
VI. ÉVFOLYAM. 31. (191.) szám. 1905. JULIUS 30.

A
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
E(é«z évr> 8 korona 1 Negyed évre . . 2 korona
Fél évre .4 , | Egyes aiám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket néni fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: 
ASZÓDON.

1-1 I R D E T ÉSEK :
egyezség szerint jutányos Árun közöltetnek. NYILT-TÉR sora

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

FELELŐS SZERKESZTŐ

NYII<Y LAJOS.

1

Az aratás.

Nagy reménységgel várta a gaz
daközönség az aratást. Sokat várt, 
sokat remélt az idei jó esztendőtől.

Hiszen nincs még egy állam a 
föld kerekségén, ahol a nép tigy oda 
lenne kényszeritve a föld neveléséhez, 
mint a mienk, ahol az ipar és a ke
reskedelem csak gyermekéveit élvén, 
mindenki a földtől nyeri kenyerét.

És akkor, midőn az elmúlt rossz 
termési év tönkretette az egész remé
nyét, megingatta existenciáját.

Kétszeres tehát az örömünk, a 
midőn gazdáinktól megtudjuk azt, 
hogv bár nem kitűnő, de közepes jó 
termést adott az Ur, a földet túró, 
föld munkálásával foglalkozó népnek, 
és hogy az idei termelésünk úgy 
mennyiségileg, mint minőségileg jóval 
túlszárnyalja a tavalyi év termését.

Pedig a junius havában uralko
dott túlsók szárazság és aszály vala
mint a julius havában uralkodott nagy 
zivatar és jégeső nagyban csökken
tette amely pedig kitűnőnek Ígérkezett 
és a kevésbé jó talajminőségü vidék 
népeit is kecsegtette.

A szárazság és a jégeső különö
sen járásunk felső részében vitt na
gyobb pusztítást véghez, azonban 
daczára ennek, ezen a vidéken az 
átlagos termés a 10—11 métermázsa 
között váltakozik, mig más helyeken 
az átlagos 13—15 métermázát érte 
el. —

Az utobbi különösen káros idő
járási viszonyok daczára tehát az ara
tás — bár az egész időszak alatt sok 
aggodalom között voltak a gazdák,— 
elég jól sikerült; úgy az ősziek, mint 
a tavasziak, főképp mennyiségileg kö
zépszerű jó terméssel fizettek, minő
ségileg pedig nagyon is jól sike
rültek.

A gödöllői járás idei gabonater
mése tehát megközelíti az 1903. évi 
kitűnő esztendő termését, amit csak 
örömmel lehet konstatálni és megelé
gedéssel tölthet el bennünket.

A tengeri általános kedvező fej
lődését az eső hiánya bár megakasz
totta, azonban, ha esőt kap, kitűnő 
termésre van kilátás, amely a műit 
évi termést 50 százalékkal fogja felül
múlni. Ugyanez áll a többi kapás
növényekre, valamint a ezukorrépa és 
mesterséges takarmányra is, amely az 
idén jóval nagyobb sikerrel kecsegtet, 
mint az elmúlt esztendőben.

Ami pedig a jövő kilátásait illeti, 
örvendve konstatálhatjuk, hogy termett 
gabonánk minősége olyan jó, hogy az 
eredmény szerint idei termelésünk ér
téke jóval túlhaladja a tavalyi év ösz- 
szegét, nem számítva bele a te-geri 
és többi kapásnövényeknél tapasztal
ható terméstöbbletet. Ha pedig a kül
földi országok rossz terméshirei a va
lóságnak megfelelnek, igy kilátásunk 
van egy állandó magasabb gabona
árra s ez esetben a termelési érték 
gazdáinknak még nagyobb jövedelmet 
biztosit.

Annyi sorscsapás után jóleső ér
zéssel és igaz örömmel tölt el ben
nünket az a tudat, hogy a nép baján 
legalább ebben az esztendőben se
gítve van.

Fürdői levél.
Borszék, 1905. jul. 25.

Három hét óta ismét itt vagyok a fen
séges természeti bájakkal diszeskedő tájon, 
ahol az ég a magas fenyvesekkel ölelkezik, 
amelyek liíís árnyában járó kelők arczának 
halvány rózsáit piros rózsákká csókolja az 
enyhe balzsamos szellő.

Miként a hivő muzulmán fanatikus ra-

TÁRCZA.

Szajna.
Irta: Prévost Marcel.

Génié Jaquesnak hívták Egy kis diák
vendéglőben ismerkedtem meg vele, a hol 
akkoriban, kivált a hónap végén, gyakran 
megfordultam. Azonnal félti! tt. Kuszáit sza
kálla, bozontos haja és szép szürke szeme 
volt, melynek világosságát a poros pápaszem 
ntügül inkább csak sejteni, mint látni lehe
tett. De mindezek fölött szembeötlőd esetlen 
viselete. Mikor a helyiségbe lépett, minden 
asztalnak neki ment és sehogysem tudta, 
hová tegye a kalapját, meg a botját; végre 
mellém teiepedett. Evés közben rövidlátó 
szemeivel folyton a sótartót kereste, mig 
végre odanyujtottani. így kötöttünk ismeret
séget.

Mint minden félénk ember, miután 
megtört a jég, gyorsan felmelegedett. El
mondta, hogy segédtanító valamely intézet
ben a Rue de Sept-Voisban. — Az utcza 
tigy, mint az intézet már rég nem létezik. — 
Ezer frank évi jövedelemmel, lakás nélkül, 
a mi éppen elég az éhenhalásra.

De mit törődött ő az éhenhalással je-

lenleg? Majd a jövő mindenért kárpótolni 
fogja. A híres költő gyorsan feledni fogja a 
szegény tanító nyomorát. Mert költő volt. 
Egyelőre ugyan csak önmagának irt verseket. 
Ha erről beszélt, hát szinte megvadult.

— Hiszem, hogy még szerencsés le
szek, — mondta tétova tekintettel és kigyult 
arczczal. — Vannak emberek, a kiket a sors 
kiszemelt már arra, hogy nagyokká legyenek 
s ezekhez tartozom én is. Életem valóban 
oly különös volt, hogy nem érne semmit, ha 
a jövő nem biztatna. Nem mondtam még 
önnek, hogy talált gyermek vagyok? Várjon, 
mutatok valamit. — Ezzel átkutatta tárczáját, 
mely mindenféle papírdarabbal volt tele cs 
végre egy régi, elsárgult zsíros ujságszeletet 
juttatott napfényre; a „Petit Journal" egv 
jegyzete volt. „Bercziben egy G . . . nevű 
homokkotró tegnap csónakéban durva pó
lyába göngyölt gyermeket talált. Miután a 
rendőrséget tudósította, a jó ember kíván
sága volt, hogy megtarthassa a gyermeket, 
ha nem kerestetik és lemondott minden se
gélyről eltartására nézve".

— Ez a G . . . — folytató Jaques, 
miközben a papirszeletet összehajtá, — Gé
me apó volt, a gyermek pedig én. Az öreg 
úgy bánt velem, mintha saját gyermeke let
tem volna. Sokat Ígérő nevét is rámruházta. 
Később aztán iskolába küldött és müveit 
embert nevelt belőlem. Aztán meghalt. Nem 
igyekeztem megtalálni szüléimét. Mi közöm

azokhoz az emberekhez, kik a világra hoz
tak ? Valódi apám mégis csak a homokmun
kás Bercyböl, valódi anyám pedig a Szajna, 
az egyetlen, ki karjain ringatott, mikor gyer
mek voltam. — Szemébe köny gyűlt és 
mereven nézett a mustártartó gombjára. — 
Mikor még élt az öreg, minden este a Szajna 
partjára ültünk. A folyó vígan csobogott lá
baink alatt, mintha mesélni akart volna, cso
dás, titokzatos mesét. — Elhallgatott. — 
Meghalt az öreg. Szomotu dolog, ha az 
embernek nincs atyja. De az anyám, a 
Szajna, az megmaradt, minden este meg
látogattam öt. Eljönne ma este velem ? Ak
kor talán megmutatnám azt a helyet, a hol 
engem találtak.

Belém kapaszkodott, mintha régi paj
tása volnék és a Szajna felé vezetett. Szép 
augusztusi éj volt Ha Bercyre tekintettünk 
át, az égbolt sötétkéknek, sőt majdnem fe
ketének látszott, telehintve számtalan csillag
gal, mintha fényes szegekkel volna kiverve. 
Mögöttünk azonban égő pírban izzott a lát
határ. A gázlángok ezrei kigyultak. Hátul 
pedig Auteuil felé a hold kelt föl s a lát
határ mind-mind halványabbá, áttetszőbbé 
lett. Szótlanul haladtunk. Elhagytuk a várost 
s az egész táj sötéten tárult elénk. Jaques 
egész közel czipelt a folyóhoz. A mély csönd
ben csak a viz csobogása és a világváros 
tompa moraja hallatszott. Egy kunyhó előtt 
megálltunk; egyike volt ez ama kis liivata
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szerezni

g iszkodással zarándokol a messze Mekkába' 
Imi lelki üdvét megnyerve és biztosítva hiszi 
Mohamed koporsójának meglátása által ; 
úgy én is tántorithatlan bizalommal siettem 
Borszék fenyvesei közé, hol megroncsolt 
egészségemre óhajtott gyógyszert 
reméltem.

S legyen hála Istennek, ezen 
ményemben nem csalódtam.

Folyó hó 8-án este érkeztem 

erős re-

ide nagy 
mérvű tüdő és torokh’urut bajommal, mely 
a téli influenzás betegségemből maradt 
haha. A hurut a légzőszervek utait, a tüdőt 
és torkot annyira elfogta, hogy elegendő 
levegő nem tudott bejutni a tüdőbe, mi miatt 
gyakori nehéz légzés, fuldoklas állt be. Lá
zas éjjeleimen nem bírtam feküdni s aludni, 
néha oly kínzó, görcsös köhögés gyötört, 
hogy azt gondoltam, miszerint mellem szét
reped s annyira gyenge valék, hogy nem 
voltam képes tíz percznyi sétát tenni. Szóval 
nagyon rosszul voltam idejövetelem után két 
hóiig, de ekkor már súlyos betegségem 
jobbra fordult.

A jó Isten az ő csodás erejét és gyógy- 
balzsamat az itteni levegőbe és forrás vi
zekbe öntötte. Csak ezt a levegőt kellett 
beszivni, csak a forrásokban kellett megfür
dető, hogy erőhöz jöjjek, hogy tüdőm és 
torkom megtisztuljon a huruttól.

A harmadik hét végén már is elég jól 
lassan-

ti
jBérzcm magam, mig a teljes javulás 
óként biztosan be fog következni.

Hála neked Borszék életadó levegője! 
Szerencsés beteg, aki nemcsak világra- 

Mszóló gy.grl.Íredet hallja avagy olvassa, lia- 
Kiem erős akarattal rászánja magát az ide- 
'■ 'vetelre is. Aki pedig eljön, nehány heti 
.ff.Kura után bátran elmondhatja: jöttem, szép 
ifi.ijat, szép fürdőt Lttani és betegségem felett 
■^győzedelmeskedtem.

De nemcsak a súlyos betegek jöhet- 
íjnek ide, hanem azok is, akik különben 
[■egészséges komplexussal bírnak, de akiket 
ikiz élet gondjai idegrendszerükben inegtá- 
Bnadtak s azért nyugalom, üdülés és szóra
kozás után vágyódnak.

Azok a nyugalmat a nagy természet 
®iéma csendjében fellelhetik, az üdülést a 
itj.azdag szénsavas fürdők pezsgő vizében 
Bnegnyerhe.ik. Kellemes szórakozást is talál
gatnak nemcsak a gyakori turista kirándu
lásokban Borszék kornyékének nevezetesebb 

I fontjaira, hanem itthon a reggeli és délutáni 
Eérze.iéketi is, ahol Balog Jancsi jól szerve

zetett k lozsvári zenekara mulattatja a sétáló 
í ■tözönseget. Ugyanő hetenként háromszor 
t ■yasárnap, kedd s csütörtök este tánczczal 
iBhszeköióti ze.ieestélyt szokott tartani a Re

lóknak, a hol a liomokniunkások rendeletc- 
,e<et kapnak.

— Ili van az a hely, a hol engem ta- 
áitak, — szólt jaques. — Az öregein ideje-

I
I -■Inén egy l.a.iKa volt itt, a melyhez csónakét

I
I

tolni szosta. Valóban, nagyszerű meglepetés 
lehetett, mikor egy szép napon siló gyerme
ket talált. Különben nyomorúságos élete le
sietett. Édeskevés homokot lehet eltakarítani 
„apattal egy nap alatt Istenem I És mégis 

’ 1 is ezt az életet;

Jaqucs gyorsan beszélt, mintha kárpó-

| igen szerettem volna én 
I balgaság volt tudóst nevelni belőlem.

Jaques gyorsan beszélt, mintha kárpó
tolni akarná hosszú hallgatását, de az utolsó 
■szavaknál hangja remegett.

— Szinte beteges vágy él bennem a 
®Szajna után. Minden este el keik ide jönnöm. 

S ha egyszer erőt veszek magamon és nem 
Bteszem, egész éjjel róla álmodom. Üldöz még 
I az ágyamban is, érzem mint ringat, mintha 
V.enn a hullámokban feküdnék. A költők hab
leányokról Írnak, a kik a viz fenekén élnek 
I lés énekükkel a hajósokat csalják, csábítják. 

Badarság! Hisz a viz önmaga húz, vonz 
I nemiünket. Megkérdezheti a hajósoktól vagy 
• a homokosoktól, mind megmondhatják ön- 
' iiek, hogy a Szajnától távol nem bírnának 
| élni sem. Beszélni, csevegni tudnak vele és 
i .5 felel. El ő; minden részecske mozog benne 

lés mi más az élet, mint mozgás. Elhiheti, 
Ifogy e pillanatban is egy titokzatos kar leg
szebb zenéjét vélem hallani!

mény fővendéglő óriási éttermében. E ked- i 
vés estélyekre most már annál nagyobb 
örömmel s vig kedvvel siet a szórakozni és i 

| mulatni vágyó fürdői elit közönség, mivel ‘ 
többé nem kell a régi pislogó petróleum
lámpák miatt a sötétben botorkázniok, ha- i 
nem majdnem nappali fényben gyönyörköd- ■ 
hétnek, mivel ez évben felállított villanyvilá- , 
gitástól tündéri fényárban úszik a fürdő I 
telep.

A szokásos fürdői Anna-bál fényesen ; 
sikerült. Nagy s előkelő közönség vett benn 
részt.

Két gyakorló orvos áll a fürdőközön
ség rendelkezésére, dr. Vámossy Zoltán 

1 egyet, in. tanár rendes fürdőorvos és dr. 
Adám Endre körorvos. Már eddig is számos 

I illustris fürdővendége van Borszéknek.

Csorba József
ny. plébános.

HÍREK.

Személyi hir. Gallé Antal cs. 
és kir. várkapitány egésségi állapota 
— mint örömmel értesülünk — jobbra | 
fordult, betegségéből — mely azonban | 
még ma is súlyos, — rövid idő alatt 
várható felgyógyulása.

Színház. Tóváry Antal színigaz
gató tegnap kezdte meg előadásait 
Gödöllőn, 35 tagból álló színtársulatával. 
Megnyitó előadásul a János vitézt ad
ták, a czimszerepben Herczeg Zsenivel, 
aki közönségünknek már régi, jó is
merőse. Szép sikere is volt. — Kras- 
sói Josefin kedves iluska, .Karácsonyi | 
M. jó királykisasszony volt s nővére i 
is gyönyörűen tánczolta el a tündér- [ 
jelenetben a balett betétet, — Bagót r 
Hegyessy, a franczia királyt Makay ■ 
adták. A társulat elfogadható összjáté- I 
kot produkált, daczára annak, hogy j 
bizony alig melegedett még meg itt 
s alig lehetett ideje az előkészületre, i 
Közönség is volt szép számban. Ma 
a Falu rózsája megy.

Talán ön nem is hallja, de én hallom 
Egész közel csúszott hozzám és egyszerre 
megváltozott hangon mondta: Ha egyedül 
vagyok, néha ellenállhatatlan kedvem támad 
belevetni magamat, hogy lássam, milyen 
érzés lehet ez. Génié apó korában sok vizbe- 
fultat láttam, kiket ő halászott ki; néha még 
éltek is; akkor mindig megkérdeztem tőlük, 
hogy mit éreztek. A legtöbben nem emlé
kez. ek. De egyszer egy furcsa öreg ember 
azt mondta, hogy felséges volt. Ö már má
sodszor próbálta meg.

Jaques felugrott és nekem is kezét 
nyújtotta, hogy fölsegitsen. — Nem tehetek 
róla, őrültség tőlem, de előbb-utóbb mégis 
csak beleugrom, — mormogta.

Majdnem éjfélre járt az idő. Lassan 
mentünk a folyó mentén Páris felé. Jaque- 
nem szólt semmit, még mindig a folyó észr 
bontó csevegését hallgatta. A hold most tnáa 
magasan állt az égen és sugarai ragyogv- 
törtek meg a homokba vesző apró hullámos 
kon. A Notre-Damenál kísérőm megállt. — 
Itthon vagyok! — szólt és egy utezára mu
tatott. — Isten önnel, köszönöm, hogy eljött 
velem. Találkozunk-e holnap a vendéglőben? | 
— Igen.

— Tehát viszontlátásra I

(Folytatása következik.)
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Mulatságok. A gödöllői önkéntes 
tűzoltó tiszti mulatság augusztus 5-én 
lesz megtartva az Erzsébet-szálló ösz- 
szes termeiben. A nagyszabású táncz- 
vigalomra már is igen sokan készül
nek és igy előreláthatólag fényesen 
fog az sikerülni. A bál tiszta jövedel
me a tűzoltó egylet alapja javára fog 
fordittatni s igy a közérdekű jótékony 
czélra tekintettel az elnökség felülfi- 
zetéseket is köszönéséi fogad. — 
Besnyőn e hó 29-én, szombaton a 
tiyaralóifjuság rendezett fényesen sike
rült tánezniulatságot a Zöldfához cím
zett vendéglőben. A mulatság tiszta 
jövedelme jótékony czélra fordittatik.

Cselédsztrájk. Karsai Vilmos 
nagyteleki birtokán 96cseléd sztrájkba 
lépett. A sztrájk színhelyén dr. Heyder 
Ödön főszolgabíró e hó 26-án szemé
lyesen jelent meg az egyezség meg- 
kisértése végett. A békés kísérlet 
azonban eredményre nem vezetett.

Tűzoltóság Gödöllön. A gö
döllői önk. tűzoltó testület szépen tö
kéletesíti felszerelését, szépen halad. 
Újabban kerékpár-osztályt szervezett 
kebelében, mely már eddig is 12 tag
ból áll s a gyakorlatokon mint külön 
kerékpár-csapat, szervezve vesz részt. 
Gyakorlati értéke van ezen újításnak, 
mert a különböző helyeken lakó tűz
oltók hamarabb jelenhetnek meg a 
tűznél s gyorsabban is értesülnek 
egymástól a tűz keletkezéséről.

Árlejtés. E hó 25-én tartották 
meg a ni. kir. koronauradalom lsa- 
szegen a Szent György-majorban épí
tendő szeszgyár építkezésére az árlej
tést. Az árlejtésen Lizics Károly és 
Persler Kálmán építőmesterek vettek 
részt. Az előbbi ajánlatáö.tn 18 szá
zalék, az utóbbi 4 százalék feiülfize- 
tést kért s igy, — minthogy az aján
lati összeg az előirányzottat felülmúlta 
s igy kellő fedezet az építkezésre je
lenleg nincs — az ajánlatok a szerző
dés esetleges megkötése végett felter
jesztettek a földmivelésügyi ministeri- 
uinhoz.

Talált hulla. Mária-Besnyőn e 
hó 27-én d. e. 10 órakor a vasúti 
pályatest mellett egy circa 4 hónapos
nak látszó fiu-csecsemő hullát talál
tak. A helyszíni vizsgálat még aznap 
délután megejtetetr, azonban a lelket
len anya kilétét eddig megállapítani 
nem sikerült. A nyomozás folyik.

Elgázolta a gözeke. Folyó hó 
28-án Lengyel Jenő Versegh község
hez tartozó Kerek-Haraszt pusztáján 
a gőzeke szántás közben Stefanitesz 
gépkezelőt elgázolta s szörnyet halt. 
A gépészt saját vigyázatlansága vitte 
a veszélybe.

Tűz. F. hó 24-én Kistarcsán 
Kovács György istálójában a felakasz
tott lámpát az ott bekötött ló farkával 
leverte, a lámpától az istálóban volt 
szalma alj tüzet fogott és csakhamar 
az egész istálló s lakóház, mely nád
dal volt fedve, kigyuladt és teljesen 
leégett. A ház biztosítva volt.
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Vizet a kutyáknak. Ezen figyelmez

tetés minden kutyatulajdonosnak szól. Tudva
levő, hogy a kutya nem izzad a bőrén át, 
hanem nagy hőségben gyorsan kell lélegzc- 
nie. — A tüdőnek eme gyors működése 
természetesen hamar kiszárítja a gégét és 
nagy szomjúságot von maga után. Töltsünk 
tehát napjában többször friss vizet a kutyá
nak, mert ezt nemcsak az állat egészségé 
kívánja igy, hanem az ember biztonsága is. 
Mert tény, hogy veszettség többnyire a víz
nek nélkülözéséből keletkezik.

Gazdasági kiállítás. A Hevesmegyei 
Gazdasági Egyesület f. évi szeptember 17 
és 18-án Hevesen állatdijazással egybekötött 
gazdasági kiállítást rendez.

Országos vásárok. Apcz községben 
a legközelebbi országos vásár f. évi julius 
hó 31-én lesz. — Pásztó községben pedig 
f. évi augusztus hó 7 és 8-ik napján.

Hatvani népbank r. t. részvények 
kerestetnek. Felkéretnek mindazok, kiknek 
„Hatvani Népbank Részvénytársaság" rész
vényei vannak eladásra, hogy eme szándé
kukat a mennyiség megjelölésével az igaz
gatóság tudomására hozni szíveskedjenek.

Chrysanthem.
Sorait igen várom, — ne tévesz- 

6zen össze mással !
13. a kiadóba.

V. 331 2 szlioz. 1905. Vgh. 339. szil. 1905. 

felülfoglaltatók követélése erejéig is. ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek i 
volna alperes lakásán Rákosszentmihályon I 
leendő megtartására határidőül 1905. évi 
augusztus hó 5. napjának délelőtti 8 és 
fel órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefog
lal; bátorok s egyéb ingóságok a legtöbbet 
'g lőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
cselén becsaron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere- I 
zendö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseikéi az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

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

Kell Gödöllőn, 1905 julius 15. napján. 
Élő János kir. bir. végrehajtó. 

V. 671 2 szlioz 190. Vgh. 630 szmli. 1905. 

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági vég ahr’.ó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői 
kir. járásbíróságnak 1905 évi V 6712 
számú végzésével dr. Gosztonyi Ari..in 
ügyvéd által képviselt Burján Vilmos neje 
felperes részére Blau József túrái lakos alpe
res ellen 157 kor. 06 f. követelés és jár. ere- 1

jcig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tan alperestől lefoglalt 746 kor. 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 Túrán leendő megtartására határidőül 
1905. évi augusztus hó 4. napjának d. 
e. 10 *4 órája tűzetik ki, mikora birói
lag lefoglalt bútorok és egyébb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságuk vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégilíetéshez tartanak 
jogot, amenyiben részükre foglalás koráboan 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

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

Keli Gödöllői, ícjőju'ius 17.
Élő János kir. bir. ve rehaitó.

Ksi!s!?ln Fiil?? ‘‘"í; hashajló-plriililt, 
mrlvk érek óta ki ö-A.kntk Nmnyultak előkeld 
orvu<>k abai köitnyfl hashajtó. ds feluldo-ssertl 
•jen‘tatnak - Cgj doaui IS jsirala 2U Ul4r. 

Minden ar >'<'>«/><■■•rtartoun 
ll?'.'tlit-fflííijl;;izcrtar,lnt,l„Plaj.Híittí t,

Ári et &i hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1905 évi V. 331 2 számú 
végzésével Dr. Schvartz József ügyvéd által 
képviselt Láng Jakab és fiai felperes részére 
Jónász Gyula gödöl ói lakos alperes ellen 
100 kor. követelés és jár. erejűig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1370 kor. becsült ingóságokra a fent
idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a felülfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán GöuOll.m leendő 
megtartására határidőül 1905 évi augusz
tus hó 2 napjának d. e. Í0 órája tűzetik 
ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tallóznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1905 évi julius hó 17. 
Llö Jú-.os kir. bír. végrehajtó.

V. 521/4 szlioz 1905. Vgh. 578. szil. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905. évi V. 5214 számú 
végzésével dr. Kraenier József ügyvéd általai 
képviselt Fővárosi takarékpénztár ni. szöv. 
felperes részére özv. Fajta Józsefné és trsai 
rákosszentmihályi lakos alperes ellen 538 K 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1525 
koronára becsült ingóságokra a felit idézett 
gödöllői kir. jár..; birus.ig fér'.: . zárni: végzé- j 
sóvei az árverés clicndcltetvén, annak a

Vezérszó : Minden darab szappan a Schicht-névvel, tiszta és ment káros alkatrészektől.
Jótállás: 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, hogy a „Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

(„Szhrvas" veiyy „kulos" sztippen.it.

Megtakarít pénzt, időt és fáradságot. 
A ruhát kíméli és megóvja.

Mindennemű ruha és 
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

Hófehér ruhát ád
A színeket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei 

legyen ellátva.

PÚSTUL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N Váczl-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelék, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halcttaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =

sztippen.it
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A legmelegebb és legjobb gyógyhatású kénes 
hőforrások az egész conlinensen, szükséglet 
szerint mérsékelve (38—48 C" fokú) hévízzel 

ti tükörben és 15 porczellánkádban

Stubnya fürdőn 
(teng. fel. mag. 518 méter) Közvetlenül vas
úti állomás mellett a budapest-ruttkai vona
lon. Feltétlenül biztos gyógyulás: minden 
izületi és izomrheumás megbetegülésnél, 
iszhias, köszvény, neuralgia (idegbantalmak, 
mi bajok és bőrbetegségek esetébek (Exce- 
ma Crurigo Psoriasis) bármennyire idültek 

is azok. Nyári és téli gyógykezelés.
Orvosi vezetés alatt álló ivó- és filrdökurák, 
porcellán, kád es tílkörfürdók, pakolás, iza- 
dási kúrák, villanyozás, másságé, uszoda és 
hidegvíz-gyógykezelő.'., mely utóbbi a fenti 
gyógyeljárás tartós hatásának biztosítására 

annak záradékául alkaímaztatik.
Pompás fekvés, fenyőerdök kiizepett, elterülve 
a látra hegység .gyík remek fensikjátt és 
igy megbecsülhetetlen mint léggyógyhely is ; 
nagy és szép park. Legolcsóbb árak, leg
nagyobb kényelem, egészséges lakások és 
tápláló élelmezés 3 év óta a magy. kir. 
államvasutak egyik gyógytelepe. Posta, táv
írda állomás, saját fürdözenekar. Lawn-tennis, 
táncziskola. Állandó előkelő úri közönséggel 
Fürdő orvosok : Dr. Boleman János, dr. Ja- 
kabovics Mór. Előidény julius 1-ig, utóidény 
augusztus32O-tól 50” o engedmény. Képes 
prospektussal és felvilágosítással díjmentesen 
szolgál az Igazgatóság. H. 4—'.l

•Sl JELEM KOR LEWOBB TUÍFEOÍSI ANYAfiA

B0MPFST W.mik '.S*BT -V
Vezérszó : Minden darab szappan a Schic'.it-névvel, tiszta és ment káros alkatrészektől.
Jótállás: 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigbmi bírkinek, aki bebizo 

nyitja, hogy a „Schicht'1 névvel, valamely kíyos keveréket tartalmaz.

jszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérnientesen küldünk 
egy próbát a COZAPORBŐL. Kávé, tea, j 
étel vagy szeszes italban egyformái! ad- I 

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ ' 

minden szóbeszéde a tartózkodásról, 1 
mert csodahatása eíicnszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes itat. A Coza olyan I 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt aziivo- 
nak tudta nélkül adhatja és az Illető még 
csak a em is sejti mi okozta javulását.

A Coza a c-úládok ezreit békltetts 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
becstelenségtől megmentett, kik Később 
józan polgárok és ügyei fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra I 
es szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel nieghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
pröbaadagot és egy kösz’önő-irásokkal 
telt könyvet díj- és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról - Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

(„Szarvas" Víigy ..kulcs" szitjipant.

Megtakarít pénzt, időt és fáradságot.
A ruhát kíméli

Mindennemű ruha és 
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

és megóvja.
Hófehér ruhát ád.
A szilieket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas* vagy „kulcs" védjegygyei 

legyen ellátva.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és Küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.
bérmentesitendők.

Coza Jnstitute
(Dept. 74.)

62, Cha.icery Lane 
London, Anglia.
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sirkőraktára Jászberényben

Fióküzlete : HATVAN
sajat házában az Újsoron.
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egfinomabb kivitelben 
.. .. jutányos árban.......

BENZIN MOTOROK GÖZCSEP1.Ö KÉSZ I.ETEK
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

VEZÉRÉ YNÖKSÉGÉNÉL

BUDAPEST, VI, Vúczi körút 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Gödöllöi „Erzsébet* könyvnyomda.


