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A szegény lányok.
Olyan téma ez, mellyel, ha a jó 

ízlés sugallatát akarnánk követni, nem 
foglalkoznánk. Mert ezt nem kesztyűs 
kezekkel kell bonczolni : És hogy 
mégis foglalkozunk vele annak az az 
oka, hogv nálunk is annyira el van 
terjedve a lélek kufárság a leány ke
reskedés, hogy azt már szó nélkül | 
nézni lehetetlen. Általános érdek az, 
hogy ezt a kérdést megvilágítsuk, hogy 
a népet figyelmeztessük rá, hogy ez
által megkezdődjék ellene a védelem.

Arról van szó, hogy mindjobban 
mind szélesebb körben terjed el ha
zánkban az a gyalázatos foglalkozás 
mely a magyar lányok exportálásából, 
külföldre viteléből gyűjti magának a 
tökét. Kell-e szólnunk arról, hogy 
milyen nagy veszedelme ez hazánknak? 
Azt hisszük nem, Elég ha utalunk 
arra, hogy milyen rossz erkölcsi hír
ben áll a mi hazánk a külföld előtt 
éppen ebből kifolyólag.

Ez a fehér rabszolga kereskedés 
nem magyar intézmény, hanem nem
zetközi alapon áll. Az egész művelt 
világban el van terjedve ez a keres
kedés, még pedig az egyes országok
ban ezzel foglalkozók nemcsak üzleti, 
de szerves összeköttetésben állanak 
egymással. Oly kitünően vannak szer
vezve, hogy nem lehet a fészküket ki
kutatni, hogy onnan aztán szerterob
banthassák őket.

De nem is volna szükségük ily 
kitűnő szervezetre, mert a törvények 
olyan nagy nemtörődömséggel 
tetnek ezen undorító erkölcstelen fog
lalkozás iránt, hogy az elszomorító. 
Nem fejtenek ki erélyesebb nyomo
zást, nem büntetik a kézrekerült tette
seket elég szigorúsággal. És a társa
dalom nem tartotta szükségesne k ez 
ellen az erkölcsi züllés előidéző fog
lalkozásás ellen erélyes mozgalmat in
dítani.

És éppen a mi hazánk az az or
szág, amelyet legjobban megszálltak 

ezek a leánykereskedők, aminek talán 
az az oka, hogy itt találnak legtöbb 
és legmegfelelőbb áruezikket kereske
delmük számára. "'örökország után 
mindjárt Magyarország következik. És 
a magyar lányok kapósak a külföldön. 
Oly sokat exportáltak már tőlünk kül
földre, hogy Nyugaton úgy, mint ke
leten, Nyugat-Ázsiában és Dél-Ameri- 
kában „ungara" vagyis magyarlány 
gyűjtőnévvel nevezik a züllött elalja- 
sult nőexistencziákat.

Két ország van csak Európában, 
némi ellenactió indult

meg. Az egyik Francziaország. Ott Be- 
ranger a híres jogász kezdeményezé
sére egy „Nemzeti bizottság" alakult, 
mely az államnak a leánykereskedés 
elleni működésének támogatását tűzte 
ki czélul. A másik pedig Oroszország, 
ahol igen szigorúan büntetik azokat, 
akik „kiskorú nőket az elzüllöttek se
regébe soroznak be“.

De ezek az intézmények is csak 
ezen országok bennszülött nőit védik

visel- i ahol ez ellen

TÁRCZA.

Megadás.
Lecsüggedt homlokkal, magamba rogyva 
Járom be én az élet útjait 
Vilió kaprázat engem nem vakit 
Tudásnak, látásnak vagyok a foglya.

Veröfényes, merész magaslatokra 
0 nem szárnyal már fel velem a hit 
Nehéz sorsom megalkudni tanít 
Virágokon és álmokon tapodva.

Mint katonái széjjel vert seregnek 
Buvó helyet erdő mélyén keresnek 
Majd halk neszszel osonnak onnan el.

Szivembe mélye rejtőztek a vágyak 
És felfelé remegve, felve szállnak 
Mert mindenünnen les rájuk a csel.

Brédy Mihály.

Hajnal.
Irta: Erdős Renée.

Aludni I Aludni I
Kábító, nehéz illat, ami megülte az 

agyát, fogva tartotta ; tompa mozdulatlansá

gában odakötötte a pamlaghoz és nem en
gedte, hogy felnyissa a szemeit.

Nem aludt és nem volt ébren, de azért 
I tisztán hallotta, hogy valahol kulcs fordul 

a zárban, aztán halkan, óvatosan, puha lép
tekkel végig siet a folyosón.

Aludni, aludni 1
A szoba homályos volt, a gyertya tövig 

égett; kicsi, hunyókáló lángja lomhán nyal
dosta a tartó kerületét, a vésett czirádákat.

A gyertya, a gyertya — gondolta — 
kiégett és mindjárt egészen sötét lesz. Le 
kellene feküdni.

A nyitott ágy érintetlen, sima fehérsé
gében ott pompázott csukott szemei előtt és 
hitta, csalogatta.

— Megyek, — gondolta és nem moz
dult. Úgy érezte, halálos vétek megszakítani 
ezt a boldogító, édes önkívületet, melybe 
csak elvétve czikázott fel, néha egy-egy tuda
tos hangulat, érzés.

— Isten vele, — susogta magában, 
megismételve a rövid kis bucsuzást, — Isten 
vele I Köszöntöm a csillagokat oda künn.

■ Áldom . . . áldom I
— Bolondság, — nevetett később — 

hiszen már elment és le kell feküdni.
De úgy érezte, hogy nem álmos.
Felült. Arczából a haját kisimította és 

körülnézett. A gyertya utolsó lobbanásánál 
valami különös dolgot vett észre a padlón 
és attól megijedt. Nem tudta, mi lehet. Sze
rette volna megnézni, de nem mert a sötét
ben feléje közelíteni. Bolond, gyermekes fé
lelem vett erőt rajta és tanakodott, hogy mit 

tegyen. Ám ekkor vette észre, hogy a csu
kott ablaktáblákon keresztül sajátságos kékes 
fehér fény szűrődik be hozzá.

— Mi lehet ez ? Holdvilág nem 1 No 
lám, észre sem vettem. Ki fogom nyitni az 

| ablakot.
Fölkelt és az ablakhoz ment hogy fel

nyissa. De rögtön ámulva tántorodott vissza.
— Mi ez ? Tálán csak képzelődöm. 

Nincsenek csillagok és az ég rózsaszínű, és 
a felhők fehérek ... A felhók! És fényesek, 
is I Mitől ? De mitől ?

Nem mert hinni a virradatban. Inkább 
azt gondolta, valami idegen és különös ég 
alá jutott egyszurre, amelynek a színe más, 
a felhői mások.

— Hátha felnyitnám az ablakot ? Leve
gőt akarok érezni. Sok levegőt! Hűvöset, 
eleset I A fejem I

A becsapódó hajnali lég valósággal el- 
széditeite. Odaborult az ablakfára és átadta 
fejét a könnyű szélnek, ami a közeli jege
nyék erős, átható illatát hozta feléje. Azt 
hitte, álmodik ; még mindig egy csodaszép 
és forró varázslat alatt áll, mely minden dol
got más sziliben mutat meg előtte. Egy
szerre éles madárhang üti meg fülét.

összerezzent.
Teremtő Isten! Csodák ezek! Csodák! 

Miért, hogy ezt teszed velem ? Mivel érde
meltem meg? Miért vagy ilyen jó ? Sohasem 
tudta, hogy madárfészkek vannak a szom
széd kert fáin. Most ők közelítettek hozzá, 
nagy, dalos szóval. Olyan hálás volt érte! 
A szemeibe könyek lopództak. Imádkozott.
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a leánykereskedők üzelmei ellen, de 
a külföldről importálókat nem támo
gatják. Milyen jó volna nálunk is va
lami efiéle intézkedés.

Országos actió itt nem segit. A 
leánykereskedőknek nemzetközi szer
vezetük van, tehát ellenük is csak 
nemzetközi actiónak lehet eredménye. 
Ezt látták be azok a nemeslelkü, hu
mánus emberek, nők és férfiak vegyest, 
akik résztvettek a Zürichben most tar
tott nemzetközi kongresszusban. Ez a 
kongresszus a leánykereskedők ellen 
nemzetközi szervezkedést tartotta szük
ségesnek.

Megkezdődött tehát a leánykeres
kedők ellen a társadalom működése. 
Ennek most már csak támogatásra van 
szüksége, hogy eredménynyel működ
hessék. Es egy országnak sem áll any- 
nyira érdekében ezen mozgalom támo
gatása, mint éppen hazánknak.

Lássunk hát hozzá, hogy eltávo- 
litsuk a haza testéről, ezt a fekélyt, 
amely a vért megmérgezi.

Ezzel azonban ne gondolja senki, 
hogy eleget tettünk társadalmi köte
lességeinknek, amint hogy e czikknek 
sem az az egyedüli czélja, hogy a 
már járásunk területén szinte elhara
pódzó leány kereskedésre a közönség 
és a hatóságok figyelmét felhívja ; 
mert hiszen mitőlünk az „áru" nem 
közvetlenül megy külföldre hanem 
csak a főváros közvetítésével. Azt 
pedig kontra karirozni, vagy ellenőr
zeni alig lehet.

A czélunk egészen más 1
Mi a helybeli leánykereskedést 

akarjuk megszüntetni s arra hívjuk 
fel a hatóságok figyelmét.

Manapság nálunk a cseléd szer
zés a legjövedelmezőbb ipar. De ne 
higyje senki, hogy a cseléd lányok 
helybe állítása a jövedelmező. Az alig 

hozna a konyhára valamit, s ha a 
fiatal urak kedvteléseire nem speku- 

■ lálna az elhelyező, meg sem tudna 
élni belőle.

Ez az, ami az erkölcsiséget ve
szélyezteti, s ez az oka annak, hogy 

i nálunk már szinte ritkaság számba 
j megy, ha egyáltalán még van — er- 
] kölcsös cseléd.

Hány jóra való szegény polgár 
család siratja meg egész életén át azt 
pillanatot, melyben leány gyermekét 
szolgálatba küldte ! És hány becsüle- 

' tes leányzó átkozza a sorsot, mely 
lelketlen keritője volt, mert cseléd 
szerzőhöz vagy a fővárosba vezette 1

És csodálatos, hogy jótékony 
hölgyeink nőegyletünk figyelme eddig 
még nem terjedt ki erre és nem vet
ték kezükbe a szegény, de tisztéssé- 
ges cseléd lányok dolgát.

De másként is volt ez a régi 
időkben.

Tanulni ment a szegény, de még 
a jobb módú polgár leánya is az úr
asszonyok házába s abban otthont, 
s úrnőjében védelmezőt, gyámolitót 
talált.

Nem is volt akkor erkölcstelen 
cseléd 1

Talán úrasszonyaink rózsás ujjai 
és jó szive vissza tudná idézni ezeket 
a szép időket, talán tudnának segíteni 
ez utón is a szegényeken, az elha
gyatottakon.

Nemes, szép munka lenne s örök 
dicsőssége urhölgyei.nknek.

HÍREK.

Udvari hirek. Lipót herczeg Őfensége 
I 8 napi visegrádi vadászata után ma délelőtt 

érkezik Gödöllőre Pettera Hubert cs. és kir. 
I fövadászmesterrel együtt, ki az elmúlt hetet
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szintén Visegrádon töltötte a herczeg kísére
tében. A herczeg udvartartása már tegnap 
megérkezett.

Szerencsés lövés. Az elmúlt héten 
történt a valkói erdőben. A toskanai nagy- 
herczeg szarvaslesen volt s épen le is terí
tett egy tizenhatos darabot, midőn a közeli 
bokorból egy — a lövés zajára megriadt 
vadkan kiugrott a sűrűből és egyenesen neki 
tartott. Alig pár lépés választotta már el a 
dühös vadállatot a nagyherczegtől, midőn a 
nagyherczeg kíséretében volt Rajtsán fóer- 
dész észrevéve a veszedelmet, egy lövéssel 
leteritette azt. — Azután nyugodtan folytat
ták tovább a vadászatot.

Gajáry — főispán. Ismét kísért az a 
híresztelés, hogy Gajary Géza országgyűlési 
képviselőből főispán lesz. A legutóbbi hirt 
az agráriusok lapja, a Hazánk hozza, amely 
úgy‘tudja, hogy Kazy János Barsmegye fc- 
ispánia lemond mar legközelebb állásáról es 
helyét Gajáry Géza képviselő foglalja el. — 
A váczi kerület képviselője Gaján, tekintettel 
arra, hogy ezt a hirt nem czáfolta, s igy 
nem lehetetlen, hogy Aszódon és vidéken 
még az idén képviselőválasztás lesz.

Felebbezés. Gödöllő képviselőtestüle
tének azon hat. rozata ellen, mely szerint a 
közigazgatási bizottság rendeletére községi 
iskola felállítását határozta el, mint értesülüiiK, 
meg fogják felebbezni. E felebbezés azonban 
a határozat végrehajtását nem gátolja, mert 
a közigazgatási bizottság kimondotta, hogy 
a hozandó határozat ellen csak birtokon kí
vül lehet felebbezni s igy valószínű, hogy 
az uj iskola még a jövő hó közepén meg is 
fog nyílni.

Kinevezés. A földmivelésilgyi minisz
ter Suba István állatorvost az újonnan ala
kított aszódi kör m. kir. állatorvosává ne
vezte ki.

Iskola az alvégben. Mint lapunk 
legutóbbi számunkban megírtuk Gödöllő 
kepviselötestülete elhatározta, hogy az újon
nan szervezendő községi iskolát megosztva 
paralel első és második osztálylyal togja 
egyelőre megnvitni. Az egyik ily osztály a 
Szöllő-utczaí ref. iskolában, a másik pedig 
az Alvégben, bérelt helyiségben lesz elhe
lyezve.

Tűzoltó közgyűlés. Lapunk legutób
bi számában a gödöllői tűzoltóság közgyű
léséről közölt referádánkból tévedésből ki
maradt, hogy Gallé Antal cs. és kir. várka-

Ugy érezte, sohasem volt még ilyan jó, mint 
e perezben, amikor bágyadt szempillákkal, 
egy álmatlan éj után megnyitja lelkét egy 
madárcsalád énekére.

Soha még ilyen forró nem volt még, 
soha hálaadás ily benső, soha áhitat ilyen 
őszinte. Tulajdonképen nem ké.tés nem kö
szönt semmit. Sőt lett volna egy kis rejte
getni valója is. De erről megfeledkezett. Csak 
mikor elfordult az ablaktól és körülnézett a 
szobában, ütődik meg kissé. Hirtelen eszébe 
jutott az a különös tárgy, amit az imént a 
padlón látott. Most kereste és nem találta. 
Nem volt sehol. Étre még jobban elcsodál
kozott.

— Képzelődtem volna ? Árnyék volt ? 
Valami szeszélyes, különös árnyék ? Nekem 
úgy tetszett, valami virág, aminek szárnyai 
vannak. Egy szárnyas virág I Olyannak lát
szott éppen 1 Piros volt a feje és a szárnyai 
fehérek. Lehet, hogy az volt csakugyan és 
kiröpült a nyitott ablakon a fejem fölött ép
pen, de oly halkan, hogy észre nem vettem. 
Beh kár . . .

— Késő van, az Istenért I Tízre jár, 
kisasszony! Meddig aluszunk még?

A kisasszony a szóra kicsit elkomolyodott 
és abbahagyta a nyújtózkodást

— Ejha I Ez szép dolog. Délelőtt tíz 
óra és a kisasszony még alszik. Ejh Mari, 
Mari, mindig alszik.

— Mit szólnál hozzá, ha most már 
örökké aludna ? Soha fel sem kelne ?

— Isten ments 1 — ijedezett a vén asz- 
szony, — akkor halott volna I

— Halott az! Bizony. Te, Mari, tudod i 
mit? Ne hívj engem kisasszonynak ezután, i 
Úgy mondd, hogy: Asszonyom. Szépen, ko
molyan. No próbáld 1 Tudod-e ? Halljam 
csak ?

— Ugyan, ugyan 1 Ez megint micsoda 
bolondság? Mindig ilyesmin töri a fejét!

— Mindig-e? Igazad van. De most 
mondok okosat is. Szörnyen éhes vagyok, 
Mari, szörnyen. Akarsz adni nekem valami 
ennivalót ? Sűrű tejet a teámhoz, sokat. 
Tojást, vajat, konyakot is. Tudod még mit? 
Epret ? Haragos-pirosat, naptól agyoncsókolt, 
remegő illatos epret I Oh !

— No, ez megint mi? Kincset talált 
álmában, hogy úgy örül ?

— Azt, azt? Mari, tudod-e? Útra ke
lünk. El fogunk innen menni. Nem lehet 
ekkora boldogsággal egy he'yben maradni. 
Jó lesz keresztül törtetni városokon és vize
ken ! Idegen, sohasem látott emberek sze
mébe belemosolyogni, apró gyermekek fejét 
lopva megsimogatni. Otthon elbújva négy 
fal közé, nagyot örülni mindennek, ami élet, 
öröm, gyönyörűség, hangos névet adni! Azt 
mondani neki :

. . . Szerelem! Szerelem I ... .
— Megint a felhők közt jár, megint. 

De lekerül onnan és sirni fog — megint.
— Lehet ... De ne mondd ezt most 

nekem. Tagadd el I Úgy sem hiszem. Aztán 
' még — te ezt hogy is értenéd, öregen I 

Mikor volt az, mikor te rózsaszínű eget lát- 
. tál, fehér fellegeket, piros szirmú, szárnyas 

virágot ? Ami most itt van, aztán egyszerre 
1 nincs, elrepül.

— Lelkem, virágom, hogy repes, hogy 

árad ki a szivéből a sok fényes hazugság ! 
Emlékezzék : estere fázni fog, megkuporog 
egy sarokban, lehunyja a szemét és azt 
mondja : „Mari, jó volna, jó volna meg
halni 1“

— Nohát nem mondom. Ha mondom, 
nevess ki. Mit huhogatod el előre a sötét
séget, mikor még a nap tart ? Te boszor
kány, eredj !

Hogy kitipegett a szobából, még hara
gosabb lett rá.

— Ezt a vén asszonyt el fogom kül
deni. Igaz, hogy őriz gyermekkoromtól. De 
szomorít az öregsége és az, hogy tisztában 
van velem.

— No, kelünk-e már végre ? Dél is 
lesz csakhamar I — mondta az asszony a 
reggeli után.

— Vagy úgy? Hát csak zárd be az 
ablaktáblákat megint. Mari, ma nem lesz dél, 
se délután, se alkonyat. Ma egész nap éj
szaka lesz. Gyönyörű, meleg alvás és utána 
hajnal, rózsaszínű ég és madárdalos ima.

Hogy az öreg asszony szomorúan bá
muló szemeit látta, hevesen rátámadt:

— Micsoda, te nem is tudod ? Ide át 
a szomszéd kertben madarak tanyáznak. Az 

! egyik jegenyén, jól elrejtve, ott egy kicsiny 
fészek. Csak úgy lóg. Az ember azt hinné, 
minden perezben leesik a földre. És a lakói
nak ugyancsak együtt van a kedve! Külö
nösen — hajnal felé, te persze nem tudod.

Tovább nem bírta. Akarata etlenére 
I ellepte a pirosság arczát. Reszketve húzta 

rá párnája fodrát és lecsukta a szemét.
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pitány ugyancsak ezen gyűlésen lett egy
hangúlag nagy lelkesedéssel az elnökké, 
Kremm Károly pedig titkárrá megválasztva. 
Ez a választás nagy nyereség a gödöllői 
tűzoltó egyesületre, melynek Gallé ur volt 
a megalapítója, azóta is egyik agilis har- 
czosa, zászló vivője a tűzoltó ügynek.

Uj mérnök Gödöllőn. Halmay Ödön 
okleveles mérnök állandó lakását Gödöl
lőre tette át. (Kossuth Lajos-utcza 59 ). 
Elvállal minden mérnöki munkát, földterü
let felméréseket, nivellirozásokat, földfelosz
tásokat, határ kijelölést stb. stb.

Közgyűlés. Gödöllő és Vidéke Fo
gyasztási és Értékesítő Szövetkezete ma dél
után 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, 
melynek tárgya az alapszabályok némely 
pontjának megváltoztatása lesz.

Állategésségiigy járásunkban. A 
gödöllői járás területén utóbbi időben a kö
vetkező állatbetegségek fordultak elő : lé p- 
fene: Domony, Aszód, Boldog, Verseg, 
Zsámbok. Veszettség: Gödöllő, Valkó. 
Sertésvész: Czinkota, Gödöllő, Isa- 
szeg, Kerepes, Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, 
Péczel, Váczszentlászló és Verseg közsé
gekben.

Pályázat. Gödöllő nagyközség iskola
széke pályázatot hirdet két rendes tanítói 
állásra 800 kor. fizetés és 240 korona évi 
lakbér mellett. A pályázati kérvények október 
1-ig adandók be dr. Bezsilla István iskola
széki elnöknél Gödöllőn.

A nemzetiségi kérdés. A nemzetiségi 
kérdés az ujabbkori európai politika örökös 
darázsfészke. A nemzetgazdasági érdekek ki
élesedésével karöltve látjuk a nemzetiségi 
antagonizmus kiélesedését is, mert hiszen 
valamely faj a politikai hegemóniával a gaz
dasági vezérszerepet is magával ragadja és 
viszont. Báró Eötvös József nagy politikai 
bölcsessége és mély szelleme előrelátta azokát 
az átalakulásokat, melyeket a nemzetiségi 
kérdés, mint a gazdasági és szocziális viszo
nyok fő mozgató ereje fel fog idézni. És az 
események, melyek közepett ő volt egyike 
Magyarország ujjáalkotóinak, igazat adtak 
neki. A nemzetiségi kérdés világos, annak 
complexumát felölelő, tudományos hűséggel, 
de élvezetesen megírt ösmertetését adja a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent 
211—213. főzete, melylyel a mii XI. kötete 
fejeződik be. A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik egyetemi tanár, 
ki egyúttal e kötet írója is. Egy-egy gazda
gon illusztrált kötet ára díszes félbőrkötés
ben 16 korona ; füzetenként is kapható 6o 
fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kaphaió a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, 
Vili., Üllöi-ut 18. sz.) s minden hazai könyv
kereskedés utján, havi részletfizetésre is.

Dr. IRiTZ SAMU
====== fogorvos =====
Budapesten, VII., Karol//-köriit 3.

Rendel GÖDÖLLÖN vasárnap 2—6-ig és 
szerdán 6—7-ig este, Bakos-utcza 600 sz. 

szemben a községházával.
Müfogak egy nap alatt elkészülnek.

Eíadó bor.
Garán Dániel saját termésű bes- 

nyűi borát palaczkokban Váczi-utcza 
583 szám alatt (Fenyő-féle ház) áru
sítja délelőtt 8—12 óráig, délután 
pedig 3—5 óráig.

1901. évi asztali bor literes pa- 
laczkban 64 fillér, ugyanezen évi riz- 
ling, vörös karbenett és vörös bur
gundi 'lü literes palaczkban 90 fillér.

A palaczkok darabonként 10 fil
lérért vissza vétetnek.

791 1904 vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbí
róság 1904 évi Sp. 260 11 számú végzése 
következtében Ujszászi Imre ügyvéd által 
képviselt Kókai Márton javára Gódor 
István zsámboki lakos, mint a zsámboki 
gazdaközönség képviselője ellen 117 kor. 10 
fill. s jár. erejéig 1904 évi aug. hó 30-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 620 kor. becsült következő in
góságok u. m. : ménló és manga tenyészkan 
nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a gödöllői kir. járás
bíróság 1904 évi V 903 2 számú végzése 
folytán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig 
Zsátnbokon a községházánál leendő eszköz
lésére 1904 évi október hó 10 napjának 
délelőtti 11 és fél órája határidőül kitüze- 
tik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett i 
ingóságok az 1881. évi LX, t.-cz. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet igérőne : szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi szeptember 
hó 17 napján.

Élő János kir. bir. végrehajtó.

7396 904 tk. sz.

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

tóság közhírré teszi, hogy Bielik János és 
Stork Vilmos végrehajtatóknak Varga Já- 
nosné szül. Bielik Katalin és társai vég
rehajtást szenvedők elleni vagyonközösség 
megszüntetése és járulékai iránt végrehajtási 
ügyében a pestvidéki Kir. törvényszék (a 
gödöllői kir. járásbíróság) területén levő 
Rákoskeresztúr községben fekvő a rákoske

FELHÍVÁS
a Fogyasztási Szövetkezet tagjaihoz.

Kéretnek a tagok, hogy 14 nap alatt jelentsék be a szö
vetkezeti üzletben, hogy 1-ső oszt. Salgó-tarjáni kőszén, nemkü
lönben Porosz szénből hány nim-ra van szükségük. Továbbá 
tűzifa, krumpli-szükségleteiket is jegyezzék elő.

ÉRTESÍTÉS.
GÖDÖLLŐ és VIDÉKI- FOGYASZ

f. é. szept. 25-én d. u. 4 órakor az Erzsébet-szálíó nagytermében

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST tart.

A tagok kéretnek a pontos megjelenésre !

resztúri 214 számú betétben Varga Jánosné 
szül. Bielik Katalin, kiskorú Nógrádi Erzsé
bet, Szabó István és neje szül. Nógrádi Er
zsébet és Stork Vilmos nevén álló A I 1—8 
SJ1-SZ. 560 1, 5602, 560 3, 560 4. 5611,
561 2, 562 563 számú 246 ö. i. számú ház 
udvar, kert és szőlőből álló ingatlanra az 
árverést 601 korona kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az 1904 évi október hó 21-ik napján 
d. e. 10 órakor Rákos-Keresztur község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fog

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát, vagyis 
60 korona 10 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42-ik §-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8 §-ban kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllő, 1904 julius hó 31. 
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság

Lukácsy kir. albiró.

Amerika
Elindulás Havrevböl minden szombaton

Menetjegyek a
Franczia linie által

Jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
beleértve bor és liqeur. Amerikai va
súd menetjegyek minden állomáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in
gyen és bérmentve nyújt a Franczia 
linie, Wien, IV. Weyringer-gasse 8.

HIRDETÉSEK
MÉRSÉKELT ÁRON FELVÉTETNEK

E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.



1904 szeptember 25.
EESKW'TE■
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500 frtot
fizetek ; ’o-i., 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, 19ll., Sommergasse 1. foraKtar 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap
ható minden gyógyszertárban. — , ‘s
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint ÜO küldök 7 üveget 

bérmentve

^>3

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 kívül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

Zvorny L íihols 
szobafestő, mázolo, koccifény ező 

és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására he zni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a inai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

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

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-ulcza 433. szám
Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszornk, 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. .

A leghíresebb orvcsck által vérszegé
nyeknél, gyomorbajosoknál slábbadozó 
# betegeknél kitűnő sikerrel használt * 

. . VERO-COGNAC . .
QUARNERO-ERANDY 
.... és SHERRY. . . .

I > l-'AL' éx TÁRSA fiumei cogiinc- 

pAroló iiitézetc'-l <">!,— kopható:

az ANGYAL gyógyszertárban
= Hatvanban. ........

15ERDŐS SM1CR
fónykópÓHzeti niílterrrie = 
Budapest: IV. Károly-körut 6. 
A nyári idényen át: Gödöllőn Er- 
■ —- zsébet-Királyné-ut 10. sz.--

és Jutánuos árult. . . . 
Spéciül isla (/permek fel
vételekben .........

Elismeri Iritáuő munka

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

QOdöllőn, l’ctöfi-tér 
(Mozsár-ház)

HtlCltipe
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gözcséplögépek,
izalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - csépi ők, tisztitó- 

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

•orv«tő(0ek, Plánét jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, 

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

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 koronái*  
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

ü leije be czimét 075 
jelige alatt a következő 
ozimre: Anonczcn-Ablei- 
»ng dcs „Merkúr- AAau- 

licim Meerfcldstr.

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

A. G. Breslau czimre küldendők.

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában


