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Sztrájk.
A legutóbbi esztendőkben mun

kásainkon, különösen az építő és arató 
munkásainkon valóságos sztrájk-düh I 
vett erőt.

Mint mindenben, úgy a munkás
ügyekben is, a főváros példája ad 
irányt a vidéknek, foglalkoznunk kell 
tehát ezzel a dologgal a vidék szem
pontjából.

Oly könnyelműen és meggondo
latlanul mint nálunk, Európa egy or
szágában sem lépne*  sztrájkba a mun
kások.

Elég egy inczidens, egy vagy két 
munkás érdekének vagy önérzetének 
megbántása s máris körülhordozzák 
az izgatok a véres kardot s a családos, 
anyagi gondokkal terhelt munkások 
ezrei kimondják a sztrájkot. Félreteszik 
szerszámot, amivel nemcsak a köz
fogyasztásnak s a munkaadóknak ár
tanak, hanem első sorban önömnaguk- 

nak. Mert mint a példák is igazolják, 
úgy a közfogyasztás, mint a munka
adók sokkal inkább kibírják a sztrájk 
következményeit, mint a munkások, a 
kik egy két-három hétig tartó munka
szüntetés ideje alatt teljesen tönkre 
mennek anyagilag.

Ha nézzük a külföld munkás
mozgalmait, látni fogjuk, hogy a lehető 
legalaposabb megfontolás és a sérel
meknek alapos felszaporodása s annál 
több alkudozás és tanácskozás után 
határozzák el magukat valamely szak
ma munkásai az ultima ratióra. Nálunk 
egy-kettőre megvan ez az ultima ratio, 
mintha csakvalami jelentéktelen, semmi 
dologról lenne szó. Egymást érik az 
olyan sztrájkok, melyeknek semmi vagy 
kevés értelmük van s ha olvassuk a 
sztrájkolok követeléseit, elszörnyükö- 
dünk a fölött, hogy ilyen semmi dolog 
miatt tudták magukat ezek a vagyon
talan, két kezük után élő emberek a 
a sztrájkra elszánni.

A sztrájkkal is úgy vagyunk, mint 

az első időben minden intézménynyel, 
melyet a külföldtől veszünk át. Mun
kásaink még nem hatoltak bele a 

' munkaszüntetés eikölcsi és anyagi lé
nyegébe, nem fenolt még ki bennük 
az a megállapodott magasabb,nézőpont, 
amelyről a sztrájkot, okait, következ
ményeit, hatását helyesen elbírálni 
tudnák. L'gy vannak a sztrájkkal, mint 
a vad emberek az ágyúval, melyet 
félelmetessége és ereje daczára nem 
tudnak a harezban használni. Éppen
séggel nem törődnek azzal, alkalma
sak-e, vagy rosszak-e a munkaadók 
anyagi viszonyai, nem törődnek a gaz
dasági helyzettel sem, hanem egy-két 
izgató, többnyi:e igazságtalan és hazug 
tendcncziáju beszéd elhangzása után 
leteszik a szerszámot. Innen van azu
tán az, hogy nálunk a legtöbb sztrájk 
csúfos vereséggel végződik, mert igaz
ságtalan és alkalmatlan időben kelet
kezett volt.

Egy külföldi intelligens niunkás- 
I vezér elszörnyüködne, ha látná, hogy 
I nálunk milyen okokból és milyen kö- 

_£ÁJ£C Z A.
Had álmodjam.

Mit háborgatjátok
Álmodozásomat;
Az ébren lét átok . . .
Had álmodjam sokat,
Had álmodjam szépet, 
TCndéri meséket . . .

Álmomba oly boldog 
Bilincstelen a nép . . .
Aki kószált, bolygott
Biztos hajlékba lép.
Senki nem zug, jajgat, 
Minden panasz hallgat . . .

Had álmodjam szépet,
Tündéri meséket . . .

Nagy Rezső.

Amire rég vágyott 
Minden magyar ember,
A szent szabadságot
Koldulni már nem kell . . .
A népet hazámon,
Nem nyomja a járom , . .

. . . Ne háborgassátok 
Álmodozásomat.
Az ébren lét átok . . .
Had álmodjam sokat,

Fölebbezek!
Biró (a vádlotthoz). Hogy hívják ?
Vádlott. Blankopf Izidor.
B i r ó. Született ?
Vádlott. Igen.
B i r ó. Azt tudom. De hol ?
Vádlott: Máramarosszigeten.
B i r ó : Nős?
Vádlott: Még nem. De most né- 

1 zek egy jó parthie után.
B i r ó : Hány éves ?
V á d 1 o t t : 23 és . . . (gondolko

zik)
B i r ó : Én mást nem kérdeztem. 

Min gondolkozik ?
Vádlott: Igen 1 Meg van I 23 

éves . . . (egy kis szünet után) és . . .
I 5 napos

B i r ó : No erre csakugyan nem vol
tam kiváncsi. Milyen vallásit ?

Vádlott: (Gúnyos mosolylyal) Mi
csoda kérdés? (Az orrára mutat.)

B i r ó : Ne szemtelenkedjen itt, gaz
ember, mert mindjárt lecsukatom. Azt kér
deztem, hogy milyen vallást kővet ?

Vádlott: Követni ugyan egyiket

sem követem, de azért minden szerényte
lenség nélkül s büszkén vallom, hogy Mó
zes vallasu, zsidó vagyok.

B i r ó : Tudja-e mivel van vádolva ? 
Vádlott? Tudom is, meg nem is. 
Bíró: Hat ez már megint miféle 

felelet ?
Vádlott? Azt hiszi a biró ur, 

hogy nekem másra sincs gondom, mint 
erre a smarn dologra itt ?

B i r ó : Azzal van vádolva, hogy a 
múlt hó 21-ikén tartott lóverseny alkalmá
val Rindskopf Ábraháin panaszos arany 
óráját és lánczát clakarta lopni. De rajta 
vesztett, mert észrevette, amint a mellényé
nél kotorászott s az óráját már ki is vette. 
Így voit-e ez ? S bűnösnek érzi-e magát ?

Vádlott: (Int a fejével, hogy : 
nem).

Biró: Adja elő a tényállást úgy, 
ahogy volt, a legjobb lelkiösmerete szerint, 
ha ugyan egyáltalában rendelkezik ilyennel.

Vádlott? Hát tetszik tudni kedves 
biró ur . , .

Biró? N'c kedvesezzen engem, ha
nem adja meg a bíróságnak a kellő tisz
teletet.

Vádlott? Úgy történt az esi t, 
hogy én meg Stein Kóbi csupa vélellen- 
ségből találkoztunk a József-köruton. Ret
tentően meleg nap volt és hogy a nagy 
hőség elöl meneküljünk bementtl ik egy 
kávéházba. Itt megittuk a feketénket és le
ültünk pikketirozni . . .

Biró: Figyelmeztetem, hogy röviden
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itilmények között keletkeznek a sztráj
kok. Az éretlen tömeget gyanús ekzisz- 
tencziák, munkakerülő mesterlegények, 
zugirászok izgatják fel, nem egyszer 
megtörténik, hogy ezek a tipikus buda
pesti „munkásvezérek" egyszerűen 
megrevolverezik a mestereket s meg
vásároltatván magukat, a sztrájk kitö
rését egy-két hónapra elhalasztják.

Mindezen oknál fogva nagy szük
ség volna egy sztrájktörvényre, mely 
szabályozza a munkaadó és munkás 
helyzetét és kötelességeit az ilyen 
rendkívüli esetekben és szigorú bün
tetéssel sújtsa azokat a hívatlanokat, 
akik munkaszüntetésre izgatnak. Nem 
láttunk még mestert, akit a munka
szüntetés tönkre tett volna. De szám
talan munkás és családja züllött el, 
rongyolódott le egy sztrájk alatt, vagy 
maradt kenyér nélkül esztendőkre 
azután.

A rossz termés és kisgazdáink.
Nehéz a kisgazdának helyzete.
A kisgazda véres verejtékkel végzi 

munkáját és sokszor a legészszerübb 
gazdálkodás daczára is ki van téve 
az idő viszontagságának.

Hiába sokszor a nagy munka, a 
fáradság, kárbaveszett minden munka, 
odaveszett minden költség.

Ily szomorú nyara volt ez évben 
gazdáinknál:. Ama óriási csapás, a 
mely majdnem az egész országot ez 
évben érte, csak most őszszel a taka
rítás után, most mikor gyümölcseit 
kellene látnia annak a szorgos mun
kának, ami életerejébe, lelki és testi 
gondjába került, most tudja csak iga

zán, hogy mit köszönhet a Minden
hatónak akkor, ha középszerű termés
sel áldotta meg őt.

A takarmányhiány népünk egy 
nagy és fájó sebe. Vele jár köz
vetlenül a húsdrágulás, közvetve pedig 
minden élelmiszernek a magas ára. 
Az élelemért magas árakat fizetni 
pedig azt jelenti a mai rossz gazda
sági viszonyok között, mint a bizony
talan tönkrejutásból a bizonyosba 
jutni.

A takarmányhiány és a vele járó 
minden hanyatlás legérzékenyebben a 
kisgazdákat sújtja. Mert még a nagy
birtokosok takarmányszükségletüket — 
rendelkezvén kellő tőke felett — kül
földről is beszerezhetik, addig a kis
gazdák, kik csak a maguk megélheté
sére dolgozzák fel az anyaföldet, nem 
takaríthatnak meg annyit, hogy mar
háiknak is az importált széna luxusát 
engedhetnék meg.

Nincs pénz, nincs élelem. Ez a 
fölötte siváran és szinte kétségbeejtőn 
hangzó kijelentés nem túlzott ugyan, 
de azért nem jelenti azt, hogy minden 
el van veszve. Hála a gondviselésnek 
még nem tartunk ott, hogy összetett 
kezekkel kelljen bevárni a bekövetke
zendő fejleményeket, melyek az eset
ben, ha a kisgazdák a maguk sorsa 
iránt sem lennének elárusítók és ha 
nagyobb gazdasági problémák megol
dására nem lennének intézményeink, 
valóban bekövetkezhetne olyan éhín
ség ebben az esztendőben, amilyent 
visszamenőleg, ki tudja, mikor jegyzett 
fel a krónika.

A szárazság okozta vereséget 
valahogyan helyrehozni, a mód főkép
pen abban áll, hogy több kölcsönre 
szoruló gazdának a takarékpénztárak 
a lehető legalacsonyabb kamatláb 
mellett hosszú időtartamra nyújtanak 

hitelt. Ezzel nemcsak könnyít a pilla
natnyi veszedelmen, hanem amennyi
ben jó gazda az illető, a megmaradt 
tőkét okosan fektetheti be birtokába, 
hogy ezáltal helyre hozva a csapást, 
még lendíthessen is a gazdasági 
állapoton.

Más az, a mikor egy nagyobb 
népréteg anyagi züllését iszákosságá- 
nak vagy egyébb emberi gyengéknek 
tulajdoithatja, mint az, amikor a ter
mészet bánt mostohán azokkal, kik 
véres verejtékkel munkálták meg a 
rögös földet. Itt nem elég ha az ál
lam lép akciókba, itt kell, hogy egy
másért megmozduljanak a szivek. 
Mert ez nem kizárólag üzlet, hanem 
főképen emberbaráti, cselekedet, de 
nem is annyira emberbaráti, mint 
inkább nemzeti aktus ez. Vállvetve, 
egymásért küzdve kell kivívni ez or
szág minden néprétegének jólétét. 
Most alkalom nyílik, bár nem éppen 
örvendetes, hogy a világ előtt is meg
mutathassuk azt. hogy mi nemcsak 
állami támogatással, hanem testvéries 
összetartással képesek vagyunk a ter
mészeti csapások daczára egymáson 
segíteni, hogy a magyar középosytályt 
visszatérítsük hivatalának arra a pol
czára, amelyen hajdanta állott.

És hogy ez meg is valósuljon, 
arra nem elegendők a hangzatos, de 
üres frázisok, hanem kart karba fonva 
kell egymással és egymásért kivívni 
a nyomor ellen való győzedelmet.

HÍREK.
Kamatlábleszállitás. A Gödöllői Ta

karékpénztár Részvénytársaság összes köl- 
csönei kamatlábát 1905. január 1-töl kezdve 
hat százalékra szállítja le. A takarék
pénztár ezzel egy — már évekkel ezelőtt 
jelzett — ígéretét váltja be, amennyiben

mondja el a tényállást. Hogyan tartozik az 
ide, hogy maga feketét ivott vagy hogy 
pikkettezett ? C.ak a legfontosabbat mond
ja s ne terjedjen kí ilyen apró-cseprő dol
gokra.

Vádlott: Nü ? Ne türelmetlen
kedjen annyira a biró ur! Varién sie ein 
bísl. Minden szó fontos, amiket én itt elbe
szélek. Hol is hagytam el? (gondolkozik) 
Egy hang (a hallgatóság közű) A pikketti- 
rozásnál.

Vádlott: (Hátra fordul a ha.Iga
tóság felé, mosolylyal) Köszönöm.

B i r o : Figyelmeztetem a hallgatósá
got, hogy óvakodjék mindenféle közbe szó
lásoktól, tetszés, vagy nem tetszés nyilvá
nításától, különben Kénytelen leszek a ter
met kitirittetni. (vádlotthoz) Folytassa.

Vádlott: . . . hat amint ott pik- 
kettirozunk Steinnak egy jó eszméje támadt 
tekintettel arra, hogy a pikkette nem nyúj
tott semmi szórakozást, mert nem volt kilá
tásunk egymástól nyerni, még pedig azon 
érthető oknál fogva, miután sem nékem, 
sem Steinnak egy árva fillérje sem volt. 
Proponálta Stein, hogy menjünk ki a lóver
senyre. Miután én ezt igen helyesnek talál
tam távoztunk a kávéházból, persze előbb 
kilátásba helyeztük a föpinezérnek a két 
kávé árának pár nap múlva való biztos 
kiegyenlítését. Ezután kimentünk a lóver
senyre. Igen jól mulattunk. Azt, hogy mi
ként jutottunk föl a tribünbe, most nem 
mondom el . . .

Biró: Nagyon helyesen teszi.
Vádlott: Pedig nem is gondolja 

a biró ur, hogy ennek is milyen érdekes 
története van. No de majd ezt más alka
lommal. Szóval feljutottunk a tribünre. 
Amint ott bámészkodunk, egyszerre egy 
mellettünk álló uron Steril meglát egy igen 
szép óralánezot. Sanzoltam úgy 80—100 
írtra.

Mondhatom, hogy igen szép volt. 
Azt mondja Steril, hogy hallod-e ? Mu
tasd meg milyen ügyes ember vagy 1 El- 
tudnád-e úgy venni azt az arany lánczot, 
hogy az az ur észre ne vegye. Biró ur is 
bizonyára ismeri már az e téren kifejtett 
rendkívüli kézügyességemet, igy hát azt 
hiszem természetesnek fogja találni, hogy 
Steril szavaira igenlő választ adtam. Steril 
ellenkezett velem s dehonestálni kezdte az 
én életrevalóságomat. Gondolhatja biró ur, 
hogy mindjárt tótágast kezdett állani ben
nem a virtus.

Tehát rövid ethatározas után megpró
bálkoztam a láncz elcserélésével. Most jön 
a dolog mottója. S azt meg kell jegyeznem, 
hogy tekintettel arra, hogy mind ez a vál
lalat csak fogadásba, még pedig 10 darab 
rövid szivarba, ha a kivitel szerencsésen 
megtörténik a lánczot s erre becsület sza
vamat is adhatom, annak az urnák sértet
lenül vissza adtam volna.

Biró (kétkedőleg rázza a fejét s mo
solyog a vádlott hazugságán).

Vádlott: Kedves biró ur I Ne ne
vessen ezen, mert ez nagyon komoly s 

; eléggé sajnálatos dolog, hogy ilyen csekély- 
1 ségekért ideczitalják az embert s még ki van 
; annak is téve ilyen teljesen ártatlanul, hogy 

még pár órát ülni is kell érte. De én isme
rem a biró ur áldott jó szivét s igazságos
ságát, hiszem, hogy ki fogja mondani ártat
lanságomat.

Biró: \kar még valamit mondani ?
Vádlott: Csak azt, hogy miután a 

tervem nem sikerült, mert ez az ur észre
vett és hiába magyaráztam neki, hogy az 
egész csak tréfa, fogadás, arra kérem tehát 
a biró urat, hogy tessék annak az urnák a 
dolgot megmagyarázni, hátha a biró urnák 
inkább elhiszi.

Biró: No csak annyit mondok én ma
gának, hogy sok kitanult furfangos gazem
berrel volt már dolgom, de még ilyennel, 
mint maga, nem volt szerencsém találkozni.

Vádlott: (önérzettel) Büszke va
gyok rá.

Biró: Különben halgassa meg az 
Ítéletet: 3'*  havi börtönre Ítéli a bíróság. 
Megértette? Három és fél hónap. Meg
nyugszik az Ítéletben ?

Vádlott: Nem. Föllehbezek.
Biró: De gondolja meg, hogy kap

hat G hónapot is. kevesebbre nem viszik 
semmi esetre sem.

Vádlott: Még akkor isfüllebbezek. 
B i ró : Hát tulajdonköpen mit akar? 
Vádlott: Már csak én azt gondol

tam, hogy legalább is egy évig ingyen ka
pok kosztot és kvártélyt. Egy évig szeretnék 
gond nélkül élni. Tehát föllebbezek,

Gerö Sándor.
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igazgatósága már kát. íve kilátásba helyezte 
ezen kamatláb leszállítását azóiil'dVire’, micftííi 
az intézet tartalékalapja eléri '~áz alaptőke 
magasságát, s igy módjában áll ól-.' 
esőbb kölcsönöket adni s részvényeit annak 
daczára kellőleg honorálni,. — .Ez az idő i 
előreláthatólag 1905 január í-én fog elérkezni.

Hy mén. Józsa Pál járásbirösági liiva- I 
talnok e iió 17-én esküdött örök hűséget 
Krenim Mátyás volt gödöllői, jelenleg rácz- 
kevei fodrász bájos leányának, Ilonkának 
Ráczkevén.

Utószemle. Mindazon nem tényleges 
állományú védkötelesek részére, kik az ellen
őrzési szemléken meg nem jelenhetnek, az 
utószemle november 25-én lesz Budapesten, 
a Mária Terézia laktaayában.

A „Hangya" Gödöllőn. A gödöllői 
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet igaz
gatósága pénteken, e hó I6-án gyűlést tar
tott, melyen a szövetkezet belső ügyei s az 
első negyedévről szóló jelentés tárgyaltatott. 
A szövetkezet pénzforgalma 51.C00 koron i 
készpénz bevételt tüntet fel,ami óiiási ered
mény és élénken illusztrálja az intézet ha
talmas üzleti forgalmát. — Most is előjegy
zést hirdet tagjai részére salgótarjáni és porosz 
kőszén, tűzifa és burgonya megrendelésre. 
A szövetkezet folyó hó 25-én d. u. 4 órakor 
az Erzsébet szálló nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tart, melyen a folyó ügyek s az 
alapszabályok fognak tárgyaltatni.

Községi iskolaszék. Gödöllö község 
iskolaszéke tegnap délután 5 órakor alakuló 
gyűlést tartott. — Az iskolaszék elnökéül 
dr. Bezsilla Istvánt, jegyzőjéül Nyiry Lajost, 
gondnokául Nagv Imrét választotta meg. 
Azután Polner Lajos kir. tanácsos indítvá
nyára elhatározta, hogy egyelőre két első és 
második osztályt állít fel, a felállítandó is
kola egyik osztályát a ref. egyház szőlő
sori iskola helyiségében, másik két osztályát 
pedig az alvégben bérelt helyiségekben el- 
helyezendőleg fogja javasolni a képviselő
testületnek. A két tanítói állásra pályázat 
fog kitüzetni. Pályázati határidő október 2.

A tenyészmarha istálló eltávolítása. 
Már régebb óhajtása a lakosságnak különö
sen azoknak, kik sok kellemetlenséget tűrnek 
azért, mert a község tulajdonát képező te- 
nyész-marha istálló tőszomszédságukban van 
elhelyezve, hegy ez istálló a város belterü
letéről elhelyeztessék. Illetékes helyen az ér
dekeltek régebben kérték már az intézkedést 
ez ügyben, de eddig eredménytelenül. Álta
lános közóhajtásnak adunk kifejezést, midőn 
sürgetjük ez ügy mielőbbi megoldását, mert 
egyáltalában tűrhetetlen állapot az, hogy a 
város közepén legyen a városmajor. Remél
jük, hogy illetékes helyen figyelembe veszi 
felszólalásunkat.

Ellenőrzési szemlék. A cs. és kir. 
hadsereg nem tényleges állomanyu legény
ségének az ellenőrzési szemléje járásunkban 
a következő helyeken és napokon lesz meg
tartva : 1. Rákos-Kereszturon
október 1-én, Czinkota, Csömör, Nagytarcsa, 
okt. 2-án. Rákosszentmihály, Péczel, okt. 
4-én Rákoscsaba és Rákoskeresétur községek 
2. Gödöllőn okt. 6-án. Dány, Valkó, 
Váczszentlászló okt. 7-én Isaszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Mogyoród, Szada, okt. 8-án Gö
döllő községek. 3. Aszódon okt. 10-én 
Boldog, Verseg, Domony, okt. 11-én Eag. 
Galgahéviz, Hévizgyörk okt. 13-an Kartal, 
Zsámbok, Aszód, okt 14-én. Túra és Iklad 
községek védkötelesei részére.

Gyujtogató aggastyán. A pestvieék> 
törvényszék esküdtbirősága hétfőn kezdte 
meg az őszi ülésszakot. Az első napra Habéi 
András bünpörének tárgyalása volt kitűzve, 
akit gyújtogatással vádolt a királyi ügyész
ség. Habéi tudvalevőleg a gödöllői koiona- 
uradalom által fentartott szegényházban ette ] 
kegyeleinkenyerét, aki életében mindig ház- ; 
sártos, czivakodó természetű volt, a sze
gényházban se tudott békében megférni a 
többi ápoltakkal. Egy Makovinyi Jár.os ne
vű társát úgy megverte, hogy a szegényház 
gondnoka kitette Habéit az intézetből. Ha
béi módfelett megharagudott s bosszút es
küdött. Bosszújának kezdetben csak a sze
gényház ablaküvegei s a kertben elültetett

f;
4iatal .gyümölcsfák estek áldozatul, aztan a 
.koüttnaurad^lom szérüs kertjében összehor
dott 320 métermázsa szalmát tartalmazó 

.kazlat felgyújtotta. A csendőrség csakhamar 
letartóztatta a gyujtogatót, akit az esküdt
bú óság Halász Lajos dr. kir. ügyész vt.d- 
Leszédének meghallgatása után — két évi 
börtönre Ítélt.

Csapdában. Irta Rózsa István. Mérges 
kis röpirat jelent meg e czim alatt Gödöl
lőn; a gödöllői hitelszövetkezet ügyeivel fog
lalkozik s erősen támadja dr. Rosenfeld 
Sándor ügyvéd szerkesztőt. Ára 6 fillér.

A legolcsóbb lap. Nemcsak a legol
csóbb, de egyben a legjobb szépirodalmi, 
képes hetilap a „Képes Családi Lapok", 
mely már 26 éve fennáll. — A „Képes Csa
ládi Lapok“-nak most uj szerkesztője és tu
lajdonosa van, Gárdonyi Ignácz vette át, ki 
hatalmasan megjavította a lapot. — A „Ké
pes Családi Lapok" most szebb, jobb mint 
volt, de ára most is negyedévenkint csak 3 
korona Minden uj előfizető egy szép regényt 
kap ajándékba. A lap felelős szerkesztője 
tovább is Csillag Máté maradt. Kérjen min
denki mutatványszámot a kiadóhivataltól, 
Budapest, VL, Ó-utcza 12.

V. 196 6 számhoz. Vgh. 635 számhoz. 
1903 1904

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a Gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1903 évi V. 196 6 számú 
végzésével Dr. Brüll Dávid ügyvéd által 
képviselt Tomann Pál felperes részére 
Malmos Istvánná szül. Facsinay Karolina 
rákosszentmihályi lakos alperes ellen 950 
korona követelés és jár. erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 20C0 korona becsült jogra a fentidé- 
zett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a felülfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna Rákosszentniihályon a községhá
zánál leendő megtartására határidőül 1904 
évi szeptember hó 24 napjának délelőttt 10 
órá a tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt a 
rákosszentmihályi 1454 sz. tekvi. betétben 
C. II 363—365 sorsz. ingatlanok tulajdo
nára vonatkozó a pusztaszentinihályi „Anna" 
telepi családház építő egyesülettől vélekn- 
ján szerzett telekkönyvön kívüli jog a leg
többet igére nek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni, azzal, hogy a vevő köteles a puszta- 
szentmihályi „Anna" telepi cselédházépitő 
egyesülettel szemben fennálló fizetési köte
lezettségeket teljesíteni.

Felhivatnak mindazok, ki az elárvere
zendő ingóságok vételá.ából a végrehajtató 

vagy
Jegy gyei

leojobá. legkiadósabb s ennélfogva 
legolcsóbb szanpan. — Minden “
káros alkatrészektől mentes.

Mindenütt kaphatói

n
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 

minden darab szappan a „Schlcht" névvel és 
• • a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

követelését megelőző kiclégútetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseikét az árveres 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy, írt
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését kővető 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904. szept. hó 4. napján 
Élő Jánps, 

kir. bir. végrehajtó. u

V. 468 4. számit. 1904. Vgh. 792. szhoz lfAM
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldőt bir. végrehajtó :ezen-í 
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir.' já
rásbíróságnak 1904 évi V. 468 4 számít 
végzésével dr. Gaal Elek ügyvéd által képJ 
viselt Aszódi Takarékpénztár felperes részére 
Nyomárkai Kázmér gödöllői lakos alperes 
elieu 4455 kor. követeié- és jár. erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperes*  
töl lefoglalt 3834 kor. 40 fillérre becsült ingón 
Ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásúira*  
ság fenti számú végzé.ével az árverés elren
deltetvén, annak felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna alperes lakásán Gödöllőn 
leendő megtartása határidőül 1904 éti októ
ber hó 4 napjának délutáni 3 órája tűze
tik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
lovak, gabona, kocsik s egyéb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitteiéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsobosegi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését kö
vető naptol számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904. évi szeptembea 14. 
napján.

Élő János
kir. bir. végrehajtó.

E L A P Ó
egy erős szerkezetű varrógép és 

egy gyermek kocsi. 
Mária- Valéria-ut, Gyarmati há znál.
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Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 

FRANKFURT.

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

sok pénzl, 
havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

il ldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
Mimre: Anonczen-AbL-i- 
lung des „Merkúr" Man
kóim Meerícldstr.

Hölgyeknek
s.' .Hyt és tanácsot nyúj
tó •. Szillés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

C.' öile Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Pctőfi-tér 
(Mozsár-ház.)

on is es%fcöxöltetncK\

560 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 43 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12.—Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„Bartilla foyviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jntalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint űO küldök 7 üveget 

bérmentv

szobafestő, mázoló, kocsifényezö 
I és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő c-s mázó 
üzletem mellett

Gödöllön, Rudolf-utcza 
(O,csóvái ház)

, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS 
___  festő.

Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel.
™™ Két épület, — r.agy kert. re~-~

— Esetied októbertől bérbeadó udó.— 
Czim a kiadóhivatalban.

K'itN’ , zc'ii mííterrqe zz 

Budapest: IV. Károly-körtii 6.
A nyári idényen át: Gödöllőn Er- 

— zsébet-Királyné-ut 10. sz.=— 
Elismert kitíinő munka 
és Jután pos étrak .... 
Spécia/ista d permek {'el
vételekben .........................
.1 képek kidolpoxása ki- 
xéirólupí'ü ittlétem ben 
lltidapesten történik . .
Eelrételek epéit*  napon

f'tnncp és rasétrna-

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

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

hivatkozással.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váezi-uicza 439. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Ezemfödelek, virágfok, 
sirkoszoruk, viasz gyertyák 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.

/

Ügynökök
100 koronát kereshetnek havonként, ső 
:nóg többet is, egy törvényesen védet 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogle 

A. G. Breslau czimre küldendők.
I


