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A kivándorlás 
terjedése.:

Békés, csendes, nyugodalmas idők
ben könnyű a hazát szeretni. Sőt 
egész mostanáig hasznos is volt. Sok 
érdem és tudás nélkül való üres em
ber tartotta magát a felszínen azzal, 
hogy folyton az ajkukon volt a haza, 
ki nem fogytak a költői és történelmi 
jelentőségű frázisok czitálásából. Holott 
a szivek mélyében megizmosodott 
hazaszeretet nem ölt minduntalan I 
csillogó formás kijelentések képében 
testet, de elemi erővel tör, ki a szi
vek mélyéből akkor, amikor valóban 
szükség van a hazaszeretetre, amikor 
veszedelem közelget, amikor alkotni 
és rombolni kell.

A mai tehát nem az igazi haza- J 
szeretet 1 .

Ha végig utazik valaki a mi já- j 
rásunkon, egy rendkívül elszomorító j 
látványosságnak lesz a tanúja, amely 
eléggé jellemzi gazdasági viszonyain
kat és közállapotainkat.

Hátha még vesz az illető magá- ; 
nak annyi fáradtságot, hogy egynéhány : 
házikóba is belátogat, hogy ott gyű- | 
ződjék meg a lakosság vagyoni és 
gazdasági viszonyainak állásáról. 

Amit látni és tapasztalni fog, az 
szinte megdöbbentő.

Virágzó falvakban, ahol az 1900- 
iki népszámlálás alkalmával egy—két
ezer lelket számlált össze a hatóság, 
köztük a jó fele munkás férfierő, mert 
alig talál 40—50 munkás férfit. --Aj 
többi vagy messze munkába ment 
vagy elvándorolt Amerikába kenyeret 
keresni, vagy megszökött a katonai ' 
szolgálat elől. — Es idehaza ?

Az asszony és.a gyermek, meg | 
a hajlott korú öreg ember járja a | 
mezőt, töri a földet a gabona alá és ; 
ő maga kénytelen tavasztól őszig az 
összes gazdasági munkát végezni és 
— aratni.

A jólét nem hiányzik egyes he
lyeken, azonban itt ezeken a helye
ken rettentő módon elszaporodott, en
nek az állapotnak a természetes 
következménye a vadházasság és a 
törvénytelen gyermekek. A közerkölcsi- 
ségnek rettenetes képét nyújtják ezek 
a faluk.

A kivándorlási betegség földmi- 
ves osztályunknál már valósággal ve
szedelmes kórrá nőtte ki magát. Itt 
már csak gyökeres oivoslással lehet a 
bajon segíteni. Különösen útját kell 
szegni, mert már gazdagabb községek 
lakosságára is átragadt ez a betegség

s ha nem gyógyítjuk társadalmi utón, 
hiába lesz majd minden sopánkodás, 
Amerika vissza nem adja őket soha, 
hanem végleg megtelepednek odakünn, 
itt hagyván nekünk a boldogtalan 
nők s a törvénytelen gyermekek százait.

Azok az arató sztrájkok tehát 
jelentenek ám valamit. Kár felettük 
úgy egyszerűen napirendre térni.

Nehéz időket élünk. Anélkül, hogy 
hozzá akarnánk szólani az aktuális 
politikai kérdésekhez, amelyekkel a 
napilapok úgyis elég bőven foglalkoz
nak, anélkül, hogy véleményt monda
nának a legutóbb történt nagyjelentő
ségű históriai eseményekről, konstatál
juk, hogy mélységes aggodalom kell, 
hogy elfogja minden igaz magyar em
ber szivét a szerencsétlen közállapotok 
láttára.

Olvassuk, forgassuk a régi histó- 
; riás könyveket, Rákóczy és a szabad- 
; ságharcz történetét. Olvassuk és igye- 
; kezzünk behatolni azoknak az időknek 
| szellemébe, igyekezzünk im .érteni rég 
i porló hősök lelkiállapoté:. őstet-
I teket véghez s feiáldozl.l kát a
■ hazáért, szabadágért. .eg a

mi magyar lelkünket a m ezélos
folyamában és higyjün’r . . ndés

' hazánk végtelen jövőjében

TÁRCA.

Oszlasd el búmat.
Alkonyat van : csöndes, elmerengő . . . 
Szemem a tiszta égen nyugtatom, 
Megjel Ilik a múlt és jövendő, 
Remegés fog el, meg nem nyughatom. 
Szivem eltölti félénk, csacska búval 
Fájó, merengő, titkos érzelem . . . 
De mért e bánat? Hisz enyém szerelmed 1 
Oszlasd el búmat, édes kedvesem 1

Fölépül-e majd fényes tündér-váram, 
Mit a szerel i es lélek alkotott ?
Vagy révbe jutva, csak romját találom, 
S nem ád az élet, csak koldusbotot! ? 
S mig a révparton virágot keresek, 
A rózsának csak tövisét lelem ?
Sebző tövisét fájó szerelemnek . . . 
Oszlasd el búmat, édes kedvesem I

Bárcsak egyetlen rózsatőt lelnék én 
A porba omlott, büszke romokba, 
Bár életemnek gyászba borult egén 
Egyetlen csillag: szemed ragyogna 1 
Elfeledném a porba-omlott várat, 
Nem csüggne lelkem csillagos egén : 
Boldoggá tenne hűséges szerelmed . . . 
Oszlasd el bumat, édes kedvesem . . I

Milena.

Az utolsó európai.
Gibraltár olyan pontja Európának, — 

ahol az angolok a legnagyobb félelmet szug- 
gerálják az arra járó emberre. Szuggeráljak 
mondom, — mert annak a szegény ember- 
nincsen oka, hogy feljen sem Gibraltártól, 
sem az angoloktól.

A Don Quichote-k ideje elmúlt, a szél
malmok ellen ádáz csatákat nem viv kób^r 
lovag s nem nyergei manapság senki lovat 
hogy hősi harcokba vonuljon egymaga . . . 
és Gibraltár is biztos lehet, hogy senki fia 
egymagában meg nem támadja. Ha megtá
madná ? Akkor oka volna a félelemre, mert 
Gibraltár minden támadást visszaver nagy 
tűzzel.

Az angol nép is elég civilizáltnak 
mondható, — (ha kevesebb modor felett 
rendelkezik is), s az angol hadsereg — meg
támad egy vad néptörzset, de egy müveit 
magányos embert — soha . . .

Hát akkor minek fél az az ember ?
És hogyne félne Gibraltártól ? . .
A hatalmas sziklafalba nagy lörések 

vájvák, minden tiz lépésre egy őrszem ban
dukol — roppant komolyan. A puskaporos
torony vízhatlan ponyvával körülcsavarva, 
hogy bármely pillanatban dörrenhéssen az 
ágyú . . . Tehát egész liaiczi készültség.

Hogyne félne ettől az ember I

Mikor hajónkról egysz-ri. megpillan
tottunk egy magas — a tengerből kinyúló 
— sziklafalat s hajónk parancsnoki hidj .n 
teljes díszben megjelent kapitányunk : mind
járt tudtuk, hogy az a szikla ,valami !‘

A hosszú ut alatt annyi „seinmi“-vel 
találkoztunk s oly ritka volt a „valami 1“ . . 
Hány szikla nyúlt fel a tengerből, amiről 
kéedeztük a kormányosunkat, hogy mi az ?

A kormányos arrafelé legyintett és azt 
mondta, hogy :

— Semmi 1
De most, most, mikor a félelmetes ka

pitány áll a parancsnoki hídon r. ő kiáltja 
le harsányan a gépésznek :

— Avanti andante I — Úgy áll ott, 
akár csak Tegetthof Lisszánál . . . Oh, az 
a szikla már nem semmi, — az valami. . .

Utóbb kisült, hogy az Gibraltár 1
A mig messze voltunk tőle, érdek'ödve 

néztük, mint bontakozik ki a nagy szikla
tömb, amely védőbástyája Európának, kapu- 
féltaja Földközi tengernek, s fontos erőssége 
az angoloknak.

Mint minden utazó, — szentimentálisán 
lestük a nagy pontot, amelyen a mór ve
zér, Tarik kezdte meg az angol erődöt s 
befejezte egy kimondhatatlan nevö angol ur, 
ak iiek elporladt testéről a west-minsteri 
magyarázó sem tudja már, merre van.

Közeledett felénk Gibraltár és- folyton 
I nőttön-nőtt. Már láttuk, mint merednek
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HÍREK.

Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Bárgyovszky Árpád számtisztet Gödöl
lőre járási számvevővé nevezte ki.

Hivatal vizsgálatok. Szolgabiró- 
ságunk megkezdette a szokásos má
sodik félévi hivatalvizsgálatokat a 
községeknél. E íió 19-én Boldogon, 
22-én pedig. Rákoscsabán volt hiva
tal vizsgálat. A bizottság,, melynek 
tagjai esetről esetre egy szolgabiró és i 
a járási számvevő — mindkét község I 
ügykezelését rendben találta.

igazolt választás. Az idén, ta
vasszal történt, hogy Kálmán István I 
túrái megyebizottsági tag ezen tiszt
ségéről lemondott s helyette a taraiak 
dr. Héderváry Lehel orsz. képviselőt 
választották meg. E választást két 
újpesti polgár megpeticionálta. Pest
varmegye állandó igazoló választmá
nya — e héten toglamozott ezugygyei 
s dr. Héderváryt, u fclebbezés eluta
sítása me.ktt, igazolta.

Halálozás. Fáji Fáy Géza oki. 
jegyző e hó 16-án, életének 23-ik 
évében elhunyt Péczelen.

Elnök választás. A gödöllői 
Dalkör vasárnap megtartott közgyűlé
sén elnökévé Döinötö- Gusztáv eddigi 
jegyzőt választotta meg ; az így meg
üresedett jegyzői állasra pétiig Szvo- 
bcdi Dénes lett megválasztva.

Lopás a búcsún. Barsics Jó- . 
zsefné aranyóráját s dereka körül font 
óralánczút o vasárnapi besnyői búcsún, 
inig ő az oltár elot: ájtJjs.m imád
kozott, is ne;ellen tettese.; ci.opták.— 
A nyomoz.is tol.-.k.

Várár. A legközelebbi gödöllői i 
országos vásár október 1-é i és 2-án I 
Áss/, megtartva. A vásárra szabály- 
: zerü jarlattal vúsznientes területről

bármiféle állat s igy sertés is felhajt- 
i ható.

Lezuhant. Pintér András, 19 
éves valkói legény, dtihajkodás köz- 

: ben virtuskodásból egy magas fára j 
mászott, lezuhant és szörnyet halt

Tiiz. Pálinkás János isaszeghi 
határbéli csőszt meglátogatta a ked
vese, Bohács Mária. Mulatozás köz
ben a leány azzal akart kedveskedni 
szeretőjének, hogy jó ebédet főz. Ra
kott is a kunyhóban olyan tűzet, hogy 
a lángnyelvek a kunyhó tetőzetét ( 
nyaldosták, melytől a tető tüzet fogott i 
s teljesen leégett s benne égett a 
csősz minden ruhaneműje és élelmi
szere is. Ez alkalommal leégett a 
szomszéd Mandl Sándor közeli szal
makazalja is.

Az anyja gyilkosa. Urbán Ist
ván gödöllői piunkásember jobban i 
szerette az italt, mint a munkát. 
Gyakran berúgott s ilyenkor keserű ' 
órákat szerzett az édesanyjának, Urbán 
Páinénak, akivel együtt lakott. Április 
4-én is bepálinkázott állapotban ment 
haza. Anyja szemrehányást tett a tor
hely embernek, aki annyira dühbe 
jött, hogy a kenyérvágó késsel agyon
szúrta az édesanyját. Az anyagyilkos 
ügyét e hó 20-án tárgyalta a pestvi
déki büntetőbíróság Kó lay Kimül ' 
táblai bíró elnöklésével. Urbán István, 
egy sápadt, beesett szemű fiatalember, 
lesütött szemmel kezét tördelve állott 
bírái előtt s az elnök kérdésére zo
kogva vallotta magát bűnösnek. Azt 
mondta, hogy részegen, ment haza, 
anyja korholta, arcul is ütötte s erre 
ő részegségében, nem tudva mit csi
nál, késével hadonászott s úgy szúrta 
meg édesanyját, aki mindig jól bánt 
vele s csak akkor korholta, ha részeg 
volt. Tamás Andrásné elmondta, mi
ként történt a gyilkosság. Az esküdtek 
marasztaló verdiktje alapján a bíróság 
Urbán Istvánt nyolez évi fegyházra

Ítélte. A vádlott az ítéletben megnyu
godott.

Gyermek fosztogató Kiéin Li
pót aszódi lakos 4 éves leánykáját 

j egy nő az utczán megszólította s nta- 
gávai csalta egy néptelen helyre, hol 

1 fülbevalóit ellopta a kis lány füléből 
és megszökött. A csendőrség kinyo
mozta Kiszely Anna cselédlány sze
mélyében s letartóztatta.

ítélet. Persler István gödöllői el- 
züllött kereskedő tavasszal részeg álla
potban hülye testvérét akarta meg- 

i gyilkolni s rá lőtt. A golyó azonban 
nem ölte meg a szerencsétlent s az 
már fel is gyógyult súlyos sebéből. 
Persler István e hó 22-én számolt be 
e tettéről a pestvidéki eskiidtbiróság 
előtt, melynek igazmondása alapján 
a törvényszék 1 évi börtönre Ítélte.

Szép és biztos mellékkereset. Ta
nítók, jegyzők, papok vagy oly egyének, kik 

í a szőlészethez csak némileg is értenek és 
oly vidékén laknak, ahol a szőlő megérik 
vagy ahol a fiioxera a szőlőket már elpusz
tította ti. ennek következtében azok újból 
lennének beültetendők, tehát a hol szőlömi- 
veléssel foglalkoznak : szép, állandó és biz
tos mellékkeresetre tehetnek szert, ha czhnü- 
ket beküldik : „HIRDETÉSI IRODA" Buda
pest, Vaczi-utcza 20 b.

Előfizetési felhívás. Mindenki olvassa 
„A Polgár" politikai napilapot I Főszerkesztő 
dr. Vazsonyi Vilmos országgyűlési képviselő, 
ki publicisztikai működését kizárólag e lap
nak szenteli. A Polgár megjelenik minden 
nap reggel, vasárnap és ünnepnap után is, 
rendkívül bő és gazdag tartalomban. A pol
gár programmja a demokrácia, a radikális 
szabadelvüség, a szociális igazság. Hangja 
seabad és nyílt. A Polgára legolcsóbb,igazi 
radikális, szókimondó, irodalmi színvonalon 
álló, tartalmas újság. Főszerkesztője dr. Vá- 
zsonyi Vilmos köré a publicisztika és a szép 
irodalom jelesei sorakoznak. Czikkeit, tárcáit 
Vazsonyi Vilmoson kívül fij. Ábrányi Kornél, 
Benedek János orsz. képv., Bródy Sándor, 
Csergő Hugó [felelős szerkesztő], Kadosa 
Marcel, Krúdy Gyula, Lux Terka, Nagy 
Endre, Palotai Hugó, Szász Zoltán, Thury 
Zoltán stb. stb. Írjak. A tárcarovatban egyéb
keni hazai Íróink legjobb elbeszélései mel-

i ;nk a rettent i ág/ii't sötét öblei, amelyek 
tsak Angi.a királynője és India -sászarnojé- 
i.ek legmagas.il,b születése napján bömböl- ' 
uck a parlament megszavazta puskaportól . ' 

i’.gy tergerésziiszt, aki velünk kéjuta
zott, (!) még ijesztgetett is.

— Az agyi: lövege 37 kiló puskapor, 
a golyó súlya 153 kilo ...

- Mi történné velünk, ha most el- ; 
sütnék ? — kérőé egy sápadó hölgy.

■ Ha nem talál el, semmi. í la eltalál, ■ 
elves ■.Link . . .

Szerencsére nem sült el az ágyú és [ 
mi életben maradtunk. ,

A kapitány megállította hajónkat, melyre ' 
ingói hivatalnokok jöttek fel. írásainkat 
megvizsgálták.

— Fór ewer I
Es mi remegve úsztunk el a félelmes 

Gibraltár alatt. Lélegzetet visszafojtva néz
tünk farkasszemet a rettentő ágyukkal s a 
még rettentőbb fehérruhás angol silbakokkal.

Egy óra múlva kikötöttünk Gibraltár 
mólóján. Négy kemény dock tartotta hajón
kat, mig kis csolnakokba szálltunk, amelyek 
a partra vittek. Egy utitársam megállított:

— Nézzük meg az erődöt I
— Eh bieti I
— Ne féljen uram, nem lesz bajunk ; 

nekem van engedélyem hozzá; nekem meg j 
a feleségemnek, aki nem jön. Jöjjön ő he- I 
lyette velem ... Ne féljen.

— No most már nem Gibraltártól, de 
az asszonzi ruhától félek . . .

Most ő mondta rá :
— Eh bien I
Aztán felmentünk; perszecsak két tiszt 

kisért és egy őrmester; mindegyikünkre egy 
tiszt és egy fél őrmester esett.

Minden ágyú mellett két tüzér bóbis
kolt. Nagy csatakupakok álltak a földön s 
minden ágyu-kanóc mellett egy skatulya 
gyufa hevert, hogy minden percben rágyújt
hassanak egv ágyúra.

Mikor a második emelet egy kiszögelő 
pontján voltunk s látcsövei körülnézegettünk 
láttuk azt a nagy vizet, aruelv elválaszt At
tikától.

— A fehér folt, amit ott látnak, Oruta 
amögött a hegység, mely Tangerig húzódik, 
— beszélt magyarázónk.

— Nagyon érdekes, menjünk feljebb.
— Feljebb ? — az angol ádázul neve

tett, — feljebb, nem mennek feljebb, csak 
a második emeletig mehetnek ; ha még egy 
lépést te-znek — lelövöm önöket 1

Es valójában hátra nyúlt, ahol egy 
puskához hasonló oőrtáska lógott, abban 
volt az Ígért gyilkos fegyver . . .

Persze nem mentünk feljebb.
Lejüvet elmondtunk a tengerésztisztnek, 

mi történt velünk. — 0 nagyot nevetett. 
Oda nem mehet be senki. Még az angol 
királynő sem.

— ?
— Oda legfeljebb őrmestertől lefelé 

mehetnek be emberek.
- ?

— No tudja, ott van Anglia ócska, 
vasraktára, az nincs védelmi állapotban, az
után az emberek olyanok, hogy csati a töl
tött puskától félnek, hát Anglia markirozza 
hogy a gibraltári erőd egészen töltve van.

*
Lenn sétáltunk a parton, alattunk 

csapkodott a tengervíz, felettünk torlódtak a 
nagy sötét felhők.

Beszélgetve mentünk a kőbe vájt utón 
s ott a gibraltáii szikla legalsó kövén egy 
spanyol gyerek vett lábfürdőt.

— Mit csinálsz, gyerek ? — kérdezte 
utitársam.

A gyerkőc csak felemelte a lábát és 
megmutatta.

Utitársam rámutatott a gyerekre :
— Tudja-e, utam, miről híres ez a 

gyerek ?
— Nem tudom . . . nos ?
— Ez az utolsó európai. Ha ez a 

gyerek most belefordul a tengerbe — s be
leiül, az utolsó európai halt meg. Rám né
zett komolyan, azután intett:

— Menjünk vissza, — mondá — ne 
legyünk jelen az utoLó európai ember elve
szésénél.

— Igaz, szegény fiú I
És lassan mentünk vissza hajónkra.

Hövér. 
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lett nap-nap után egy-egy kitűnő külföldi 
novellát talál az olvasó. A Polgár tartalma 
élénk és tarka. Hírei és tudósításai megbíz
hatók és kimeritöek. A nap teljes krónikáján 
kivül szórakoztató, derűs olvasmányt is bő
ven ad az újság, humoros cikkei szatirizál- 
ják a nap eseményeit és derűs élvezetül 
szolgálnak az olvasónak. A Polgár „Szociális 
ügyek" czimen külön gazdag rovatot nyitott 
a dolgozó kispolgárok ezreinek. E rovatban 
a kispolgárok szakérdekei minden istápolásra 
találnak és szociális fejlődésük érdekében e 
rovat küzd a toll agitációjával. A Polgár 
fölöslegessé teszi minden más lap olvasását, 
mert benne minden megvan, ami esemény, 
a nap krónikája felvet és minden megvant 
ami az olvasó lelki épülésére és szellem, 
szórakozására szolgál. Ily gazdag, ily élénki 
ily tarka és kimerítő tartalma mellett is A 
Polgár negyedévre csak 4 korona. Kapható 
mindenütt, az utcán is és az összes ujság- 
elárusitó helyeken. Egyes példány 2 kr (4 f). 
A Polgár külön meglepő kedveskedéssel is 
szolgál az idén előfizetőinek, amennyiben 
karácsonyra gyönyörű kiállítású Naptárral 
ajándékozza meg őket. A Polgár Naptára 
250—300 oldalon, művészi kiállításban, szá
mos művészi képpel, legjobb Íróink elbeszé
léseivel, költeményeivel és karcolataival fog 
megjelenni. Benne lesz az év története is 
képben és írásban, azonkívül számos, hasz
nos, oktató orvosi, jogi stb tanácsadó czikk, 
úgy hogy e naptár szinte nélkülözhetetlen 
szükséget fog betölteni a polgári családok
ban. A Polgár Naptárat megkapja a Polgár 
minden előfizetője. A Potgár előfizetési árai, 
mellek ellenében a lapot a házhoz szállít
ják : Egész évre 16 korona, Félévre 8 kor. 
Negyedévre 4 korona. Egy hónapra 1 K 40 
f. Kiadóhivatal : Budapest, VII. kér., Eötvös 
nicza 37. szám. 1905. november 1-től pedig 
VI., Nagymező-utca 12. szám.

Istvánná szül. Benedek Erzsébet javára be
kebelezett özvegyi jog fentartása mellett ugy- 
azonban, hogy ha az összes fent említett 
ingatlanokért az özv. Zsichla Istvánná javára 
bekebelezett özvegyi jogot rangsorozatban 
megelőző követelések kielégítésére szolgáló 
1300 kor. vételár el nem éretnek: fenti in
gatlanok az özvegyi jog fentartása nélkül 
fognak a nyomban foganatosítandó árveré
sen eladatni az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1905 évi 
szept. hó 28-ikán d. e. 10 órakor Rákos
keresztúr községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megálllapitott kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlan becsárának 10 %-át készpénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
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, 1905. julius hó 27-én.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság: 

Téchy kir. jbiró.

VIDÉKI takarékpénztár: 
=S3== RÉSZVÉNYEKRE. 3===i- 
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BARTALITS ÁRPÁD
Használt és uj kályhák 

és tiizhelycserepek raktára. 
GÖDÖLLÖ, VASAR-UTCZA 

Diamant ház.

Elvállal mindennemű kályha 
beállítás, rakási és javítási 

munkákat jótállás mellett; szállít 
olcsó uj és használt kályhát.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és böröndös-niunkák
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javít, sok > 
legjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26—24

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndöt 

Gödöllő, Rudolf-uicza 613. sz.
■KTMI7W’. -jrsw

Nyilttér/

Dr. Burger S.
orvos

rendel Gödöllőn, Kossuth Lajos-utcza 
Ádám-féle ház.

Tüzifaraktár feloszlatása miatt
sss mélyen leszállított árak.

7518. sz. tk. 905.

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

hatóság közhírré teszi, hogy BcnedeK Jáno- 
végrehajtatónak Zsichla István végrehajtást 
szenvedő elleni 100 Kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a pestvidéki 
Kir. törvényszék, a gödöllői kir. járásbíróság 
területén levő a RaKoskeresztur községben 
fekvő a rákoskeresztúri 174 sz. betétben 
kisk. Zsichla Katalin kísk. Zsichla Pál 
Zsichla János (nős Qugyan Katalinnal) Barán 
Istvánná szül. Zsichla Erzsébet kisk. Zsichla 
István kisk. Zsichla György és kisk. Zsichla 
Zsuzsanna nevén álló s az 1881. évi 60. 
t.-cz. 156 §-a alapján egészben elárverezendő 
A I 28—29 sor 994'1 es 2431 hisz, szántó 
es szöllőre a 3134 tk. 1905 sz. végzéssel 
C 46 alatt Zsichla János, Barán lslván'-é 
kisk. Zsichla István, György és Zsuzsanna 
jutalékai terhelő és özv. Zsichla Istvánná 
szül. Benedek Erzsébet javára bekebelezett 
özvegyi jog épségben tartásával 265 korona 
kikiáltási arban,--------a rákoskeresztúri
1846 sz. betétben Zsichla János (nős Gugyán 
Katalinnal) Barán Istvánná szili. Zsichla Er
zsébet kiskorú Zsichla István, kisk. Zsichla 
György és kisk. Zsichla Zsuzsanna nevén 
álló A f 1 sor 807 l. b lirsz. szöllőre 220 
korona kikiáltási árban — A f 2 sor 807/2 b 
Itrsz. szántóra 21 kor. kikiáltási árban — 
A f 3 sor 808/1/b. Itrsz. szöllőre 320 kor. 
kikiáltási árban, — A f 4 sor 24491 a 
Itrsz. szöllőre 115 kor. kikiáltási árban — 
és A f 5 sor 1735 1 itrsz. szöllőre 225 kor. 
kikiáltási árban, a C 7 alatt özv. Zsichla i

11. 
1.
II.

Kapható

hasábfa 
dorongfa

ff

24
22
21
17

kor.
3—16»

»>
»

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként
»

»

a Gödöllő-kerepesi országút keresztezésénél .. 
= a fadepóban. ■ ■ ~~r - - •

A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz.—
A vevő követeljen el’ennyuu'tút I

I

r

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtató.
■...- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.
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:< kor. 1 
dése nt. 
dig 4 k< 
b.z, A 
bármely részéit 
szállitatik

e-——
Sebesedések

| legyenek .izük bárminő természetitek, gondosan meu-
■ védendők minden tiizt.itlanság ellen, mert ez Ütni a 
fi legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 

aj sebet idézhet elő. V) é-e már., hogy a megpuhitó 
M hnzókcoő.s PRA A! HAZIK iNOCS név alatt, mint 
M egy nelküiozlietle.i kőtöszer sn.cretcs. Az megvédi a 
W s.’bct, csillapítja .< gyulladást és fájdalmat, iidltóen 
■ hat és elősegíti a gyógyulást. I doboz 70 fill.
H HMM pc»-ta szé'kijtoós nnpont «.

u FRAGÁhiR B kir. mhai'i stíl ilú 
" a „Fekete Sas“ gyógyszertárában. 
I Prága, Kleinseite, Nerudagasse 

aj sarkán 203 sz. Raktár: Asztria- 
Pf Magyarorszá:; gyógyszer táraiban, i ■<> 
K3 raktár: Töröl: József Budapest.

g rgBEgasasWLJH*—11 ;& l . > :;tmti«i

Iszákossá?: nincs többé
Kiv • .tira bárkinek bérmentesen küldünk 
eg\ , , >bút a COZÁPOREŐL. Kávé, tea, 
t . sz< --es italban egyformá-i ad-

iiato az ivó tudta nélkül.
/. Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásróg 
mert is »kihatása tilenszenvjssé teszi az 
iszákosnak a s -eszes italt. A Coza olyan 
c-en .v t i és biztosan Int. h > -y fe'eség. 
testvér avagy gvermek egyaránt az ivó
ink tudta nélkül adhatja ésaz illető még 
ci.k-cm is s.-jti mi oicozta javulását.

A Coza a családok e-r.'ii l ékitette 
ki isiiét s>k-sak ezer férfit a szégyenéi 
becstelensé -tó! megmentett, ki. később 
j őz ei n ág i ak és ügyes li.it • l- t erek 
lettek Tömérdek fiatalembert a j’> útra 
es s-erc icféjéhez segít, tt sok embernek 
éle'ét s’. imos évvel me tliosszabit itta.

Az i ítézet, mc;y a Cozanor tulajdo
nos?, mini izoknak, kik k'vánj.’.k, egy 
pröbaadagot és egy köszftnő-irásokkal 
telt könyv.-* 'ii-és költségmentesen küld 
hogy i v bárki is meggyőzödbe s-n biz
tos hatásáról — kezeskedünk, h >gy az 
cgészs'égK- teljesen ártalmatlan.

Ingyen pr !>.i i4. 
Vágja ki e szelvényt 
és kiildje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f. 

bi’.nieiit.'.itemi >k.

Coza ’nstitute
(Dcpt. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

^lllill Bili IMIM1MMIMM

A g y o 271 o r 
egészségben való megőrzése, 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán ésaz elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek küzdi a legjobb és 
natásos'gyógyfüv.kböl gondosan elő
állított étvagyelösegitö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktelunség ismert következ
ményeit, hibás diaiét, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
le, e:i savképzodés és görcsszeril fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
iiveg 1 korona, égész iiveg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I (_ Jy]/

Főraktár : éy

F R A tí N E R B. S,ü’“í 
a „Fekete sashoz*' Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán.
1’< szét kiiIdés 11<i|>< >1 ]t;

2 l< 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 gyógyszertár 

Budapest.

JELEhKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSIAHYAGA

BUDWST VJ.,A^íUr:

MAGYAP0RSZAG5 KÖZPONT:

Schicht-szappan!

Fiók 1 HAT7AM
sajat házában az Újsoron.

(„Szarvas* vagy „kulcs'* szappan.)

gjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan.

Mont mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira, hogy minden darab szap- 
Schicht" névvel és a „szarvas" vagy védjegygyei

legyen ellátva.

BALY <JYÖ R^Y
sirköraktára Jászberényben

..SÍRKÖVEK..
legfinomabb kívüliben
.. .. jutányos árban.......

:j~.:.,".'.!-il.iib.j.. ilitw >■

Miért nem kér mutatványszámot?
Ha
Ha
Ha
Ha

szinniagyar, független politikának és 
szókimondó allásfoglalasnak Ilivé, 
korán reggel akarja, — — — —

— — — újságját megkapni, 
félnappal korábban akarja olvasni azt, 
ami az előző napon történt.
a világ összes eseményeiről gyorsan 
akar értesülést kapni.

akkor fizessen elő

Mr, mái reggel akarja olvasni az előző
**u napi egész orsza:.,gyűlést.
1.1,, gyönyörű fényképekben akarja látni a
1 fontosabb eseményeket.
I.T„ a közgazdaságról tiszta képet akar látni
1 lei s te|jes áru— (ig értéktőzsdei tudósítást. 

............................... teljes regény 
diszalbumot.

[ pi ingyen s bérm. akar kapni
I<1 könyvtárt s karácsonyra

október hó 1-én a

czirnil független politikai napilapra.

Havonkint ...........2 k«r. 40 Félévenkint
Negyedévenkint 7 „ — Évenkint . ..

p
Előfizetési árai
í—í n ingyen akar mutatványszámhoz jutni, úgy forduljon a kiadó- 
1 ICl hivatalhoz : BUDAPEST, V. kér., HONVÉD-UTCZA 10. szám

14 korona.
28 „

Gödöllői Érzsébet-könyvnyomda.


