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Aszód és Vidéke
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és. 1RDALM1 HE'ILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évra 8 korona Negyed évre . . 2 kiróna
Fél évre 4 , ; Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentctlen leveleket nem fogadunk el.

Kocsigyár az aszódi 
javítóintézetben.

A m...kir. igazságügyi- miniszter 
az állami javintóintézetek növendékeit 
alapos szakkiképzésben kívánván ré
szesíteni, a - kereskedelemügyi minis- 
terrel egyetértőleg az elméleti, és gya
korlati iparoktatásban találta meg a 
zsenge korban rosszra hajló csemeték 
észszerű és hasznos felnevelésének 
kulcsát. ’

Ami a társadalomnak még nem 
adatott, azt ebben az esetben az ál
lam jótékony keze vette gondozás alá 
a kis Gonosz Pisták kialakítását Hasz
nos Istvánokká és azoknak ilyen alak
ban való visszanyerését az emberiség
nek.

Az állam ezen nemes intenciójá
val egyben a hazai iparnak is szolgá
latába kivan lépni.

A kassai javítóintézet mintegy 150

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKESZTŐ 

NYII<Y LAJOS.

növendékét a textil-, bőr- és faipar
ban képezted ki az állam, most pedig 
az aszódi intézet növendékeire kerül 
a sor.

Itt ugyanis gépüzemre berende
zett kocsigyárat létesít az igazságügyi 
és kereskedelemügyi miniszter, amely
ben főként gazdasági kocsikat, gyü
mölcskocsikat stö. fognak előállítani 
és amelyhez a hajtóerőt egy 50 ló
erős sűrítés nélküli és egy 50 lóerős 
sűrítéssel dolgozó Láng-féle gőzgép 
fogja szolgáltatni.

Az elméleti és gyakorlati oktatás 
szakszerű vezetésével a kormán) Duk- 
ker Ödön mérnököt bízta meg, aki 
gondoskodni fog arról is, hogy a nö
vendékek a kocsigyártást kéziipari 
alapon is elsajátítsák, illetve, hogy 
azok a bognár és kovácsmesterséget 
is elsajátítsák, hogy ezáltal akár gyári 
üzemben, akár kézi üzemben is meg
állhassák helyüket az életben.

Aszódon egyenlőre 60 növendék 
kerül kiképzés alá. A tanfolyam 4

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.

'■ HJIiDETÉSEK:
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. NYILT-TÉR sora 

(0 f llé'. EK fizetőinknek nagy árJ-cJveziuény.

éves. A végzett növendékek végzettsé
gükről bizonyítványt, illetve munka
könyvét kapnak.

A kocsigyár berendezése és e- 
gyéb kibővítési munkákra a ministe
rek egyelőre 500,000 koronái folyósí
tanak.

Ducker mérnök jelenleg Páris- 
ban van tanulmányúton ; állítólag va
lami speciális szerszámokat is hoz 
magával.

Ez pedig aligha fog tetszeni mű
szaki kereskedőinkuek, akik merik 
állítani, hogy a bognáriparhoz való 
eszközök Magyarországon is vannak 
oly ismeretesek mint Frankhonban.

Nagyfontosságu ez a gyár alapi- 
' tás a mi vidékünkön.

Mert eltekintve attól, hogy gyár- 
J ipar ezen a környéken azt mondhat- 

! juk : egyáltalában nincs, hacsak a 
- hatvani ezukorgyárat annak nem vesz- 
I szűk — épen a kocsi gyártás az az 
I ipar ág, mely nálunk kultiválva nincs,

TÁRCZA.

Vallomások.
— Párbeszéd. —’

Személyek : Elek, Margit.

Báli terem.

Margit: (egy délszaki növények által 
képezett fülkében ill ; ijedten, félre) Szent 
Isten, mit látok? Elek!

Elek : (megállva a fülke előtt, hasonló 
ijedtséggel, félre) Uram, Isten, Margit 1 (Fenn, 
elfogult hangon) Ah, milyen váratlan viszont
látás I Jó estét —

Margit: (szavába vágva és kezet nyújt
va Eleknek, hasonló elfogultsággal) Jó estét, 
Bárdos ur I Csakugyan váratlan a viszont
látás. Mikor érkezett meg?

Elek : Tegnap este. És amint látja, 
tr.a már nyakig úszom a farsangi örömök 
árjában.

Margit: Jól teszi. Fiatal ember . . . 
Nem csak joga van hozzá, hanem köteles
sége is —

Elek: (félre) Milyen oktató hang! 
(Fenn) Hanem, amint látom, ön is, Margit —

Margit: (szavába vágva) Igen, én is 
úszom —

Elek: (némi zavarral) És bizonyára | 
több joggal, mint én.

Margit: (hasonlóan) Több joggal ? — 
Már miért ?

Elek : (hirtelen más hangba csapva át) 
Szabad kérdenem, édesanyja, önagysága —?

Margit: (fellélegzik, félre) Hála isten
nek I (Fenn) Köszönöm, jól van. Egészséges 
És az ön családja ?

Elek : (zavarban) Tessék ? A családo
mat tetszik — ? Köszönöm szépen, szüleim 
és testvéreim egyaránt jól érzik magukat . . 
Megengedi, hogy ön mellé telepedjem ?

Margit: (félre) Jaj, de régóta féltem 
ettől a pillanattól. (Élekhez, maga mellé mu
tatva a pamlagra) Szívesen. Tessék.

Elek : (Margit mellé ül ; félre) No most 
ugyancsak környékez a hadd-el-hadd ; jó 
lesz minél előbb elpárologni. (Fenn) Jaj be 
régen nem ültünk igy együtt, Margit nagy- 
sám I Mennyi ideje is annak ?

Margit: (félre) Minél kedvesebb, an
nál nagyobb zavarba hoz. (fenn) Bizony már 
valami két esztendeje. Hogyan folytak a dol
gai azóta ?

Elek : (félre) öntudatlanul szuttyongat. 
(Fenn) Elég jól. És nagysád, sokat mula'ott 
azóta ?

Margit: (félre) Akaratlanul kínoz . . . 
(fenn ; szórakozöttan) Hogy mulattani-e ? . . 
Igen . . . meglehetősen . . . Igaz, hát a gaz
daságuk hogy megy ? Volt-e jó termésük az 
idén ?

Elek: (félre) Milyen hirtelen átmenet I 
Tán csak nem sejt valamit ez a leány, hogy 1 

| olyan ezélzatosan tért le a tárgyról : (fenn 
szórakozottan) A gazdaság, kérem ? Kö: zö- 
uöni, elég jól vagyunk vele. A birkák ugyan— 

Margit : (szavába vág) Hogyan van 
nagybátyja, a kapitány ?

Elek ; (félre) Mi lelte ezt a lányt ? 
(Fenn) Ó, köszönöm,,pompásan érzi magát, 
sokat lovagol és játszik a — (szájára üt, 
félre) Ostoba, most csaknem elszóltad magad!

Margit: Játszik a — ?
Elek : A — plébánossal.
Margit : (félre) Milyen szórakozott a 

fiú I Rettegek a gondolattól. Ugylátszik, még 
most is szeret . . . Egészen megzavarta a 
váratlan viszontlátás. (Fenn) Úgy ? A plébá
nossal ? Derék. Igaz, ki most a plébános?

Elek : (félre) Mennyire szórakozott I 
Alig merek reá, gondolni. Hátha még min
dig szeret . . Ó, ez kétségbe ejtene I (Fenn) 
A plébános, kérem? Ki is a plébános ? Igen 
nézze csak, hová gondolok I Hát még a 
régi, az öreg Pernyei.

Margit: Pernyei . . . Hát az a gyö
nyörű szölölugas meg van-e még a házuk 
mögött ?

Elek : (félre) Szölölugas ? Közeledik a 
fergeteg. (Fenn) Az is megvan még.

Margit : [félre] Szóba kell hoznom a 
régi dolgokat. így tán könnyebb lesz meg- 
vallanont mindent. [Fenn] ü, az a szép sző
lőlugas I Gondolt ön reá azóta ?

Elek : [félre] Közeledik már. [Fenn]. Ó 
gyakran, igen gyakran. [Félre] Nem téphetem 

1 szét egyszerre a szegény kis lány valanieny-
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vagy mondjuk kevésbé ridegen : alig 
van.

Birtokosaink díszesebb kocsi be
szerzése végett a fővárosba vannak 
utalva, hol pedig jó 50“°-ban külföldi 
árut kapnak. Pénzük tehát a külföldre 
megy, a külföld iparát támogatja.

De ez a külföldi áru sem szolid
ságra, sem csinra nem felel meg ne
künk és viszonyainkhoz is kevésbé 
lessz alkalmas, mint az itthon készült.

Minden esetre nagy nyereség te
hát vidékünknek ez a gyár alapítás.

A gödöllői fürdő.
Tekintetes Szerkesztő Úr.
Mélyen tiszt'lt szeikesztö ur szives 

volt becses lapjának csütörtöki számában 
szerény fürdő vá.l .latomról is megem.é- 
kezni és pedig igen kedvezően.

Engedje meg igen tisztelt szerkesztő 
Uram, hogy ezen megérdemelt s igy minden 
esetre igen jól eső kedvező nyilatkozatáért 
hálás köszönetemnek adjak kifejezést és egy
ben arra kérjem, hogy anak az alábbi köz
lésem mellett becses lapj.ban helyet adni 
méltóztassék. Közleményemmel tán hosszabb 
leszek mint szeretném, mégsem mondhatok 
el annyit, mint a mennyit mondani szeretnék.

Úgylehet prólára teszem hosszadal
masságommal az olvasó türelmét, számitok 
azonban arra is, hogy a beállott unalmas 
esős idő miatt lesznek olyanok is, akik azt 
végig olvassak.

Ha a városunk területén levő közhasznú 
vállalatok és imézménvek rövid sorozatán 
végig tekintek, lehetetlen az itt lévő fürdőt 
is ahoz nem soroznom. Amint múltkori igen 
becses közleményében is állítani méltózta- 
lott, nem szenved kétséget, hogy a fürdő 
létezése a nyaralok számának emelkedéséhez 
nagy mérvben hozzájárul. Azon esetben 
pedig, ha ilyen vállalat magán kezdeménye
zésre nem jött volna létre, akkor úgy az 
allam, mint a község, s a lakosság nagyon 
sok jövedelemtől elesett volna.

A fürdőre tehát nem csak közegész

ségi, és köztisztasági szempontokból volt és 
van szüksége Gödöllőnek, hanem közvetlen 
s a közvetett jövedelem fokozása czéljából is.

Bármerre menjünk is tapasztaljuk, 
hogy kevés kivétellel az összes fürdők az 
állam, a község, vagy mint alapítványok az 
egyház kezében vannak. A község, másutt 
az állam érdeke, úgyszólván eminens érdeke, 
hogy ily intézmények létesüljenek. Oly vidé
keken tehát, ahol a lakosság érdekei más 
források hiányában azt szükségessé teszik, 
s hol a természeti kincsek mint a gyógy
források és a megfelelő klimatikus helyek 
azt lehetővé teszik, az állam és a község 
létesít is fürdőhelyeket és telepeket, -számítva 
arra, hogy a befektetett tőke kamatozá-át 
nem a vállalat közvetlen jövedelmében hanem 
a lakosok adófizetési képességének foko
zása következében busában nyeri Vissza.

Magánosok, vagy részvénytársulatokra 
az adók emelkedése nem lévén csábitó, 
emiatt azok leginkább akkor -létesítenek 
fürdő vállalatot, ha ennek prosperálása 
anyagilag kellőleg biztosítva van. Biztosítva 
lehet az, az állam a község, az illetékes 
birtokos osztály, vagy más érdekeltség ré
széről oly támogatás által, mely a vállalat 
jövedelmezőségére már előzetesen is megfe
lelő basist nyújthat. Lehet ezen támogatás 
a vállalat létesítésére szolgáló telek, az épí
tés, a felszerelés, a berendezéshez szükséges 
tüzelő anyagoknak felajánlása, szállítási ked
vezmények, teljes adómentesség biztosítása, 
gépek vagy épen készpénzben nyújtandó 
államsegélynek, vagy hosszú időre adott ka
matmentes kölcsönnek engedélyezése által.

Vájjon az említett támogatások közül, 
melyikben volt része az itteni fürdőnek? A 
lekicsinyelésben és az ócsárlásban. Húsz 
éves fennállása óta a vállalat számottevő 
jövedelmet elérni nem volt Képes. Óriási 
összeget igényelnék a fentartási költségek, s 
a minden évben újólag jelentkező befekteté
sek költségei. ; : ; ■ ■

Most, hogy a kérdés-felszínre hozatott 
és legkivált, hogy a vállalatnak 2Ó éves fenn 
állása bizonyos tekintetbén az ügynek actu- 
ális jelleget kölcsönöz, nem lesz érdektelen 
visszapillantanunk az elinult évekre. 1885. 
évben létesült a fürdő intézet. A jó öteg 
Horváth bácsi nyug, uradalmi kasznárnak az 
alvégén lévő épületeiben több igen előkelő 
nyaralója volt, kik évről-évre bérbe vették a 
lakásokat. Egy ízben összebeszélve kijelen

tették, hogy bármennyire szeretnek is itt lak
ni, többé nem jönnek ki, mert semmiféle 
fürdő nem lévén, a fürdés czéljából való 
Pestre utazgatás felette kényelmetlen es költ
séges. Akkor még nem volt zónarendszer. 
Rimánkudtak az öreg urnák, hogy a kertjén 
átfolyó Rákospatakhoz legalább csak egy 
öltöző kabint és valamelyes gátat tároltas
son össze, hol a nagy hőség elöl némi üdü
lést találjanak

Addi -addig beszéltek az öreg urnák, 
amig reá szánta magát egy családias jellegű 
kis fürdöház építésére. Hire ment ennek, 
mint faluhelyen minden dolognak. Szenzáció 
számba ment ez is. Amig azonban a tervek 
s az előmunkálatok készültek, egyesek me
sés hasznot jósoltak e vállalatnak. Ennek 
tulajdonítható, hogy rögtön versenytárs is 
akadt s egyszerre két fürdő épült Gödöllőn. 
Számítás nélkül és nagyon elhamarkodva 
mind a kettő.

Szó sincs róla, hogy a közönség az 
első években ne vette volna hasznát a két 
vállalat között keletkezett roppant nagy ver
senynek. Kartelre nem léphettek, meit hiszen 
ma is kevés Gödöllőn még nyáron át is 
a fürdőzö közönség, hát még 18—20 esz
tendővel ezelőtti Azt tették azonban, hogy 
versenyre keltek, a fürdőárakat hétről-hétre 
leszorították, s nem a megélhetés, hanem 
egymás tönkretétele volt a végczél. Ilyen 
körülmények között természetesen pusztult 
mind a két fürdő, mig egyik aztán vállala
tán vagy 70.000 K. veszítve teljesen tönkre 
ment.

Az éveken át folytatott áldatlan harcz 
megviselte a Gizella-fürdöt is. Nem kis fel
adattal kellett tehát megküzdeni az utódnak, 
midőn átvette a vállalatát, mert a fürdőt 
fokozatosan szinte át kellett építenie.

A tényleges szükségletnek a fürdő 
mai berendezése teljesen megfelel. Számos 
nevesebb fürdőhelyen nem található ilyen 
fürdőház. Ha megadatik czélomat elérnem, 
egy-két év elteltével a vállalatot olyan szín
vonalra emelem, hogy az ellen a legkénye
sebb igényűek sem emelhetnek kifogást.

Kérem e végből a tekintetes Szerkesztő 
urat, hogy engem e törekvésemben támo
gatni szíveskedjék

Mély tisztelettel 
Gödöllő, 1905. május 26.

Wittenberger Adolf
fürdötulajdonos.

nyi illúzióját. Így talán kíméletesebben ad
hatom tudtára a valót.

Margit : Emlékszik még, mennyit sé
táltunk benne együtt, mikor a nagynéném- 
nél voltam látogatóban a szomszédos tanyán?

Elek : [sóhajtva] o, emlékszem I
Margit : Mikor ön békés nyári estéken 

felöl 'asta olt r.ekem „Fanni hagyományait".
Elek : [érzelgősen] Mikor illatos szellő 

suhant át a szőlölevelek titokzatos sűrűjén.
Margit: [hasonlóan] Mikor a leáldozó 

naj) búcsúzó sugarainak bíbor aranyfé.iyé- 
ben fürödtek a kis kert karcsú jegenyéinek 
zizegő levelei.

Elek : (nekimelegedve) Mikor a termé
szet szent csöndjét olyan elragadóan szakí
totta meg a hazatérő munkások vidám dala—

Margit: (hasonlóan) Mikor az estlia- 
rangszó derült nyugalomba ringatta a szi- 
vienkcf —

lek : (elragadtatással) Mikor ott ül
tünk azon a kis zöld pádon, kéz kézben, 
az én tekintetem boldogan elmerülve az ön 
— a te — az ön szemeiben — és —

Margit : És ? (Félre) Nincs kétség 
többé. Csakugyan szeret még . . . (Zavart 
pirulással lesüti szemeit.)

Elek: (félre) Ő pirul, zavart. Ó, tehát 
nem csalódtam, Még most is szeret.

Margit :(sóhajtva, félre) Szegény f.u I 
Elek : (hasonlóan) Szegény leányka I 
Margit.; (félre) Nem reméltem, hogy 

ennyire szere még most is és ép ezért hit
tem, hogy könnyen bevallhatok elölte min
dent . . .

Elek : (félre) Bűnös játékot űzök a sze
rencsétlen gyermekkel ... Ez nem járja.

El kell mondanom neki mindent, fel kell 
világosítanom. (Fenn) Kedves Margit I (Meg
indulással) Ön . . . én . . . én egy nyílt 
vallomással tartozom —

Margit : (félre) Szent isten, végem van I 
(Izgatottan megragadva Elek kezeit; fenn) 
Ne, kérem, Elek, az istenért ne tegye! (El
fojtott suttogással) Énnekem, igenis, nekem 
kell megelőznöm önt. Én, csakis én tarto
zom önnek egy vallomással —

Elek: (félre) O, mennyire megnehezíti 
feladatomat a szegény gyermek I fFonn) Ne 
mondja tovább, Margit, mert én méltatlan 
vagyok arra. — Én — én —

Margit: (félre) Meg fog hasadni a 
szive a szegény fiúnak . . De ki kell mon
danom a végzetes szót . . . Lelkiismeretem 
parancsolja . . . (Fenn, látható lelki küzde
lemmel) Én — én —

Elek: (gyöngéden befogja Margit szá
ját) — Én —

Margit: (hasonlót tesz az Elek szájá
val; fojtott hangokat hallat az Elek keztyüs 
kézé mögül) Én —

Elek: (hasonlóan kiabálva) Én már 
feleséges vagyok I

Margit : (felkaczagva, hirtelen leveszi 
I kezét az Elek szájáról ; hasonlóan kiabálva) 

Nekem pedig férjem van inárl
Elek : (hasonlóan lekapja kezét a Mar- 

I git szájáról, kaczagva) Brávó I Gratulálok.
Margit: (még mindig kaczagva) O, én 

is, én isi Tehát nem szeret már.
Elek ; Legalább nem úgy, mint va

laha —
Margit: (kezet szőrit Elekkel) Köszö

nöm ... 0, mily boldog vagyok I

Elek: (nevetve) De nekem egy kis 
lányom is van már I

Margit: (hasonlóan és tréfás büszke
séggel) Csak lassabban, uram. Nekem fiam 
van ám I

Elek : (kezeit csókolva Margitnak) 0, 
mily dicső pillanat! Használjuk fel. Eljegyez
zük őket egymásnak ? — —

Franciscus.

Csöndes élet.
Télen, nyáron, korán, későn 

Egy kabátban járok,
Keresem a csengő-bongó

Arany — boldogságot.

Pengő fehér fillérkéket;
Ezüst koronákat,

Belőlük oly kevesem van, 
Aminő sok — másnak.

De jól van ez I Másnak nagyobb 
Szüksége van rája I

Kinek szive nincs : had’ legyen 
Sok, sok — koronája.

Az én éltem igy is gyönyör, 
A világom : — éden.

Oyere ide, simulj hozzám 
Kicsi — feleségem.

Stella.
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HÍREK.

Keresztjáró napok. E hó 29, 
30 és 31-én lesznek a keresztjáró na
pok, melyeket áldozó-csiitörtök ünnepe 
követ. Eredetileg könyörgések napjá
nak hívja az egyház, mivel legtöbb 
helyen csak egy templom van s így a 
templomok helyett városban, avagy 
határban felállított keresztekhez vonul 
ki a körmenet Isten irgalmáért es- 
deni, azért keresztjáró napoknak is 
nevezik őket. A fejlődő természetre 
kritikus májusra esnek e napok min
dig, amikor legnagyobb szüksége van 
az emberiségnek a természet erőit 
kormányzó Mindenhatóra. Szt-Mammert 
viennei püspök 469-ben, midőn szék
városát földrengés, gyakori villámcsa
pások, vadállatok s Ínség pusztitá, 
felszólította népét, hogy az áldozó
csütörtök előtti három napot vele 
együtt szigorú böjtben és imában tölt
sék s a nép imájának olyan nagy volt 
a sikere, hogy „cessavit ita tribulatio 
et subversio" s megszűnt a félelem s 
felfordulás. Később egész Francziaor- 
szágban elterjedt e szép szokás: III. 
Leó pápa az egész egyházra nézve 
kötelezővé tette, azóta — több mint 
XII. század — járnak a hívek körme
nettel, hogy munkájokra, terményeikre 
az Istentől áldást kérjenek. Kereszt
járó napokat ez évben is vallásos 
áhítattal ünnepük meg a hívők.

Az udvarnagy Gödöllőn. 
Apponyi Lajos gróf, magyarországi 
udvarnagy tegnap Gödöllőn időzött és 
Gallé Antal várkapitány és Maszák 
Aladár udvari titkár kíséretében meg
szemlélte a gödöllői kir. kastélyt és a 
várkapitányság felügyelete alatt levő 
egyébb épületeket és a parkokat. Az 
udvarnagy társaságával délelőtt érke
zett Gödöllőre, az ebédhez Varga 
Sándor Erzsébet szállójában téríttettek, 
délután pedig megjelent Bitó ezuk- 
rászdájában feketére, alkalmat keres
vén arra, hogy a gödöllői társaság 
több kiváló tagjával találkozzon.

Bérmálás Túrán. Szerdán e hó 
24-én volt meg a bérmálás Túrán. 
Jung püspök ez alkalommal 180 
egyént bérmált meg. A megyéspüspö
köt betegsége akadályozta abban, hogy 
ott személyesen is megjelenjen. Ünne
pélyes fogadás és délben 40 teritékü 
bankett volt a plébánián.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete e hó 26-án megtartott 
rendkívüli közgyűlésén letárgyalta az 
uj községi szervezeti szabályrendeletet. 
Az uj szabályrendeletben alig van vál
tozás, alig van valami — uj. A régi
től csak annyiban külömbözik, hogy 
benne van a járda szabályrendelet is 
és hogy az eddigi városgazdái, adó
ügyi jegyzői, rendőrbiztosi és végre
hajtói állások megszüntetése mellett 
a városgazdái teendőket a törvénybi- 
róra, az adóügyi jegyzői és végrehaj
tói teendőket a főjegyző vezetése és 
felelőssége alatt működő segédjegy
zőkre ruházta. Elhatározta a közgyűlés 
a körállatorvosi és szülésznői állások 
betöltését, ez utóbbi fizetését 200 ko

ronára emelvén. A járdára vonatkozó 
része a szabályrendeletnek csupán a 
járda kímélésére és tisztán tartására 
nézve intézkedik. Azt, hogy a háztu
lajdonos a háza előtti járdát állandóan 
jókarban fenntartani is köteles: nem 
szavazta meg a közgyűlés daczára a 
tanács ily irányú határozatának. — A 
járdák átvételére sem küldött ki bi
zottságot a közgyűlés, hanem azt ha
tározta, hogy a képviselőtestület ösz- 
szes tagjai részt vegyenek az átvétel
ben.

Gödöllő népessége. Gödöllő 
nagyközségnek a legutóbbi adóössze- 
irás szerint jelenleg 5893 lakosa van. 
Területe 10756 kát. hold.

Tanitók Gödöllőn. A pestvár
megyei általános (hivatalos) tanítóegye
sület újonnan szervezett gödöllői já
rásköre 1905. évi május hó 31-én 
délelőtt 10 órakor Gödöllőn, a község 
ház tanácstermében tartandó gyűlésen 
megalakul. E gyűlés napirendje : Az 
egyesületi elnök megnyitó beszéde, 
jelentése és előterjesztése. 2. Az egy
huzamban való tanítás kérdése. Vita
tétel. Előadó Tomcsányi János. 3. 
Megalakulás. 4. Indítványok tárgyalása. 
A gyűlés után az Erzsébet-szállóban 
társasebéd lesz. Ebéd után a helyi 
nevezetességek közül a királyi várkas
télyt, a m. kir. niéhésztelepet, az Er- 
zsébet-parkoí tekinti meg az egyesület. 
— Gödöllő vendégei f. hó 31-én reg
gel 8 óra 35 perczkor induló vonat
tal érkeznek Budapestről.

A vörös-kereszt egylet orszá
gos közgyűlését f. hó 23-án tartotta 
Bpesten, melyen az i s a s z e g h i 
fiókegylet képviseletében Krause Gé
záim isaszeghi fiók egyleti elnöknő is 
részt vett.

V. 433/2 számhoz 1905 Vgh. 400 sz.1905. 
Árvtrési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői 
kir. járásbíróságnak 1905 évi V. 433’2 szánni 
végzésével dr. Szilágyi Vilmos István ügyvéd 
által képviselt Egyházi Ágoston és trsa. ezég 
felperes részére Bácskay Miklós rákosszent- 
mihályi lakos alperes ellen 104 kor. 
követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt 620 kor. fiiérre becsült ingó
ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbí
róság fenti szánni végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Rákosszentmihályon leendő meg
tartására határidőül 1905 évi junius hó 3 
napjának délutáni l'.'i óráj a tüzelik ki, 
mikor a biróilag lefoglalt bútorok, — 
és egyébb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alulis elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amenyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 évi május hó 22. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

Kerti munkálatokhoz 
értő gyermektelen házaspárt keresek, a sze
rény lakás mellett a férj részére évi 200 
korona fizetést biztositok. Wittenberger 
Adolf fürdő tulajdonos. 1 — 1.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-niunkák 

a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. javításuk a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26—6

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

ÜZLETÁTVÉTEL.
Van szerencsém a t. közönség szives 
tudomására adni, hogy Antal Ferencz 
úr hentesüzletet átvettem, s azt

ANTAL FERENC UTÓPA
ezég alatt vezetem tovább..................
.........  Üzletemben mindennemű friss 
hentes áruk, zsir, szalonna és h ideg 
felvágottak kaphatók ............

Naponként délelőtt a piaczon is 
.................. elárusitás ..............

Tisztelettel

Eperjesi Mihály
hentesmester

Gödöllő, Erdő-u. 525.

BORSZÉKI BOI^VIZ 
a savanyuvizek királya.

('stkme(in<ben.
Fürdőidény junius 10-től szept. 15-ig.

900 m. magas, ösfenyvesek közölt fekvő 
klimatikus gyógyhely, világhírű hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vasláppal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szobaárak idényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
fürdőárak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kintert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Fllrdőorvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten Vili., 
Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
nig vasúton. Naponta gyorskocsijárat váltod 
lovakkal, gyönyörű szép és jó utón. Gyors
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz.- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. 16.
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Sebesedések

(
legyenek azOk bárminő természetűek, gondosan meg
védendők minden tisztdtlsnság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 eve már, hogy a megpuhitó 
htizókcnócs PRA A. HÁZIK iNOCS név alatt, n int 
egv nélkülözhettél! k'Mószcr smeretes Az meg.'dia 
sebet, csi'lapiija a gyulladást és f íjdnlaiat. üdítően 
hat és elősegíti a gvógyulláít. 1 doboz 70 fül.

EKHtn po-.t4 azé küldés nijonti.
3 kor. 16 fill. előzetes bekül
dése után 4 d( hoz. vágj pe
dig 4 kor. tO filléreit 
hoz. Ai-.trit-.V.iigeart 
bármely részébe ti ti; 
szallitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye va i.

FRAGNER B. fs. és kir. Udvari szálli'ú 
a „Fekete Sas“ gyógyszertarában, 

j Prága, Kleinseite, Nerudagasse J 
iá sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
flg Magyarország gyógyszertáraiban, Fő wf 
A aktíi: Török József Buda.jj 
^■iii iit ~t—---. ii--™-.’a.' ■‘rriro

*A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA

BUDAPEST VI., 33.

A gyomor
egészségben való megőrzése
főleg az emésztés megtartásán, előnioz- 
d.tásán, szabályozás in és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvekből gondosan elő
állított étvágyelöseg.tö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktekuség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzödés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.
Figyelem ! A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRAáHER B.2/VÍ 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés napolta.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bementve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.
...

J

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír

üzletében Gödöllőn.

Egy érdekes látnivaló ingyen! K
írjon egy levelezőlapot és megkapja azonnal gratis és franco 
az én gazdag minta-gyűjteményemet a legújabb ruha és mosó
szövetekről. Áraim olcsóbbak, mint bárhol.

Első és legnagyobb szétküldést' áru
ház női és úri ruha szövetekre, mosó

szövetekre és vászon árukra.
WIEN, I., Fleischmarkt. 6.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger melipasziiííai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:

„N A D O R“ gyógyszertár
^Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentmiklóssy B
• Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 

Aszód : Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

Megfojt ez az átko
zott köhögés 1

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL LÖ N Váczi-utcza 460. szám 

*“>Porsó!í kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
Si20?1^ viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
nvitnH >Zei »'TS ,egyenrul’ában, a gyászkocsi mellett fáklyával, - 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
~ Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.------

Mi
Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda?


