nagyhatású köl
teményét szavalta el sikerültén. Kiemeljük 
meg Nagy Rezoő ügyes szavalatét és a 
I rogranint utolsó énei.számát, melynek úgy 
kedves melódiája, mint correct előadása 
figyelemre inéi. ) volt, az érdem legnagyobb 
része kétségtelen Baranyai Ferencz karna
gyot illeti, ki buzgalmával s nemes fárado
zásával lehetővé teszi az egyesület működé
sét. A dalestélyt reggelig .ártó kedélyes 
tánczmulatság követte, jelen volt leányok : 
Angyal Vilma, ballogo Ilonka, baranyai 
Mariska, Faraas ji.lisaa és Mariska, ivaszo- 
víis Krisztinia cs Lujza, Kősze.,iiy Vilma, 
Lakatos Erzsiké és Mariska, Miticzky Mar
gitka (Eger), Nagy joianba, Ring Iré.ike is 
Miczikc, Eciilésinger Margitka, Sckreck Aranka 
és Vilma, Schuimeister Atansxa, Sztancs.k 
Írónké, Vágó Rezsinké.

Az uj tizkoronósok. Régi már a pa
nasz, hogy a t.zi'.oronás bankjegyek papi
rosa Oly rossz, hogy a lehető tcgnagyuoo 
: ikcrlelcnséggel daczca az Kitinek úgyneve
zett vasfoguval. Ezek helyett a bankot; he
lye.i novemberben, vagv deczemberben va- 
I . .nideg uj bankjegyek kerülnek forgalomba 

uj bankjegyen b..j.>s gyermek tej lesz 

látható, amelynek modelljéül Rohan herczeg 
leánykája szolgált. Az Osztrák Magyar 
Banknak a bankjegy vázlatának elkészíté
sével megbízott rajzolója ugyanis az utezán 
pillantotta meg a rendkívül bajos gyerme
ket és amikor megtudta, hegy Rohan 
herczeg leánykája, a szülőitől eiig.delin 
kért ra, he gy iu iy 1 ájt k arczával dis :;t- 
i:e.az uj l.aril.je;.;, ei.et, amibe l'.oi.mi 
herczeg és neje sz.-.c.e,) beleegyeztek.

6756 tkv. 904.

Árvet esi h’rdctír.ény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy a Magyar tör
lő.ztési omtk mint szövetkezet végrehaj- 
tatónak Der.e Gyit.ái.é szül. Rol’.r Ar.na 
végrehajtás! szenvedő elleni 30C0 kor. tőke
követelés es jár. iránti végrehajtási ügyeben 
a gödöllői kir. jbiróság területén levő Rákos
szentmihály Köziért eu Ekv.i a csömör- 
puszta-szcnim..iá.yi 2444. sz. betétben Dene i 
Gyuláné szül. Rolír Anna nevén álló A f 1 
sor. 3510—351. f-8 hisz, ingatlanra 100 K., i 
az A f 2 lorsz. 3510—351. 29. Itrsz. ingat- I 
tanra il.O . a: A f 3 sor. 3510—3517 30 
hrsz. inget! ...a lob körömi, az A 4 sor 
35H—3b. > 37. hrsz. i i ;.it!a ir.i 121 K. és 
az A j- 5. sor.z. 3M0—35.7 38. hrszámu 
ingatlanra s a*,  a.on epuh,ue telekkbnyvileg 
fel nem tü.ilc.cit li.izra 900 korona kikiál.ási 
árban az árverést Siklós Aiadár késedelmes 
árverési vevő c!le:i annak költségére és ve
szélyére e..e.idelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingati.moa az 1804 évi szeptember 
iió 6-ik r.tipjá‘1 d.-e. 10 órakor Rákos
szentmihály k. zséghi zá.iái megtartandó nyil
vános árverésen a megái apnott kikiáltási 
áron alul is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becstr.mak 10 ""-át készpénzben 
vagy az 1831. 60. t.-cz. 42-ik tj-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1381 évi novem
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8 §-ban kijelölt ovadék- 
képes értékpapírba:! a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az ioSl 60. t.-cz. 170. §-a ér
teimében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezésér ,1 kiállított szabályszerű 
elismervény t á.szoigáltatni.

Gödöllő, 1904 július 3.
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság

Dr. Rudolf kir. albiró,

KUCSAI PÁL
férfi-, női- és gyermek lábbeli készítő 

ISASZEGH, Dányí-utcza 99. sz.

T. ez.

Van szerencséin tisztelettel értesíteni, hogy helyben, 
Dá:iyi-utcza 9J sz.t.n alatt egy a mai kor igényeinek meg
felelő üzletemben mindenféle csizma, férfi-, női- és gyerniek- 
czipők, a legiutányosabb árak mellett szerezhetők be és 
mérték utáni megrendelések pontosan elkészíttetnek,

Kiváló tisztelettel

ÉRTESÍTÉS.
Nyilvánosság; joggal bíró magán isho- 

l'inban a beiratkozásokat szeptember 1. 2.
5.-án  tartom meg.

í'cl'es c’.lAt.i.-■r.'i is cl.'ogadi !. növendé
keke., k.k ;.z iskolai tantárgyakon kívül a 
i'.c.i... . franczi.i nyelvben és zon_,o;ÚF.a;i is 
oktatást nyerhetne':.

Garó Etnilia
Gödöllő, Kossuth-Lajos-utcza 554.

SÁNDOR 

fényképészen n i üt< tii j<■ — 
Budapest: IV. Károly-köritt 6. 
A nyári idényen út: Gödöllőn Er_ 

~ zsébei-Kiralyné-ut 1G. sz.~ 
Jílisnit rfkiíi'inö munka 
es Jután nos árult . . . . 
Hitéé', al ista </ue emel: jel
et telekben .........................
.1kéjtek kitloli/itzása ki- 
sáről ittj / <7 ett iben 
riiiáttjtt :;<en történik . .

H

l'el rétetek <-r/r:x.r ini'ion 
át, ünnejt és vusárna- 
jtttkon is eszközöltél ttt’k.

Amerika
Elindulás Havrevb ll minden szombaton 

Menetjegyek a
Frartczia tinié által

rors utazás. Kitűnő ellátás, 
bor és liqeur. Amerikai va

súti menetjegyek minden áliomáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in
gyen és bérmentve nyújt a Franczia 
línie, Wien, IV. Weyringer-gasse 8.

csamdj.it
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Nyavalyatörés
#« -. . , * , ....1 nyavalyatörés, görcs és más idegen 

■ Hapciiban szenved, kérjen iratot mely 
térment/e kapható a szab. HATTYÚ 

' GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 
FRANKFURT.

MAGYAR JÓ SZÁMTAN
SZEREK.

Ébenféle váltó sxáaigép vexérköagvrel
20 li. 

„ sxendéltető óra lí ..
„ résxmérő méterrend 2 „
„ inértékggi'tjteinéitg 8 „

ÉHES MIHÁLY,
Z.sáiabok (gödöllői járás

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kiviil. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

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., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
.Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bérmentve

.szobafestő, mázoló, kocsifényező 
|Sj és nyerges, GÖDÖLLÖN.

1 Van szerencsém a t. közönség 
> szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fe.málió szobafestő és mázoló 

l üzletem mellett
Gödöllőn, Rudolf-utcza 

(Ocsovai ház)
egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

i kocsilértyezö és nyerges 
i üzletet nyitottam, hol minden e szak

mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZV0RNYIK ANRRÁS

Eladó 1
Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel.
_ __ Két épület, — nagy kert. ——

— Esetleg októbertől b<- rbeadaadó. —
Czim a kiadóhivatalban. 2—15

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

Breslau czimre küldendők.

i|

1.

P L1 S T I LL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 450. szám

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

- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ......... —

l

CLAYTON & SHUTTLEWORTH 
j-íuclapcst, Váoxi-lcörút 053, 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gözcséplögépek, 
szabnakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztitó- 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtök, 
boronák, 

sorvetögépek, Plánét jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

Hölgyeknek
segélyt és tanács »t nyuj- 
t.il-.. tzülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Oödóllön, Pctőfi-tér 
(Mozsár-ház.)

I’énzl, 
sok jiénzl, 

havonként HM) korot. i", 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden sz; k- 
ismeret nélkül.

ti klje be cziinét 975 
jelige alatt a következő 
azimre: Anonczen-Abtei- 
Inng des „Merkúr" Man- 
lieim Mccrícldstr.

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

mely összesen 1 kát. hold.
Esetleg egész évre földhasználattal kiadó. 

Bővebbet Adler Sándornál Gizella-ut.
'■".A Erzsébet" könyvnyomdában.


