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A por.

A porról tulajdonképen felesleges 
is vezérczikket írni. Mert a szeren
csétlen honpolgár, akit a sors arra 
kényszerit, hogy Aszódon lak
jék, úgyis benne él a porban. Csak 
kellemetlen reminiscentiát ébreszt. — 
Megszokta már a port, mint ahogy a 
rab megszokja hosszabb idő után a 
börtön penészes levegőjét. És mint a 
rab csak akkor élvezheti a friss leve
gőt, mikor őrei azt nekik megengedik, 
úgy mi is csak akkor tudunk nyáron 
és őszszel megszabadulni néhány 
napra a portól, mikor mennyei Őrzőnk 
reánk zúdítja a mennyek csatornáit. 
Akkor aztán, ha felszikkadt a sár, 
megint rabjai leszünk a pornak. Azt 
hiszem néha, mikor látom, hogy a 
közönség észre sem látszik venni azt 
a hatalmas porfelhőt, mely az ország
úiról hömpölyög le rá, hogy ezek az 
emberek talán tüntető körmenetet ren

deznének a városi képviselőtestület 
ellen, ha ez holmi utczák öntözését 
rendelné el.

Igazán nagyon érdekes nép va
gyunk mi magyarok. Maradt még ben
nünk — és ezt egymás között bátran 
megvallhatjuk — valami a keleti né
pek gondolkodásmódjából. Vagy nem-e 
tipikus gondolkodásmódra vall az, 
hogy egyesek nagyban agitálnak az 
állandó szmház vagy legalább is aréna 
létesülése érdekében, mikor a környe
zet, a levegő, amelyben élünk sürü 
porral van megfertőztetve. Nem aka
rom a színháznak, mint kultúrát ter
jesztő és szórakoztató intézménynek 
jelentőségét kétségbe vonni, arra sem 
akarok rámutatni, hogy nálunk a szín
társulatok nem bírják ki tovább 3—4 
hétnél a koplalást s azután távozni 
kényszerülnek, de hát minden közön
ségnek olyan színészei vannak, aminő
ket megérdemel.

Hanem ezt a port igazán nem 
érdemeljük semmiképen sem meg.

Mert az a por, amely az országúton 
végig száguldó automobil, vagy a 
rétről haza ballagó ökör-csorda felvert 
valóságos fészke az emberi szervezete, 
megtámadó különféle betegségek ba- 
ciílusainak. Belélegezve megfekszi 
mellünket, kívülről pedig megtölti 
testünk likacsait. Ha vadonat uj ru
hába nálunk kimegy valaki az utcá
ra, 5 perc múlva körülbelül '• kgrm 
port tudna az uj ruhából elvonni a 
Vákum Kliner pormentesitő vállalat.

Hát igaza i olyan lehetetlen kí
vánság az, hogy a város legalább két 
öntöző kocsit s lovakat vegyen s a 
nyáron át 2—3 napszámost fogadjoi, 
akik aztán a felesleges vízzel felöl - 
töznék az országutat ? Mert ha vá
rosunk közönségének ez a mindenké
pen jogos és méltányos követelése 
rövidesen meg nem valósul, akk< r 
minden más terve is az elérhetetlen 
ábrándok közé tartozik.

Minden esetre megfontolandó do
log lénne különben már egyszer az a 

; város rendezés is.

TÁRCA.

Nyaralás után.
Kedves Barátom I

jaj Istenem, ha a mama tudná, hogy 
én most magának levelet írok. De hát nem 
tudok a kérésének ellenállni ; aztán úgyis 
azt mondja maga, hogy ez csak amolyan 
irodalmi levelezés. Hát Írok

Tudja, ahogy a múlt héten megjöttünk 
Bárdról, a nyaralásból, hát annyi dolgunk 
volt a lakással, hogy még most is alig lé- 
lekzem. A fejem is fáj a sok szellőztetéstől 
s váltig erősködöm a mamának, hogy ntig- 
rainern van.

— Na persze, — mondja a mama — 
most jövünk faluról és fejfájásról panaszko
dik a kisasszony. Szégyelheti magát I

Hát az igaz, hogy megerősödtem a 
nyáron. És meg is nőttem. Épen tizenhárom 
milimétert. Na mondja, barátom, tizenhárom 
milimetert. A mama nem akarja hinni, hogy 
rövidek a ruháim.

Ad vocem ruha I Ma délelőtt a mamá
val kiszaladtunk egy kicsit a Kossuth Lajos 
utczába. Na tudja, majdhogy össze nem 
estem. Négy hónap alatt, ennyi ideig voltunk 
Brádon; ugy-e hosszú nyaralás ? — hát 
négy hónap alatt, képzelje barátom, úgy 
megváltozott a divat, hogy én szaladni akar

tam a múzeumba, hogy tegyenek spirituszba. 
A mama persze összeszidott, hogy mit 
lénáskodom, de láttam, hogy őt is bosszantja 
ez a metamorfózis, hogy a Jóska szavaival 
éljek.

Ezek a szörnyű fodros ruhák — brro! 
Megyünk a koronaherczeg-utczába, hát ott 
is ugyanily főhettek ; a Váczi-utczában pláne 
még a színek is olyan szecessziósak. Mert 
szecesszió ez barátom, csupa szecesszió 1 
Minálunk Brádon ugyan neki menne a bi
valy, de hát az Ízlés dolga. De gustibus 1 
— hogy újra idézzem a klasszikusokat.

— Na mondtam a mamánák akár 
ki se bújjunk a lakásunkból, amíg a szabó
nőnk nem rendezi a viszonyokat.

A mamái láthatólag igen bántotta a 
ruha stúdiumok eredménye, én azonban, 
hogy őszinte legyek, nagyon megörvendtem 
neki. Uj ruhát kell csináltatni s most már 
sikerülni fog valahogyan egy pár ujjhossz
nyit hozzá alkudnom a ruha-aljhoz.

Igaz, a ma déli korzón a ruha stúdi
umok közepeit egyszerre csak elénk termett 
a kis Károly, a „mama kedvencze" tudja.

— Na — mondja, nagy áhítattal, mi
közben máírtően fixirozott — maga nagyon 
briliánsul fest Janka I

— Hjali, Brád I — mondom erre én 
ájtatns szemforgatással és majd megpukkad
tam, mikor láttem, hogy a mama minden 
c’omagot, amit összcváslroltunk, a Károlyka 
nyakába rak.

Hanem annyit emlegettem magának

Brádot, kedves barátom, kell valamit Írnom 
róla.

Brád fekszik az északi szélesség . . . 
azaz, hogy ezt nem tudom egész pontosan. 
Szóval Brád fekszik valahol. De szép fek
vése van. Nagy hegyek tövén, a Körös
völgyén, csomó erdő között, szóval igen 
brilánsul fest, amint Károlyka mondaná.

Négy hónap alatt — kérdezi maga, — 
mit tudtam én csinálni Brádon? Hát ittam 
harmatot, mosdottam virágillattal és füröAtem 
napsugárban. Tetszik igy ?

Vagy talán igen költői?
llát volt egy nagy szalmakalapom, azt 

teletűzdeltem pipacsvirággal, aztán nyakamba 
kerítettem a rétet, az erdőt és versenyt éne
keltem a madarakkal és versenyt szaladtam 
a széllel. Szóval pompásan mulattam. Aztán 
ettem, mint a farkas. De nem harmatot

Most persze maga gúnyosan mosolyog. 
Na, ne is tagadja ; kikaczag, hogy milyen 
falusi liba lettem. Hát nincs igaza, csak 
azért is. Mulattam máskép is, valóságos 
tisztek kurizzáltak nekem, három hadnagy, 
két főhadnagy s egy fél őrnagy. Az őrnagy 
tudniillik nyugalmazott volt. Na, nem is za
varta a nyugalmamat.

Hanem a hadnagyok sa főhadnagyok! 
Nagyszerű liuk 1 Igazán, lelkesedtem értük. 
Mondtam is a mamának, de neki éppenség
gel nincs érzéke az ilyesmi iránt. Leszidott.

Zuárd, Viktor, Elemér, Gásper, Tóni, 
így hitták őket. Szegények olyan porosak 
voltak, mikor megismerkedtünk. Nagyhad- 
gyakorlatoztak és Brádra szállásolták be őket
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Képviselőtestületünk minden más
sal foglalkozik, csak ezzel nem.

Nem mer hozzá nyúlni, vagy 
nem akar ?

Pedig a csatornázás is elodázlia- 
tatlanul szükséges volna már.

Az egyes udvarokból kifolyó 
szennyvíz megfertőzteti a levegőt, mert 
nincs megfelelő levezető csatorna.

Összefügg ezen kérdés különbéi; 
a porral is : talán ez gátolja az ut- 
czák állandó öntözését,

Kavics.

járásunk állategész
ségügyi állapota.
Szomorú a helyzete Gödöllő és | 

vidéke szegényebb népének. |
Egyedüli vagyonát képező sertés- | 

állomány közt nagyban pusztít a vész.
A községben a sertéseknek több 

mint fele már elhullott, a másik rész 
is követni fogja. Napról napra hulla
nak a sertések a czigányok nagy örö
mére, kik állandóan lakomáznak a 
döglött húsból. Az a közegészségügyi 
hatóság, amelynek a ragályos beteg
ségek fellépténél az intézkedési joga 
van, erről — ugylátszik —■ keveset 
tud. Ezt mutatja az a tény, hogy a 
hivatalos lapban csak 5 udvarban jelzi 
a vészt, holott csekély utánjárással a 
valót is megtudhatná.

Az intézkedések is azt mutatják, 
hogy ;.em tudja, mennyire dühöng a 
vész.

törvény ugyanis előírja, hogy 
több megbetegedés illetőleg elhullás
e. ctm; a ragályos betegség járványnak 
i.mim. .essék s ekkor őröknek felállí
tó1;.., etleg vészkerület megalkotása 
stb. válna szükségessé. S az ilyen

I intézkedéseknek látszata sincs. A ser
téseket akkor hajtják a városon végig, 
mikor jól esik az illetőnek.

S miért van ilyen sok áldozata 
ennek a járványnak ?

Mert a hatóság — jóllehet, hogy 
a törvény kötelességévé teszi a közön
ség kioktatását t. i. minden gyaníts 
megbetegedést, elhullást jelentsenek 
be, — mind ez ideig nem tette meg 
az óvintézkedéseket, a pásztorokat 
sem oktatta ki teendőikre, mert akkor 
az liem engedett volna a nyájba be
teg sertést, mely aztán fertőzte a 
legelőt, fertőzte a többi sertést.

A törvény előírja, hogy a hullá
kat a dögtelken ássál: el. Járjon csak 
utána a hatóság s akkor megtudja, 
hol ássák cl a hullákat, ha egyáltalán 
elássák, mert leggyakrabban a czigá
nyok veszik meg. vagy ássák ki a 
hullákat.

Talán joggal mondható, hogy ki
apadhatatlan az intézkedések hiánya 
az állategészségügyet illetőleg.

De elég egyszerre ennyi.
Végeredmény, röviden : kis után

járással, a törvények előírta intézke
dések megtartásával sok szegény em
bernek vagyonát, teli élelmét lehetett 
volna megmutatni.

Spectator.

H ÍREK.

Színház.
Hétfőn Makay estéje volt.
Bögözdy Lőrincz hálás szerepében 

elfeledtette velünk a „Kurucfurfang" 
drámai fogyatékosságait s tapsoltunk 
neki szakaotig.

Rajcsányi kitűnő kapitány, Hegyesi 
jó diák, Szirmai Jozefut remek cigány
leány volt s kívülük még Herczeg és

Karácsonyi, továbbá .‘.'.cdgycsi Pál ba
rát szerepében.

Kedden ünnepe volta színházzal:.
H e g e d íi s Gyula, a vigszin 

ház tagja közreműködésével az Arany 
patkó került szilire.

A mester megszakította a nyara
lást s besnyői tuskuiumából bejött 
hozzánk, hogy egy kedves estét, e; y 
kis igazi élvezetet szerezzen szereid 
közönségének.

Mert hogy az ő vigszinházbeli 
közönsége töltötte meg ez alkalommal 
szmültig a nézőteret, azt felesleges is 

| talán mondani.
' Nánijat megismételte a hálás 

közönség tapsaira.
A színtársulat ■— elismeréssel 

legyen mondva — kellő miliőt állított 
ki a mester játékának ; Rajcsányi, 
Cséki, Szigeti, Hegyesi, Szirmai J. stb 
mind kiválót produkáltak.

Szerdán a Czigánybá'-ó ment, 
Rajcsányival a czimszerepben. Úgy ő, 

I Barinkay, mint herczeg Saffijával bril
lírozott. Kedves volt Karácsonyi is, 
mint Arzéna.

| Csütörtökön félig üres ház előtt 
a „Tetemrehivás" ment —jó előadás
ban. Itt Rajcsányi és Sz. Szirmai mint 
drámai erők mutatkoztak be — szép

' sikerrel.
Pénteken a „Bor“-t adták nagy 

| közönség előtt. Vajda René k. a. ven
dégfelléptével. Rajcsányi Baracsa, He
gyesi Durbintsa, Medgyesi Kátsája, 
Makay Göréje kabinet-alakok voltak. 
Sz. Szirmai és Karácsonyi Marcsa 
jóra való két paraszt menyecskét mu
tattak be.

Szombaton „Lili“-t adták, Her
czeg Zsenivel, összevágó jó előadás
ban szép szánni közönség előtt. — 
Szigeti mint Pleuhaid tüzér méltó 

| partnere volt s gyönyörű duettet is 
produkáltak az első felvonás finálé 
románczában.

Szalma Sándor ügyes Rané volt, 
I jók voltak Makay, Heg/essy stb.

ké ilétre. Na, volt is mulatság! Minden 
éjszaka éjjeli zenet kaptam.

Tudja maga mi az éjjeli zene ? Ha 
nem tudja, fogadja mélységes megvetésemet. 
Hat leirom . . .

hold ezüstösen világit le a dermed- I 
tr.i alvó t.ijra. Egyszer csak halkan, méla
busa:! 1 ls:r egy hegedű valahol. Egy szál 
csak, iiaia. ,m, egv szál. Hanem ez aztán j 
ii y ;■ .-. hogy minden ébi lény könnyezni 
kezei bele. -A tyukketreczben a tyúkok, ka- 1 
kasok kórusban kezdik kisérni a hegedű 
sírását. \ kerítések mögül gyanús mormo- ( 
gás hallatszik. Ebben a pillanatban Ixlezug i 
a hegedü-s ., kunba a Uracs dtiruzsolása, a 
nmiybíigö horkolása, ekkor aztán a mór- ' 
I. ngiis ugatásba megy át, majd üvöltésben I

■ be. A kutyák osztó ? a gyönyö

rt ><e ■ elri.’.yató s.i:,ifo.i...ba végül
I <.les..,.l c v b...;z . és azt siria 

a mm.val:
et .'.egyek, kiram yalom messzire 

j . majd tielia-néha eszedbe ?
■' i ■■■ I, ha ; rt igen, ce ezeket az 

.....mii ifc,uz.m ne..i l„'..e. (.'.'elejteni. Az 
. ito é,szakán -• : ár n;int a lisz.ek utolsó 
-,> .: ,n — Zuárd ad.a az éjjeli zenét. — 
Nagy keservesen neki támaszkodott egy 
akacz.ának és onnan dirigálta a czigányokat.

A többiek pedig tánczoltak a szomorú I 
nótára, 'ügy gondolom fegy kicsit be voltak ' 
csípve. Tóni jurta adta az éjjeli zenét. Nagy I 
keservesen neki támaszkodott egy akáczfá- 
nak és onnan dirigálta a czigányokat.

A többiek pedig tánczoltak a szomorú I 
nótára ügy gondolom egy kicsit be voltak 
csípve. Tóni jurta a legkeservesebben. Anda- 
logón, érzessél táncolt s egyszer csak zsupsz! 
beleesett a kút mellett a pocsolyába.

Hallatta! Azt kellett volna látni I juj, 
de jól festett. Annyit kacagtam akkor éj
szaka, hogy fájt a fejem.

Szegény Tóni I Meghallotta a kaczagá- 
soinat o maiőr pillanatában, mert másnap 
nem jött el búcsúzni. Kimentette magát. Na, 
de igazán briliánsul festett.

Amelyhez hasonló jókat, — hogy ujra | 
a klasszikusokat czitáljam — magának is 
kivan kis barátnője, Janka. I

Pakots József.

Nagyboldogasszony.
— Augusztus 15. — 

Magyar mentőnk égidalos lelke,
Szállj alá, ihlesd meg ajkamat, 

Hadd hallják meg széles országszerte
Csókodból fakadó dalomat I

Ezeréves születésenapját 
Ülte nemrég e szép anyaföld.

Mely ligetet, mezőt, búzát, nektárt
Isten után tőled örökölt!

S édes hazánk ezeréves arcza 
Örötnkönyben úszva néz teléd,

Óh szállj le az édes anyahantra
S áldd meg annak minden porszemét I 

Áldásodra ezer virág nyílik,
Azokból majd koszorút fonok 

S hol nagy neved dicsőségét zengik :
Felvirágozom szent templomod !

Oh mert téged illet meg a hála 
Nemzetemnek nemlő angyala I 

S ki ma édes-bájos arezod áldja,
Tiéd volt s lesz ez a szép haza I 

Oltalmazó szárnyad alatt védve,
Tartsd meg még sok ezer éven át, 

Hogy örökké áldja és dicsérje
Benned a nagy égi pátrónát ... I

Aczél Lajos
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Vasárnap délután a „Kis babát", 
este a „Piros bugyellárist" adják — 
utolsó előadásul, búcsúzéra.

Sport. A gödöllői Sport-Club 
lawn-tennis versenyének eredménye, 
mely e hó 15, 16 és 17-én játszódott 
le. 1. Kezdők versenyében minden 
győztes jutalmazva lett. Junior-verseny : 
Nagyszámú nevezés : 1: Kalmár László, 
11. Kalmár István, III. Kalmár József. 
Vegyes páros: döntő küzdelemben 
győz E. Lukátij" Emese és E. Lukáts 
Et’uk — Neumann Alice és Molnár 
Károly ellen 6:0, 6:2. Férfi páros 
verseny: Első forduló: 1) Harmos 
Jenő és Kalmár László győz Drechsler 
Emil és Kalmár István ellen. 2) Lu
káts Etruk és Walter Miska — Mérő 
Géza és Wolf Tibor ellen, döntőben 
erős és ingató küzdelem után győz 
Lukáts Ejruk és Walter Miska — 
Harmos Jenő és Kalmár László ellen 
4 : 6. 7- rj 5, 6:4. Főverseny, mely az 
idén másodszor sorra kerülő gödöllői 
bajnokság mérvadó versenyéül tekint
hető, melyből a tavalyi bajnok Lukáts 
Etruk került ki győztesként. Első for
duló : Wolf győz Mérő ellen, Timár 
győz Harmos ellen, Lukáts győz Mol
nár ellen. Második forduló : Lukáts 
győz Wolf ellen, Wolf győz Timár 
ellen. 1 E. Lukáts Etruk, 11. Wolf 
Tibor, 111. Timár.

Marcsányi síremléke. Az isaszeghi 
nyaraló közönség, lapunk néhai érde
mes munkatársa, Marcsányi István 
isaszeghi volt kántortanitónak, a ma
gyarság lelkes bajnokának síremlékére 
Haas Géza „Zöld udvar“-hoz címzett 
kerthelyiségében, Isaszeghen, e hó 
19-én, szombaton, műkedvelők fellép
tével tánczmulatságot rendezett. — A 
kitünően sikerült mulatság szép ösz- 
szeget jövedelmezett a jótékonyczélra.

Nagy elite mulatság. Tegnap, 
aug. hó 19-én a Miskey-féle vendéglő 
összes helyiségeiben a Gödöllői önk. 
Tűzoltóság és a Tanulók barátja 
egyesület javára szinielőadással és 
tombolával egybekötött tánczmulat
ságot rendezett Gödöllő nyaraló-ifjú
sága. Színre került 3 egyfelvonásos. 
Tél apó, idyll, Egyetlen leány és a 
Rendőrfőnök jó fiú, vígjátékok. Mon
danunk sem kell, nogy mind kitűnő elő 
adásban is, mely után rzabad ég alatt 
felállított sáliakban mindennemű éte
lek és italok, urkölgyek kiszolgálása 
mellett árusittattak. A mulatság szép 
összeget jövedelmezett jótékony czélra.

Tűz. Czinkotán Szabó Pál háza 
e hó 14-én hajnali 3 órakor leégett. 
A tűz úgy keletkezett, hogy midőn 
nevezett a lovait etette, a petroleumos 
lámpától a szalma meggyuladt. A 
mentési munkálatok daczára az egész 
épület a gazdasági felszerelésekkel 
együtt elégett

Mulatság. A besnyői nyaraló 
ifjúság e hó 19-én, szombaton este a 
„Zöldfához" czimzett vendéglő kert
helyiségében zártkörű tánczestélyt ren
dezett.

Halálos esés. Juhos József váci 
lakos e hó 14-én Aszódon, dinnyével 
megterhelt kocsijáról alvás közben le
esett s a kocsi kerekei alá került, 
minek következtében súlyosan meg

sérülve az aszódi községi kórházba 
szállították, hol rövid kínlódás után 
meghalt. Halálát saját könnyelműsége 
okozta.

Nyári mulatság. Az aszódi pol
gári kör saját könyvtára jávára folyó 
évi augusztus kó 13-án a „Zöldfa" 
vendéglő kerthelyiségében nyári tánc
mulatságot tartott, mely délután 5 
órától másnap reggel világos virrad- 
tig tartott kitűnő hangulatban.

Kardpárbaj. E hó 16-án véres 
kardpárbaj volt Bpesten, a Fodor-féle 
vívóteremben dr. Sándor Oszkár gö
döllői és dr. Szegő Ferencz bpesti 
ügyvédjelöltek mérkőztek Gödöllőn, a 
járásbíróságnál történt összetűzés miatt. 
A párbaj'dr. Szegő sebesülésével vég
ződött.

HIRDETMÉNY.
A gödöllői in, kir. koronaurada

lom tulajdonát képező Erzsébet-király- 
néhoz czimzett nagyvendégló és 
szálloda, 1906. évi január hu 1-től 
kezdődőleg három év tartamára ha
szonbérbe fog adatni.

Felhivatnak ennélfogva bérelni 
szándékozók, hogy egy koronás bé
lyeggel és az ajánlott évi bérösszeg
nek 10 ““-ával, mint bá-atpénzzel 
felszerelt zárt Írásbeli ajánlatokat, 
1905. évi szeptember hó 14-én d. 
e. 11 óráig, a m. kir koronauradalom 
igazgatóságánál annál is inkább nyújt
sák be, mivel elkésetten beérkező, 
vagy kellőleg fel nem szerelt ajánla
tok figyelembe nem vétetnek.

A. bérbeadó uradalom fenntartja 
magának a jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül, tekintet nélkül az 
ajánlott bérösszegre szabadon választ
hasson.

A részletes bérleti feltételeket az 
uradalom igazgatósága kívánatra bár
kinek megküldi.

Gödöllőn, 1905. évi. aug. 14-én.
A m. kir. koronauradalom 

igazgatósága.
6134 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbiróság, mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy a Albert János 
és neje végrehajtatóknak Merkel Ferencz és 
társai végrehajtást szenvedők elleni 4C0 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, a gö
döllői kir. járásbiróság területén levő Mogyo
ród községben fekvő a mogyoródi 155 sz. 
betétben Merkel Mária Ribai Mihályné Mer
kel Borbála Jancsis Istvánná kisk. Merkel 
Anna, Ilona és kisk. Merkel Rozália nevén 
álló A t 1 sor 1102 hrsz. szántóból álló 
ingatlanra 89 kor. kikiáltási árban, — a 
mogyoródi 156 sz. betétben Merkel Ferencz, 
Merkel Mária férj. Ribai Mihályné Merkel 
Borbála férj. Jancsovics Istvanné, kisk. Mer
kel Anna kisk. Merkel Ilona és kiskorú 
Merkel Rozália nevén álló A I 1—3 sor 
306, 307. és 308 hrsz. 50 ö. i. sz ház, kert 
és unvarbúl álló ingatlanra 340 kor. kikiál
tási árban, --a mogyoródi 157 sz. betétben 
Merkel Ferencz (nős Pásztor Máriával nevén 
álló A I. 1—3 sor 951 hrsz. szántó 2 510-ed 
rész legelő és 2 1818-ad rész erdő illetőség 
a 11672 1879 tk. sz. végzéssel C 1 a. özv. 
Merkel Ferenczné sz, Kamarás Katalin ja
vára bekebelezett özvegyi haszénélvezeti jog 
főtartósával 64 kor. kikiáltási árban

Ugyanazon betétben ugyanannak nevén 
álló A II. 1—2 sor 3777 és 3778 hrsz. 
szöllőre özv. Merkel Ferenczné javára C 1. 

3

a bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog 
épségben tartása mellett 276 kor. kikiáltási 
árban s végül a mogyoródi 345 sz. betétben 
Merkel Ferencz nős volt Pásztor Máriával 
Merkel Maria férj. Ribai Mihályné Merkel 
Borbála férj. Jancsovics Istvanné kisk. Mer
kel Anna kisk. Merkel Ilona kisk. Merkel 
Rozália nevén álló A I. 1—3 sor 3607. 
3608 és 3609 hrsz. szöllőböl álló ingatlanra 
526 kor. kikiáltási árban elrendelte es hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1905 évi 
szeptember hó 16-ik napján d. e. 10 
órakor Mogyoród községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 u-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42§-ban jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 szám alatt kelt rendelet 
8 §-ában kijelört óvadékképes érlékpapiibán 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllön, 1905 évi junius hó 19-én.
Kir. jbiróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

V. 1228,5 szh. 1904.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járábiróságnak 1904 évi V. 1228 4 számú 
végzésével dr. Gráf Zsigmond budapesti 
ügyvéd által képviselt Wollner Alajos felpe
res részére Schuller Béla alperes ellen 100 
kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 2248 kor. becsült ingóságokra a fent- 
idézett gödöllői kir. járásbiróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
az öss’es felülfoglaltatók követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes lakásán Rákos
keresztúr Rákosligelen leendő megtartására 
határidőül 1905 évi augusztus hó 28 nap
jának d. e. 10 órája tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt bútorok s egyéb i.igóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés 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 Gödöllön, 1905 augusztus hó 10. 
Böhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

V. 609 2 szhoz 1905. Vgh. 589 szh. 1905

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905. évi V. 609'2 számú 
végzésével dr. Szende Amigél ügyvéd által 
képviselt Bpesti hitelforgalmi szövetkezet 
bej. ezég felperes részére Fajta Irén, Margit 
és özv. Fajta Józsefné rákosszentmihályi la
kos alperes ellen 1020 kor. követelés és 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperestől lefoglalt 1270 
koronára becsül' ingóságokra a fent idézett 
gödöllői kir. járásbiróság fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, anna> a 
felülfoglaltatók követélése erejéig is. ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna clpeixs lakásán leendő megtartására ha
táridőül 1905. évi augusztus hó 25. napjá
nak d. e. S* 4 órája tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsaron alul i; el fognak adatni.



4 1905. augusztus 20.

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

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

Kelt Gödöllőn, 1905 julius 26. napján. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

5763. sz. tk. 905.

Árverési hirde'mény kivonat,
A gödöllői kir. jbiroság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Haasz Józsefvégre- 
hajtatóuak Lusztig Ármin és neje végrehajtást 
szenvedők elleni 4800 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a pest
vidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir, járás
biróság területén ievö a Rakoskeresztui köz
ségben fekvő a rákoskeresztúri 1884. sz. 
betétben Lusztig Ármin és neje szili. Haas 
Zsófia nevén álló A f 1 sor 734 4 hrsz. in
gatlanra és az azon épült Neptun utcza 1 
sz. alatli házra árverést 1606 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1905. 
évi szeptember hó 5-ik napjának d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlan hecsárának 10 százalékát vagyis 
160 korona 60 fillért kész pénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó l-én 3333 szám alatt kelt in. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1965. junius lio 8-án.
Kir. járásbiróság mint tkvi hatóság: 

Lukácsy, kir. albiró.

ÍT'2 ''üustain Fiilöp hashijtó-plrulált, I 
inely k < vek óta kiiünóeknek bizonyultak is előkelő I 
orvosok által könnyű liaahajtó- és feloldó-szerM I 
aju.i. ruk. - E<y dobol 15 pirula) >0 Qlljr. ű 

Minden vróeyÁrban kapható. ■ 

Ne;:!eli-filiRt(ruertár,liit,l.,PliilíH(MM t. I

Borszéki GYÖGYBOI^VIZ
a savanyuvizek királya

Cs i k meg gében.
Fürdőidény június 10-től szept. 15-ig.

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

az igazgatóság' 
Kapható : B

Budapesten, Arany János-u. 16.

Erdős Sándor
= fényképészeti műterme ■
Budapest, IV., Károly-körut 6.

A nyári idényen át: Gödöllőn, Erzsébet- 
királyné ut 10 sz.

Elismert kitűnő munka és jutányos 
árak. Specialista gyermek felvé
telekben. A képek kidolgozása 
kizárólag főüzletemben Budapesten 

történik.
Felvételek egész napon át, ünnep 
és vasárnapokon is eszközöltetnek.

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy 
Gödöllőn, a „Központi szálloda" 

épületében levő helyiségben

tejnek, valamint egyébb
tejterméke k n e k
elárusitását berendeztük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben é^ a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

Törekvésünk oda irányul, hogy 
úgy a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

ss 7 koronáért =s 
egy pontosan járó nickel 

remontoir óra
......... jótóllás mellett .........

PEUTSCH A. MÓR
órás és ékszerésznél

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Najry raktér ékwzeréruk és 
óra különlegességekben- 

Bármily órajavitát a korona.

UJ1 UJ 1

COOK4JOHN$ON
amer. szabadalmazott.. ..

............. tyukszemgyüriije.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszeríl hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden (/yóyytiuer- 
tárban A u.sxtria- Magyaroritxágon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Orác.

^5 Sebesedések (jf
*«ok bárminő természetűek, gondosán ii'Mi- I 

mltadők minden tisztátlanaág ellan, mart eaifitaJ • ■ 
leAÉRbb aeb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló ■ 
•ebit idéahet elő. 40 éve már. hogy a oiegpiniHó ■ 
huztütcnöbs RRA Al HÁZIKihöCS név atatt, niihi B 
•ry Viél WUJZlietlen kötőszer smeretes. Az megyéd! a ■ 
eenet, csíffapitja a gyulladást és fájdalmat, üdítően K 
hát és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 flll. B

Posta szétküldés napont*.
3 kor. 16 flll. előzetes bekül- 
déle után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 6 dc- 
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
sifillitatik.
A csomag minden részén a
törvényileg bejegyzett védjegye van. B

Enrnktnr: B
FRAGNER B. cs. és kir. udvari szállító f 
a „Fekete Sas“ gyógyszertarában. | 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse | 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- |a 
Magyarország gyógyszertáraiban, Fő M 
aktái: Török József Dudap^st^y

I

zijgyárt-,ó nyerges- 
és bőröndös-munkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javítások a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26—18

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

A gyomor
egészségben való megőrzése
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyf[ivekből gondosan elő
állított étvágyelösegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén ievezető háziszer, 
mely a mértéktelenség ismert következ
ményeit, hibás diaret. meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fel 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRAÓNER B.2AK:
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés napoijta.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár: Török József gyögyszertáa 

Budapest.

Gödöllői Erzsébet-kőnyvnyomda.


