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Karácsonyi piacz.
i

— Válasz. —

Előre bocsátom, hogy én is osz
tom Nagy Rezső tir fenti cziinü czik- 
kének tartalmát, az ott felsorolt bajok 
orvoslására áronban utalok a követke
zőkre. A fővárosi sajtóban közlések 
jelentek meg, hogy Tallián földinive- ' 
lésf.gyi miniszter a jövő év tavaszán 
a városligeti mezőgazdasági múzeum- ' 
bán házi ipari kiállítást rendeztet, a 
mely vásárral lesz egybekötve, nyilvá- : 
nos szemlére kerül mindaz, amit a i 
tél folyamán a háziipari kurzusokon 
készítenek. Mert ha kevés szó is esik 
róla, de falvainkban igen sok helyen 
még mindig folyik az a dicsérctreméltó 
akció, hogy a nép télen át könnyen 
elsajátítható téli keresetforrást ismerjen 
meg és a hosszú tél kényszerű ke
gyelmét kenyérszerző foglalkozással 
váltsa fel.

Jelenjenek itt meg házi iparral 

foglalkozó polgái társaink is, biztosan 
nem fognak szégyent vallani.

A földmivelésíigyi miniszter mikor 
a tavaszi kiáll tás és vásár eszméjét 
végrehajtani rendelte, azon szempont 
mellett, hogy széles körben megismer
jék a háziipari készítményeket és vá
sárolják is, meg az s szándék is ve
zeti, hogy már eleve tárgytalanná 
váljék egy olyan vélemény, mintha a 
mezőgazdasági háziipar a kisipar meg- 
lontására lenne.

A kiállítás nyilván fogja tanúsí
tani. Hiszen a mezőgazdasági háziipar 
sem nem gerálja, sem készítményeivel 
nem tünteti fel, mintha a szakbeli 
iparral versenyezni tudna és akarna. 
Mert nem is akar azzal versenyezni. 
Czélja az, hogy ott, ahol a nyers 
anyagok kéznél vannak, ahol van fűz 
fa, ott kosarakat, ahol van nádas és 
sás, ott kasokat, gyékénytakarókat 
szitsenek. Felhasználják az eddig job
bára alomnak felhasználódott kukorica 
csutkát, eszkábálnak a házi szükség
letben felhasználható dolgokat. Szóval 

csak arra veti magát a mezőgazda
sági háziipar, amire a mezőgazdasági 
foglalkozásban van szükség. Az ipar 
nem veti magát arra, mert nem is 
találja meg számítását, hogy például 
csemegeszőlő szállítására alkalmas füz- 
fakosarat, baromfikiállitásra szükséges 
kasokat és a nyerstermémyek forga
lomba hozására szükséges tárgyakat 

i előállítsa. Ez nagyon alkalmas téli 
foglalkozás a tétlen földmivelőnek. A 
kisipar szorult helyzetét ugyan azzal 
még senki sem motiválta, hogy a 

! földmives ember egyébként is jobbára 
' csak a maga szükségleteinek czéljaira 

télen által valami munkával eltöltötte 
, az időt. Aminthogy pl. Svájczban egy 
1 csöppet sem szorította meg az óraipart, 

hogy a Szentgoi thárd-hegy körüli 
svájezi falvacskák lakói megannyi óra 

’ kerék készítő háziiparosok, pedig hol 
állunk még mi attól és viszonyaink 
szerint sohasem leszünk ott, meri ná
lunk a háziiparunk egész más és spe- 
cziális a czélja. Minálunk a mezőgaz
dasági háziipar, ahogy kontemplálva

l
I az ablakát beverte s azzal elment haza —TÁRCZA.

Somlyó al’ó.n ...

Somlyó alján, Zagyva partján
Tüzes a bor, hamis a lány ;
Jó szót sem ad a legénynek,
Csak fittyet hány a szegénynek !

De azért olyan is akad,
Kinek a szive megszakad.
Isten tudja 1 ilyen a lány . . .
Somlyó alján, Zagyva partján.

Lila.

Szekeres Ábel.
líta : Jakab Ödön.

A miuap reggel még az ágyban heve- 
résztém, mikor betoppan hozzám a szolgaló.

— In.t lom, egy ember keresi a tekin
tetes urat. Most jött a vasúton.

— Hogy hijják ?
— Valami Szekeres Ábel féle nevet 

emlegetett.
, I ó I va n. Ve z e sse a dolgozószobám- i tette,

I áit.m

Szekeres Ábel I Teremtő isten,.micsoda 
I rég nem hallott név ez I De azért a tulajdo

nosára tüstént visszaemlékeztem s az emlé
kezés alatt úgy éreztem magam, mintha 
huszonöt esztendővel fiatalabb volnék. Heve
sebben dobbant meg a szivem s lelkemben 
rég elalélt emtekek serkentek életre e név
nek hallatára. Szinte hallani véltem a tisztes 
fekete falu székely kollégium hangos csenge- 
tyíijét, amint hívogat a reggeli órákra s ön
kénytelenül egy pár görög szó jutott az 
eszembe. Az ablakom alatt elmenö emberek 
lármája, úgy tetszett, mintha az iskola lia- 
szontalankodó egykori tanulótársak zsivaj- 
gása volna. Még öltözködésem is szaporább 
lett sokkal a rendesnél : nehogy öreg taná
rom után menjek be ismét az órára.

Mert hát Szekeres Ábel hajdanában 
tanulótársam volt, kivel ugyan ritkán tanul
tunk együtt, de mindig együtt verekedtünk. 
A tagba szakadt nagy, otromba gyereket 
mindenki ismerte s minden osztályban az 
volt a „szamárpad". amelyikben ő ült. Mi
kor engem az iskolába vittek, két osztálylyúi 
járt akkor előttem — s mikor az iskolát el
hagyta, két osztálylyal jártam én előtte. Kő
ház feje nem bírt a tudományokkal sehogy 
boldogulni, ámbár ó azt hitte, hogy csak a 
tanárok üldözik. Alig cseperedett fel em- 
bernyi suhaneznak : végképpen nieggyülölte 
a nyomtatott betűket. Iáméin azért az ereü- 
ségí vizsgát még a negyedik osztályban Ic- 

ami különben nála csak annyiból 
hnrrv n n»nht nr

falusi gazdának.
Mint öltözködés közben ezeken a régi 

dolgokon borongtam, felismertem a hangjai 
is a másik szobából. Az egykori érczes han
gon kiáltotta az ebédlőben rendező szolgáló 
leánynak.

— Hallja, galambom I Hát itt a vendé
geknek a szivarok hol állnak ?

Nem kellett fáradni a leánynak, mert e
— Szervusz, kedves Ábel I
— Szervusz, fin I
És megölelt, megcsókolt a régi meleg

séggel.
— Hallottam a híredet, nagy ember 

lettél, az ország tüköré I Bravó, fiú I
Aztán megveregette a váltamat, nagy 

szeretettel és nagy erővel.
Ez a leereszkedő viselkedés még an

nak a boldog időnek volt a maradványa, 
mikor köztünk a legfőbb különbséget kivált
képp az tette, h< gy ö erősebb volt mint én.

— Szép dolog tőled, hogy nem felej
tettél el és meglátogattál.

Ábel kiegyenesedett és önérzetesen 
szólt :

— Mit ? Hát olyan parasztnak gon
dolsz te engemet, hogy nem tudom : mi a 
kötelesség ? I iiszen igaz, hogy én nem va
gyok holmi tintanyaló ember, hanem csak 
afféle „földnépe”, aki abból él, hog| túrja 
a mezőt, mint a vakondok, esztendőről esz
tendőre ; de azért csak számitok valamit a 
magam fajtája közt I Te, olyan ökre s olyan 
fí’» nínccpn n f'ilnh'in cpnl'ítiílz iioLvm 
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van, nagyobb tiszteletben tartja az 
iparüző exisztenciáját és nem konkur- 
rái vele semmi téren sem.

Minél több helyen rendeznek már 
meze")gazdasági háziipari kurzusokat. 
Tavaly is száznyolczvanig volt. Ezen ' 
a télen a számuk még jobban szapo
rodik és érdekes jelenség, hogy egy- j 
egy ilyen kuizusra már a közel falvak t 
dolgozni szerető földmivclői jelenthez- I 
nek. Néhány kilométert taposnak nap- : 
nap után a hóban, hogy megtanulják | 
a kosárkötést, a kosárfonást, egy kis j 
faragást, illírt úgy veszik észre, hogy | 
ha nem csordul, hát csöppen s télen, | 
mikor oly vékonyan gurul a garas, a 
ki a két keze munkájkból él, nagy . 
kedvvel fogadja a munkanyujtó, bár 
kis keresetet adó alkalmakat. Es e kis 
szocziális akczióban megszívlelendő 
vonás, hogy a falunak gyengébb ne
mét is foglalkoztatja. A falu asszo- j 
nyainak, Ieányainck is ad dolgot, nekik ' 
való működési tért jelöl . a háztartási 
foglalkozás keretében jut nekik házi- ; 
ipari foglalkozás. A gyümölcs és zöld- ’ 
ség feldolgozási és eltartási módjai j 
ismertetésével juttatja őket uj isinere- [ 
t k birtokába s ennek nyomán is uj 
keresethez.

Azért szeretettel nézzük éppen a 
szervezkedés idejében a falu népét, a 
hogyan a téli akcziót fogadja és föl
karolja járásunkban is. Minden meg- 
inditóan azt igazolja, hogy csak a 
foglalkoztatás alkalmát kelletett meg
adni a mi népünknek : hajlandósága 
feléje fordult. Reménységgel sorakozik 
és ajka hálaszóra nyílik az iránt, ki 
jobb sorsukat nemes törődéssel, nagy 
előrelátással mind több és többnek 
szerzi meg, hogy télen által ne a tét
len sivárság ködös gondolatai csiig- 
geszszék, készítsék lelkét.

így azután önként önmagából fog I 
nálunk is megterem a karácsonyi j 
vásár. * * l

— Örvendek, Ábel I
Leült egy székre, elharapta egy szivar

nak a végét és rágyújtott.
— Ne gondold, hogy olyan sült pa

raszt, semmi ember vagyok I Elismerem, 
hogy nem sokai tanultam, hanem azért falun 
is csak surlódik az ember. Mi is hallunk a 
világról egyet-mást I Mi is tudjuk, hogy 
megölték a németek Kossuthot.

Szörnyű hangosan beszélt, amivel lát
hatólag mutatni akarta, hogy nincsen elma
radva nagyon a világtól.

Azonban hiába kiabált, mert egész kül
seje ellene szólt. A ruházat) it akár el se 
hozta volna. Vastag vászon ing szürkéllett 
ki a barna darócz kabát alól s a kabátján 
hat gombháznak csak két gomb állott ren
delkezésére. Hosszú szárú, nehéz esizmát 
viselt, melynek gondozatlan fejbőrét vörösre 
csávázta otthon a mezők hajnali harmata. 
Feltört kezein erősen meglátszott az eke 
szarva és a n h z kasza-munka.

— Tudod, miért jöttem, hogy meglá
togassalak Olyan messze földről? — kér
dezte tőlem komoly nyomatékkal.

— Nem tudom, Ábel ; de jól tevéd, 
akármiért jöttél.

— Persze az ilyen híres úri emberek
mindent elkiejtenek ? Emlékszel, hogy egy- j 
szer veled és Varga Sándorral mit fogad
tunk a Maros partján ? Azt fogadtuk, frá
ter, hogy felkeressük egymást huszonöt év ' 
múlva s arra megisszák a baráti poharat. 
Látod, én emlékszem, pedig sok bajom van! I 
Nem volt az a nap azóta, hogy eszembe ne I

Kapczy Vilmos f

Csütörtökön délután temettük el 
a legnagyobb halotti pompával főszol
ga birán kát.

Ez.ekre menő nép jött össze a 
já ás minden részéből a gyászertar- 
tásra. Az elhunyt barátai, a vármegye 
és a járás tisztikara, a községek, az 
egyletek és körök küldöttségekkel 
jelentek meg.

Őfelsége Boífras főhadsegéd, Ko- 
zányi és Marguti őrnagyok és Borota 
vezérkari kapitány által képviseltette 
magát a temetésen.

A gyászszertartást Gönczy Benő 
ref. lelkész végezte, szép beszéddel 
búcsúztatván el a háznál a halottat. 
A sírnál Bárdi Pál hévizgyörki ref. 
lelkész mondott megható imát, végül 
pedig Béla ezigány bandája húzta el 
behantolás előtt a sir.szélén, a boldo
gult legkedvesebb nótáját halkan, szo
morúan, szívhez szólón.

A temetés szakavatott rendezése 
Plistill Ede gödöllői temetkézési vál
lalkozó érdeme, ki ez alkalomra még 
virágkocsit is készíttetett a temérdek 
koszorúnak.

Koszorút küldtek :
1. Pest-Pilis-Solt-Kiskunvárm. közön

sége — Kapczy Vilmos főszolga
bírónak.

2. A legjobb testvérnek — Tamás és 
Dezső.

3. Utolsó üdvözlet — Ráday Gidától.
4. Tiszteletük jejé-^il — A korona ura

dalmi gazdatiszt kar;
5. Szeretett főszolgabírójának — Ver- 

seg község, ip,
6. A jó barátnak — Kaffkáék.
7. A kaszinó— Szeretett vál. tagjának.
8. Hálás szívvel Kemény Kálmán — 

Szeretett volt főszolgabirájának.
9. Szeretett főszolgabirájának — Czin- 

kota község közönsége.

jusson ! Huszonöt esztendeje már, hogy éj
jel nappal számitgatom a fogadás idejét. 
Még a tavaly letelt. De ti nem jöttetek felém 
a szegény falusi paraszthoz. No hát eljöt
tem én ! Éd a szavammal nem szoktam 
játszani. i-

Megvallom, hogy némi szégyenfélét 
éreztem magamban, mikor az a faragatlan, 
becsületes ember arról a fogadásról beszélt, 
melyet valamikor három boldog gyermek 
tett a Maros partján, de melyet az élet ne
kem bizony mái régen kivert a fejemből !

Mentegetőztem.
— Hogyne emlékezném I De lásd . . .
— Ne hazudj, fiú 1 — vágta el a 

szavam. — Te sem emlékszer már, vala- 
minthogy Varga Sándor nem tud immár 
róla.

Lehorgasztotta a fejét és elgondol
kozott.

— Vargát is meglátogattam, — rnondá 
kevés idő múlva. — iWla is hallottam. Jó 
hivatala van a kölyöknék, azt beszélik.

Szelíd lemond issal'.bólogatta a fejét: 
— Hát . . . nektek áll a világ, nem 

nekem 1
Hirtelen félbehagyta ezt és egészen 

közel hajolt hozzám :
— Te, hát Varga látogat meg sokszor?
— Nem vcílt nálam soha !

(Folyt, köv,)

10. Gráfin Philippine Ráday.
11. Szeretetük jeléül — Ákos és Jolán.
12. A jó sógornak — János és Ilka.
13. Szeretett főszolgabirájának —Gö

döllő község közönsége.
14. Felejthetetlen jó főszolgabirájának 

Járás jegyzői kara.
15. A budapesti in. kir. államépité- 

szeti hivatal —Kapczy Vilmosnak.
16. Négerék — Kedves barátunknak.
17. Szeretett főszolgabirájának — Isa- 

szeg község közönsége.
18. A fehér kereszt egylet — Szere

tett elnökének.
19. Szeretett főszolgabirájának — Vác- 

szentlászló községe.
20. Szeretett főszolgabirájának — Sza- 

da község.
21. Szeretett főszolgabirájának — Rá

koscsaba község.
22. Stróbl Vilmos és neje.
23. Pes-P-S-Kiskunvárm. tisztikara — 

Szeretett tiszttársuknak.
24. Kapczy Vilmosnak — Segesvári 

család.
25. Kedves Vilmos bácsi áldott emlé

kének — Alice és Kázmér.
26. Túra község közönsége — Sze

retett főszolgabirájának.
27. Szeretett főnökünknek — A szol- 

gabirói hivatal.
28. Pestvármegye főszolgabirái — Sze

retett tiszttársunknak.
29. Téchy Gyula és nejé — Részvé

tük jeléül.
30. A gödöllői erdőhivatal tisztikara 

— Tisztelete jeléül.
31. A jó rokon emlékének — Tanárky 

család.
32. A felejthetetlen jóakaró főszolgabí

rónak— Bitskey Gyula és családja.
33. Szeretettfőszolgabirájának — Csö

mör község közönsége.-
34. Felejthetetlen főszolgabirájának — 

Zsámbok község elöljárói.
35. Felejthetetlen főszolgabirájának — 

Péczel község.
36. Hévizgyörk község közönsége.
37. Szeretett főszolgabirájának — 

Aszód mezőváros közönsége.
38. Az udvar tisztviselői Gödöllő.!.
39. Kedves Vilmosnak — Sándor és 

Mari.
40. Felejthetetlen jó Vilmos bácsinak 

— Hortense és Kálmán.
41. Gödöllői takarékpénztár — Szere

tett elnöküknek.
42. Szeretet jeléül — Ödön és Giza.
43. Felejthetetlen járási főszolgabíró

jának — Rákoskeresztúr közönsége.
44. Szeretett főszolgabirájának — Ke

repes és Kistaicsa községek kö
zönsége.

45. Járás főszolgabíró béke nyugal
mára — Bag község közönsége.

46. Isten veled kedves rokon — Elek 
és Vilma.

47. Szerctetből — Minka és Károly
48. A járás szeretett főszolgabirájának 

— Rákosszentmihály nagyközség.
49. Felejthetetlen Vilmos bátyámnak 

— Szánthó Pali.
;■ 50. O Felsége a császár és király 

katonai kísérete Gödöllőn.
51. Kedves Vilmosomnak— Felesége 

Irén.
A többi 46 koszorú szalag nélkül 

érkezett.
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hírek.
Udvari vadászat. Tegnap dél

után udvari vadászat volt Isaszegen, 
melyen József Ágost föherczeg° és 
Auguszta főherczegnő is részt vettek. 
E vadászatra csak Polner Lajos kir. 
tanácsos, Pirkner Ernő erdőtanácsos 
és Wolfner Tivadar országgyűlési kép
viselő voltak hivatalosak Őfelsége ren
des kíséretén kívül.

Királyi adomány. Őfelsége a 
ki iy a gödöllői ev. ref., rom. kath., 

.s községi iskoláknak szorgalmas 
<5, ' k jutalmazására egyenként
lbo— U koronát adományozott.

nsza István — Gödöllőn. Gróf 
Tisza István miniszterelnök Pitreich 
osztrák pénzügyminiszterrel együtt 
péntek e Gödöllőn voltak. A minister 
elnök ■ 1 órakor érkezett külön-
vonati i i;, ,;ch pedig reggel, 8 óra
kor a -les személyvonaton. Őfelsége 
délbe.. -:1a őket. Délután 2 óra
kor a . i minister visszautazott Buda- 
petsre.

Helyettesítés. Főispánunk a meg
üresedett főszolgabírói állásra dr. Hey- 
der Ödön tb. főszolgabírót helyettesí
tette ; ifj Halász Móricz dr c<. szolga- 
biró közig, gyakornokot pedig ugyan
akkor Gödöllőre helyezte át. Járásunk
ban ezen helyettesítés általános örömet 
okozott, mert dr Heyder Ödön tb fő
szolgabíró hivatalnoki kiválóságai mel
lett társadalmilag is általánosan köz
szeretetnek örvend. — Reméljük, hogy 
a választásnál a megye is méltányolni 
főt’a közönségünk ezen kívánságát.

Éjjeli csendélet. Szerdán éjjel, úgy 
éjfél tájon beverték Aszódon Lőwy Vilmos 
ablakait és ajtaját betörték. Az éjjeli zavar
gást két duhaj legény SchonvitzKy Antal és 
Razdóczky István követték el s feljelentettek 
a járásbíróságnál.

Kiesett a vonatból. Gombos László 
a 60-ik gyalogezred közlegénye e hó 2-án 
vasúton lovakat szállított Egerbe. Aszód és 
Túra állomások között azonban a vonatból oly 
szerencsétlenül bukott ki hogy mire beszál
lították Aszódra az állomásra, meghalt. — 
Holttestét tegnap délután bonczolta fel 
Aszódon a dr. Rudolf Béla vizsgáló bíró 
vezetése alatt kiszállott bizottság.

Gyilkosság. Sziráki József valkói 
gazdaembert a valkói határban, közel a 
szeszgyárhoz a múlt héten halva találta a 
csendörség. A hullán küleröszak nyomai 
láthatók s igy nyilván való, hogy gyilkosság 
esete foro ; fenn. Az ügyben a nyomozás 
folyik s már eddig is történtek Valkón le
tartóztatások.

Egy uj kiadvány. Ha van áruezikk, 
melynél hiányát érezte eddig a vidéki intel
ligens vexőközönség egy szakszerű feivi- 
lágositást nyújtó lelkiismeretes Útmutatónak 
úgy bizonyara az arany és ezüstékszer az. 
A fővárosi Wirtli János és Fia ezég egy vas
kos kötetben adja közre uj mintáit oly á - 
tekinthető összealhtassal, hogy tiszta képét 
nyerjük az ezen ezégnéí alapclvíil elfoga
dott korrekt üzleti szokásoknak. Komoly 
érdeklődőknek levelező lapon nyilvánított 
' hajára (IV, Ferenczick tere 9) készséggel 
küldik meg.

Boraié. Megkezdődtek a hajnali misék 
hétfőtől kezdve. Az egyház négy héten ke
resztül készül a megváltó eljövetelére s a 
hajnali misék négy héten át mindennap 
megtartatnak.

Immakulata ünnepély. A túrái „Kat- 
kolikus Kör" a szep'őtelen fogantatás hit 

igazsága kihirdetésének 50 éves jubileuma I 
alkalmából f. évi deczember hó 4-én délután 
4 órakor az iskola uj termében „Immakulata" 
ünnepélyt rendez felolvasás, ének, zene- és 
szavalattal egybekötve. Az ünnepélyen dr. 
Perémy Imre hatvani hitoktató is részt vesz 
s ott felolvasást fog tartani.

Az első leánykiházasitási egyletnek 
mai számunkban levő nyílttéri közleményére 
felhívjuk olvasóink figyelmét azzal, hogy 
véleményét fiiggeszsze fel, míg a támadások 
ellen indított sajtóperben a független bíróság 
nem hoz ítéletet.

Vásár. Pásztó községben a legköze
lebbi országos vásár f. hó 19 és 20-ik nap
jain lesz.

Kertész Tódor müipar áru raktára 
Budapesten Kristóftér. Tátsasjá'ékok és a 
játékasztal kellékei legutolsó újdonság Ping
pong Frőbel játékai. Játékszerek kis fiuknak 
és leányoknak. Amateur fényképező készülé
kek. Csillogó karácsonyfa disz. Szoba torna 
eszközök. Korcsolyák. Vivő eszközök. Kor
csolyák. Vivő eszközök. Vadász kellékek. 
Revolverek. Száncsengök. Bőráruk. Dohány
zó eszközök. Bronz, porczellán és divatos 
japán diszmü áruk. Íróasztal kellékek. Finom 
aczél ollók és borotvák. Háztartási czikkek. 
Ebédlő asztal kellékek, tréfás tárgyak stb. 
Mindezekről nagy képes árjegyzéket ingyen 
és bérmentve küld.

NYÍLT-TÉR.*)
Tájékoztatásul

Az Első Leánykiházasitási egylet 
ni sz. és annak igazgatósága rövid idő óta 
czégtáblául szolgál a leggyülölködőbb és 
bosszúvágyé támadásoknak, melyek mind
annyian hazugságoktól, ferditésektői és tor
zításoktól esak úgy hemzsegnek.

Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen 
támadásokra reagáljunk. Csak annyi szol
gáljon tagjaink tájékoztatásul, hogy az Első 
Leánykiházasitási Egylet m. sz. kebelében 
semmi olyasmi nem történt, ami nyugtalan
ságra okot szolgáltatna és hogy ezen üzel
mek tisztán egy rendezett hajszára vezeten- 
dök vissza.

Üzletmenetünk zavartalan folyásáról 
különben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink, 
valamint általában a nagyközönség ily minő
síthetetlen támadásokról a helyes Ítéletet 
magának megalkotni tudja

A sajtópert, az egyedüli védelmi esz
közt, mely ily esetekben rendelkezésre áll, 
mindezen támadások ellen, már is folya
matba tettük.

Budapest, 1904. nov. 30.
Az Első Leánykiházasitási Egylet Igazgatóiba.

Tüzifaraktár feloszlatása
miatt minden öl tűzifa 2 koronával olcsóbb, mint eddig volt.

Arak:

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként ....................
II. „ hasábfa ...............................................
I. „ dorongfa................................................
ÍI. „ .........................................................
Botfa.......................................................................

Kapható a GOdöllő-kerepesi országút keresztezésénél a fadepóban. 

A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.
A vevő követeljen ellennyugtát ! 1—

Zvornyik Aiidías
szobafestő, mázoló, kocsifényező 

és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencséin a t. közönség! 
szives tudomására hezni, hogy 9évi 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényező és nyerges 

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

Szives pártfogást kér
ZVORNYIKANDRÁS

lestő.

9349. tkvi. 904.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy Rumpelles Kor
nél végrehajtatónak özv. Kársán Jánosné 
szül. Rumpelles Terézia végrehajtást szenvedő 
elleni 800 kor. töke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidé ki kir. Tör
vényszék. a gödöllői kir. Járásbíróság terü
letén levő Csömör községben fekvő a csö
möri 426 sz. tkvi. betétben foglalt A I 1—2 
sor 1167 hrsz. szöllö és 1168 hrsz. házból 
álló ingatlanból özv. Kársán Jánosné szül. 
Rumpelles Terézia B. 3. a. illetőségére 700 
kor. kikiáltási árban és ugyanezen betétben 
foglalt A t 1 sor 1134 hrsz. szöllökből 
ugyancsak B. 3. a. illetőségére 280 kor. 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1905 évi január hó 2-ik napján délelőtti 
10 órakor Csömör községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának lO°,o-át készpénzlen, 
vagy azl881. évi 60. t. ez. 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
nov. hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. sza
kasza értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi szept. 27-én. 
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

26 kor.
24 ,,
22 „
18 „
15 „
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Uril .k Gödöllőn az állomáshoz közel.
~~~ ■ Két épület. - nagy kert.
— Esotl^y október öl bérbetKbtntló.— 

Czim a kiadóhivatalban. 9—51
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Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban félválla

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szám.

= Iszákosság nincs többé! =
Kívánatra bárk’nek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport.

Kávé, tea, étel vrgy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózko
dásról, mert csodahatása ellenszenvessé leszi az iszákosnak a szeszes italt. 
A Coza oly csendesen és bizto.a t lr.it, hogy azt leleseg, t.'Sívér, avagy 
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illet’' még csak 
nem is sejti mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőt mesélte: 
„Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isten, teljesen segített rajta. Jó férj volt j jzan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység középedé éltem 1 De minek is mesél
tem volna et másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a 
dolgot saját maga ekképen irányítsa 
örömpalotává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit békitette 
gyen és becstelenségtől megmentett, 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulmdonosa, mindazoknak, kik kívánják, 
egy próba adagot díj- és költségmentesen küld, hogy Így bárki is meg
győződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

INSTITUTE (Dapt 74.) 71. High Holborn, London, W. C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.)

Urasági birtok ,X
vételre kcresterik. Ügynökök kizárva.

COZA

és otthonát, gondterhes tűzhelyéi

ki ismét, sok sok ezer férfit a szö
kik később józan polgárok és ilgyes 
embert a jó útra és szerencséiéhez

Kiadó vagy eladó 
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllő 

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a

= RÉTHY-féle = 
PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁLI

g< iidosan incg-
, ellen, in rí ezáltal a 

e. ■ tg tedik <-s : cliczcn g ó-y.tló 
. ■ e ír. r. . •„)' a !. e ,j uili'.ó

‘ I A • I■ i Ni>. :■ ; cv t Iáit, ti int 
s a r. . - A ■ ni' g> ‘■(’i

.1 gyullau. SH cs l.tp álmát, üuitöen

aít elkészíttetnek.

CLAYTON & SHUTTLEWORiH
HtlclttptíKl:9 Víiez.i-'i. t.r-.i i %-ij,

Utal a l«(jwtjlnyotabb árak mellett ?j.i.Jt.au k: 

Locomobil és gőzcséplőgép ok, 
szalinakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere cséplő c, t sz.t tó 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és arat 'gépek, szé.iagyöjtük 
boronák,

••rv«t«<4pek, Plánét jr. kapálpk, 
„•cskavágók, répavágók, kukoricza morzsolok d.-.rálók 

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

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata
■ 1 doboz 60 fillér. =

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

Sebesedések

I
lvgy ttot- .* zok |a.j.|n- tei inészctiie 
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hat eh segíti a g.ógy.ill. s . I doboz 70 lill. 
fmmi Posta tzéit ülaés rapont*.
3 kor. 1 f . cl ;etes b Id'.l 

debe t tá . 4 go.iuz, v;.Ky pe
dig 4 ko . 60 ii.krirt 6 uo- 
l'«*z,  Aw.tr a-Aiiig)uiurazág 
b.mnJ. asz be l.r mentve 
JZalliiatlK.
A ntag n.indin iCs-zi'n a 
törvén;, il ég bejegyzett védjegye

FRAGNER B. ts. ts kir. udvari siállilj 
s .. „Fekete Las“ gyógyszertárban, 
j riga, Kleinscite, fteruüagaj„e 
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