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A családi élet

A család valóságos kis állam. A 
férj a kültigy és a pénzügyminiszter, 
a nő a bel- és az oktatásügyi tárcát 
kezeli. A férfi hatásköre a nagyvilágba 
tartozik, a nő pedig az otthon teljha- 
tatmu kormányzója.

És ámbá-a férfi karja van hivatva 
a családot fentartani, az ő hivatása 
első sorban a jóléten alapuló boldog
ságot megállapítani, mégis a család
nak a lelke az asszony. A férfiút a 
mindennapi teendők gyakran kívánják 
a családból ki a nagy világ küzdőte
rére ; ő neki többnyire kevesebb ideje 
jut a család körében tartózkodhatni, 
de az asszony, az ott, él, az ott mű
ködik, ottan tartózkodik a család kis 
államában ; ő viseli tehát a vezérsze
repet a család belsejében.

Az asszony főleg két irányban 
működik a családban. A háztartásban 
és a nevelés terén. Háztartás és ne

velés. Ez a nő ama két feladata, me
lyet neki, mint háziasszonynak és 
anyának híven kell betölteni.

Háziasszony és anya I Két elvál- 
liatlan ikertestvér I Nevelni csak az 
tud, a ki maga is megfelelő nevelés
ben részesült és igy már bírja az át
ruházandó tulajdonságot és háziasszony 
csak az lehet, a ki szintén már ott
hon megszerezte az ehhez való képes
séget. A miért is egyik szülő se mu
lassza el a leányokat a háztartás te
endőiben kioktatni; a mi időnkben, 
a mikor olyan ritka a megbízható 

j cseléd, annál szükségesebb, miután a 
i cselédviszonyok nem hogy javulnának, 

hanem napról-napra rosszabbak lesz
nek.

A céltudatos háziasszony a ház
tartás rendje által veti meg a kedves 
otthon alapját; a jó anya pedig a 

! nevelés által a családi kört. Mert va- 
! lamint a rendetlen háztartás okozója 
; a legtöbb házi perpatvarnak és a 
I rosszul nevelt gyermekek kimondha- 
i tatlan sok kellemetlenségnek, ép úgy 

a békés otthon és a családi egyetér
tés az emberi élet legfőbb boldogsá
gát képezik.

Az otthon szerzett boldogság az 
ember igazi boldogsága. A ki otthon 
jól érzi magát, az boldognak is mond
ható. Az ilyen ember nem vágyódik 

! egyéb.szórakozás vagy mulatság után, 
i Ö minden boldogságát otthon leli. 

Ellenkező esetben az ember maga- 
! magát száműzi otthonról, kerüli saját
■ családját és egyebütt kívánja idejét 

tölteni. Ezáltal persze megbomlik a
■ család harmóniája, és az elégedetlen- 
! ség nyomán a boldogtalanság jár.

A család harmóniája a boldog
éi Ságban rejlik. Ebben a szóban össz- 
j pontosul az ember minden vágya és 
’ törekvése. Ennek alapfeltétele a ineg- 
I elégedés, és ezt kiváltképen a házi

asszony, a család lelke képes meg- 
' teremteni.

Az ember, mint anyagi és szel- 
, lenti lény, két irányban él és mükö- 
i dik. Neki anyagilag és szellemileg
■ kell táplálkoznia és szórakoznia. A

TÁRC A.

Éjféli párbaj.
Csendesen, zaj nélkül ment előre a 

század. A Mannlicherek fészkelődtek az el
fáradt vállakon, s olyik legény magasra 
emelve a tizenöt fontos fegyvert, összeszori- 
tott ajkai között valami elfojtott kárjmkodást 
nyögött és szinte rádobta a nehéz golyó
szórót a másik vállára. Aztán ment tovább 
buta kitartással.

A hó meg csak hullt szépen, keringve 
s betakarta a világot sápadt, halotti takaró
val, de az. összerongyolt, éhes és fáradtság
tól elcsigázott katonák komor tekintete szinte 
elhomályooitotta a ragyogó hólepelt.

Páter Dragunics, a századhoz beosztott 
fiatal tábori lelkész, fohászkodva susogta az 
ég felé:

— Irgalom a mi nagy bűneinkért én 
Uram I

Dél felé valami céda nóta kelt szárnyra 
a levegőben. Valahonnan a távolból, a fel
hőkbe vesző hegyek felől megindult a szél 
és jajgatva, sivitva kapaszkodott a csonttá 
gémberedett köpönyegekbe, felkavarta a 
a völgyet belepő hótakarót és dermesztő 
leheletével elkezdett könyeket facsarni a szo
morú szemekbe. A szó elhalt az ajkakon 
és ahogy az elkeseredett, néma etnberhorda 

| lehajtott fővel menetelt a végtelen hómezőn 
. keresztül rendetlenül szétszórt szakaszokban, 
I olyannak tetszett, mint egy csorda halaira- 

fáradt, eltévedt vad. És mintha csak az Ur 
odafönn minden haragját éreztetni akarta 
volna, négy óra felé párás, nehéz kód 
ereszkedett le a hófelhők közül, aztán tüne
ményes gyorsasággal jött a sötétség. A föld 
meg csak dübörgőit, mozgott egyre félelme
tesen és a távolból zengő ágyudörgést szi- 
lajon verték vissza az árnyékként gubbasztó 
havasi bércek.

Azokon túl már járta a haláltánc!
A 9-te companie legényei megbor

zongva néztek össze. A sziveket megülte a 
halálsejtelem , a félelem az ismeretlen ellen
től, amely ki tudja melyik szikla mögött 
leselkedik rájuk villámló karabélyaival és 
rövidre fogott pengő acél késeivel, amely 
úgy osztja a halált, mint s felhőkből lecsapó 
gyehenna tüze. És keresztül borongott va
lami szilaj, dacos érzés a lelkeken: vissza
fordulni, futni a halál elől 1

És a szétszórt, fáradt legények között 
halk morajlás hangzott.

Idó Milán menetközben megrántotta a 
ragyás arcú Rankó Dusán fegyversziját:

— Soká megyünk még káplár ur ?
— Majd csak beledöglünk egyszer, 

Milán I
— Akkor jó I — piszmogott az oláh 

és mentek tovább bukdácsolva, szorosan 
egymás mellett.

Vitte őket az imbolygó fáklyafény, az 
ár, a fegyelem, meg az a mormogó zugás, 

amely megzendtilt előttük a homályban dü
börgő, szédületes morajjal, amelylyel a 
megáradt Bosku üdvözölte az éj vándorait.

A néhány száz lépéssel előretolt elő
véd kadétja lefúvatta a marschot. Páter 
Dragunics most már káromkodott, obzriieu- 
tenant Misztivacsek a bajusza jégcsapjait 
rágicsálta kínjában, csak a kapitány maradt 
nyugodt és kedélyes továbbra is, amikor 
illő hangon tudatta a századdal, hogy he
lyezkedjen kényelembe, verje fel a sátrait, 
mert nem lehet tovább menni. Azután előre 
nyargalt a zajló folyócskához, amely derék
ban törte ketté az ócska, összekötő tahidat.

— Donnerwetter in Kimmel, ez tör
ténhetett volna egy kicsit későbben is I — 
sziszegte boszusan a kadét felé, mintha 
csak őt okolná azzal, ami történt.

A kadét hallgatott. Maga is olyan félét 
érzed, hogy fulajdonképcit igazsága van en
nek a dörmögc, vén medvének és szótlanul, 
tanácstalanul nézte azt a fagytól vörös, 
boszus arcot. Csak a hangos parancsszóra 
verte össze a bokáit :

— Kadé' 1
— ?
— Elmegy hidat keresni, arra lefelé 1 
Majd hogy hanyatt nem vágódott, de 

megemberelte magát, tisztelgett és egyforma 
topogással ment a század felé, emberekért. 
És mentek tizenheten. Tizenöt infanterista 
egy káplár és a kadét.

A hó csikorgóit a lábaik alatt, a szél 
idegrázó dalokat süvített, mellettük nmrajlott 
a megáradt viz, messziről pedig zengett
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boldogságnak egyik főtényezője az 
asszony, azt elvitatni senki sem fogja. 
Az okos asszony a családnak legfőbb 
kincse és ha ő megfelel hivatásának, 
biztosítani fogja magának férje szere- 
tetét és tiszteletét, ami ismét a köl
csönös egyetértésnek alapköve ; ezen 
alapkő, a melyen szilárdan épülhet és 
biztosan fennállhat az ember vágyai
nak netovábbja, a családi boldogság- 

De mit szóljunk ott családi bol
dogságról, ahol az asszony a divat, a 
férj a kártya asztal mimelöje ?

Ez az eset nálunk I
Semmi nemes szórakozás, tudo

mány, irodalom stb., csak a játék, 
meg a toilette.

Ez öli meg társadalmunkat, ez 
teszi tönkre társas életünket.

A luxus.
Az esztelen fényűzés.
Mert hát Péter nagyobb ur Pál

nál s igy Kell, hogy külsőleg is na
gyobb ur legyen.

Nagyobb urat játszón.
De ez teszi tönkre a családi éle

tet is.
És végül ezért nem mernek ifjaink 

nősülni sem.
Okosak I
Egy lélek nélküli divat báb lenne 

úgyis nejük, s azért nősüljenek ?

háztartás is kétfelé oszlik. Az egyik a 
konyha, a másik a szellemi otthon. 
Mind a két irányban egyenlő ésszel, 
kitartással és lelkiismeretességgel kell 
az. asszonynak működni.

Boldognak kevés ember mond
ható. Nem a gazdagság teszi ugyan , 
mindig a boldogságot. A gazdagok 
között is elég a boldogtalan, de azért 
mégis elvitáz.'iatatlan, hogy a boldog- 1 
sághoz bizonyos jólét szükséges, hogy 
a férj, a családfentartó annyival bír
jon, annyit szerezzen, a mennyi az 
élethez szükséges. Az asszony feladata 
azután, hogy a pénzzel takarékosan j 
bánjék és a piperére csak akkor gon- j 
doljon, ha a házi szükségletek fedezve | 
vannak.

Az ember első vágya a megél
hetés, tehát a pénzviszony az alapja. ! 
De azért sok vágy is támad az em- ■ 
bér lelkében, és vágy nélkül ember j 
nem is létezik. Ezen vágyakat zabo- ! 
lázni az észnek a feladata.

A kivihetetlen vágyakat le kell 
küzdeni, ép úgy azokat is, a melyek ■ 
az ember kárára válhatnak. Jgy azután 
könnyebben megelégszik az ember az 
ő sorsával, megteremti magának a 
boldogságot, mert valóban boldog 
csak az lehet, aki sorsával meg van 
elégedve.

Hogy pedig a megelégedés szülte j

Egy kis melegséget hát tűzhelye
inkhez I

Különösen a hölgyekhez szólunk 
most.

Ök annak a nagy mesterei.
Örajtuk függ első sorban, hogy 

! e már tarthatatlan és sivár helyzet 
j megváltozzon.

H ÍREK.

Eogdánffy Antal f
fi 1848—49-es nyug, honvéd alezredes

Ennek a névnek viselője nincs 
többé közöttünk, elköltözött a köttök 
közé, akik 1848-ban a hazáért küz
döttek. Tegnap délután 3 órakor ment 
végbe a legnagyobb gyászpompával 
és részvéttel temetése. Mint mondani 
szokták : ö a Nagy idők tanúja volt, 
- aki sok s nagy küzdelmeket állt 

ki, mig a fönti tisztes elnevezést meg
érdemelte.

Annak a hire, — hogy 1848-ban 
a magyar nemzet alkotmányos sza- 

i badságának védelmére fegyvert fogott, 
' Bogdánffy Antalt Bécsben találta, ahol 

ő már akkor a Nádor huszárok kö- 
I zött, mint szolgálattevő százados ist- 
I ván főherceg környezetébe volt be- 
I osztva.

Midőn meghallotta, hogy a haza 
' veszélyben forog, oda hagyta az őt 
i

egyre a halál dala, az ágyudörgés. Csak- I 
úgy harsogott feléjük a visszhang dübör
gése. Mire a kadét először tempószünetet j 
adott, már semmi sem látszott a táborból. I 
Csak halovanyan, elmosódva villant meg | 
olykor egy-egy halovány fakiyavilág a mész- j 
sze sötétségben, ahol a 9-te companie éj- 1 
jelre szállást ütött.

Boszusan kapta'fel a fejét cs harsá- I 
nyan kiáltotta :

— Marséit I
Erősen sötét volt. Az őr,árat ment to

vább szótalanul, de a hátteret fedező káplár, 
Rankó Dusán, csendeseit leült a hóba. — ! 
Senki se vette észre, hogy nem megy utá- ' 
nuk. Minden szent hidat keresett.

*
Mire a hajnal felé a kadét visszakerült 

a táborba, félve adta le a rapportot, a ka- | 
pitánynak, amely rövid volt és eredmény
telen :

— Brücke nicht gefunden, Korpoial 
Rankó verschwunden I

A kapitány nagyot káromkodott, vala- I 
mi olyanfélét, hogy az Istennek nagy állat- j 
kertje van, de akkora barom, mint a kadét, 
még nem volt örjáratvezefö, továbbá, nogy I 
hogy mer valaki hidat nem találni, mikor 
ö azt parancsolta, hogy találjon I . . . De 
ezt mar végig gondolni se tudta egészen, 
mert a folytatását elfojtotta az orrán, szá
ján feltörő köhögés.

A kadétt hallgatott. Szemeiben vasfa- j 
gon gyöngyöztek a könycseppek selymes 
bajuszKaj„.i erős j.gcsapuk tneredeztvi; és 
egész testét rázta, ver.e az éjszakai jeges 
szél. Az eltűnt káplárrá gondolt, Rankó Du
sánra, a barna oláh gyerekre es talán ó I 
érte hullottak a könyv: is ?

Ugyanakkor pccamikor Rankó Du
sán elmaradt az <,;Jm„.;ól, Idó Milán is fül- 
tápászkodott hideg fekhelyéről, kilopódzott 
a sátorból és nekivágott az éjszakának Rankó I 
Dusán után. A Boskó mellett találkoztak. I

Rankó jött a folyó mellett visszafelé, Idó | 
meg ment elébe. Megszokták már a hideget 
az oláh havasok között, egyiktik se fázott. 
A tábortól félóra járásnyira találkoztak. Mel
lettük morajlott a viz és zörgő jégtömlőkel 
táncoltatott megáradt medrében.

Idó halkan szólt a káplárhoz :
— Mért hívtál Rankó Dusán ?
— Leszámolni egymással, Idó Milán I 
Hideg szél fújt az arcukba, a folyam 

zúgott, morgott alattuk félelmetesen. Rankó 
csendesen beszélt. Harag nélkül, gyűlölet 
nélkül,

— Idó Milán, én szeretlek téged. Jó 
cimbora vagy és én sohase bántottalak, pe
dig fölöttesebb vagyok, káplárod I Azért 
szerettelek mindig, mert becsületes, nyílt 
legény voltál. Benned mégis megért a gyű
lölet én irántam. Vesd ki ezt a telkedből. 
Jöjj, nyújtsunk baráti kezet, aztán Ítéljen fe
lettünk a mindenható Biró odafent. Számol
junk le férfiasán, katonákhoz illő módon és 
hogy egyikünket se terhelje a másik vére, 
bízzuk életünket vagy halálunkat a sorsra.

Merengve nézett a zugó vízbe és meg
rázkódott. Aztán csendesen folytatta.

— S aki haza kerül közülünk, az 
mondja meg amink a lánynak, hogy a má
sik megérdemel tőle egy könyet, mert érte 
halt meg a messze idegenben.

Lehajtották a fejüket s látta mindakettö 
a hideg éjszakában azt a szerelmes, fekete 
szempárt villogni, amely elkísérte őket a 
háború gyilkos füzébe i:.

Rankó egy pénzdarabot forgatott a ke
zében, Idó Milán félelem nélkül emelte rá 
szemeit és dacosan szólt :

— Enyém a koronás fele I
A káplár megforgatta a pénzdarabot a 

levegőben, de még estében újra elkapta. 
Csendesen kérdezte :

— Milán, igazán téged szeret ?
— Azt mondta meghal, ha nem jövök 

vissza.

A másik fájdalmasan összerázkódott.
— Rólam nem szólt ?
— Mondta, hogy kár, hogy ragyás a 

képed !
Hosszú csend támadt. A káplár re

megni kezdett a hidegtől. Ezt az érzést még 
nei.i ismerte. Erőltette a hangját, hogy be
szélni tudjon. Megragadta Idó kezeit

— l éged szerei, igazán téged ? . . . 
Tudja, hogy nekem két csillagom van s ne
ked egyse ?

— Tudja hát, épp ezért mondta.
— Akkor hát mehetsz Milán, vigyázz, 

hogy haza juss és mondd meg neki, hogy 
áldja meg az Isten, meg téged is.

Elhajította a pénzdarabot, amely top
panva ült meg valahol, tálán éppen az Írá
sos felivel fölfelé.

Idó egy szót se szól. A leikébe szánó 
fájdalmas boldogság költözött és odaborult 
a káplár elé, aki gyermekes örömmel simo
gatta a fedetlen lejét:

— Nagy örömet csinálok nektek ugy-e? 
Aztán boldog, megelégedett mosolylyal 

megindult a Bosku mellett fölfelé I
A másik meg térdelt egy darabig, az

tán a túláradó boldogságtól elvakulva, buk
dácsolva futni kezdett a föllármázott tábor 
felé, ahonnan lobbanó fáklyák suhantak a 
szökevények keresésére szanaszéjjel a sötét- 

] ségbe.

Rankó Dusán lehúzta a csizmáit és 
j hallgatta a viz zengő morajlását. Arcának 

egyetlen vonása se torzult el, amidőn mez
telen lábaival a fagyos vízbe lépett. Álla alá 

■ájlitotta a fegyvert és. megnyomta a ravaszt.
A lövés felverte az éjszaka csendjét és 

j diadalmas erővel suhant sivitva az álkap
cson és koponyán keresztül a borult ég felé 

| és vitte magával a Rankó Dusán szomorít 
I lelkét, a testét pedig, a nagy, erős testét 
I szerelmes csóbogással ölelték magukba a 
I Bosku hullámai . . . Jkarusz.
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fényes karriérrel kecsegtető katonai 
állását és sietett haza egész századá
val együtt honfitársainak segítségére.

Mint erdélyi születésű s az elő
kelő Bogdánffy család sarjadéka az 
erdélyrészi hadseregbe Bem táborába 
állott be, ahol mint alezredes végig 
küzdötte a dicső hőstettekben gazdag 
erdélyi hadjáratot. A segesvári ütközet 
szomorú szétveretése után több társai
val a muszkák által elfogatván, Sza- 
mosujvárra kisértetett s ott az oszt
rákok kezébe adatott.

Ezek őt mint katona szökevényt 
állították hadbíróság elé, mely kötél 
általi halálra Ítélte hét más társával 
együtt mint katona szökevényeket.

Már a siralomházban ültek, mi
dőn öt egy régi benső barátja és 
osztrák bajtársa az u. n. Palatínus 
huszároknál — kinek életét ő egyik 
harcban megmentette — Fridericó 
lovag — ki akkor már császári ezre
des volt — hatalmas közbenjárásával 
a kivégzéstől megmentette.

Innét Olmützbe vitetett, ahol öt 
évig sínylődött nehéz várfogságban.

Még most is lehetett látni lábait! 
az összeforrasztott vasbéklyók nyomait.

Midőn az uralkodó pár első szü
löttje, Zsófia született s ennek örömére 
részletes amnestia adatott— Bogdánffy 
ugyancsak lovag Fridericó barátja 
Pártfogása folytán súlyos rabságából 
kibocsájtatott ugyan, ue oly feltétellel, 
hogy hazája helyett száműzetésbe 
megy.

Ennek következtében előbb Pá- 
risba ment, ahol az emigránsok közt 
élt egy ideig. Majd Turinba költözött 
Kossuthhoz, ezután pedig beállt Gari
baldi hadseregébe, ahol ezredesi rang
ban szolgált.

Az általános amnestia kihirdetése 
után haza jővén előbb Krassó várme
gye főszolgabirája lett, majd pedig a 
Honvéd-Menház államosítása után 
ennek jegyzője és helyettes parancs
noka lett.

Teljes uyugalomra vágyván, gö
döllői magányába vonult, ahol mély 
vallásossággal az Isten szolgálatában, 
embertársainak jóakaró segítésében 
töltötte áldásdus végnapjait.

A gyászoló család fájdalmában 
osztozott Gödöllő egész közönsége. 
A gyászszertartást Podhorányi József 
pápai kamarás, plébános végezte, aki 
a temetőben a nagy halott sírja felett 
megható, hazafias imát mondott. — 
Utána a sírnál Rózsa István búcsúz
tatta el nagy hatással hazafias beszéd
del a lelkes hazafit, könnyekig meg
hatván a gyászoló gyülekezetei.

Változások az erdőhiva^alnál. 
A földmivelesügyi minister Ónody Fe
renc ni. kir. erdőmestert a gödöllői 
m. kir. erdőhivatalba, Kovdts Bélám, 
kir. főerdészt a füldmivelésügyi minis- 
terium erdészeti főosztályába helyezte 
at; lvanich Ferenc főerdészt a babathi 
erdőgondnokság vezetésével bízta meg. 
Vinkler Miklós főerdészt a kolozsvári 
erdöigazgatóságtól és Krause Dezső 
m. kir erdeszjelöltet a liptóujvári fő- 
erdőhivataltól. a gödöllői erdőhivatal

hoz, Pirger Károly erdőgyakornokot j 
pedig a liptóujvári ni. kir. főerdőhi- 
vataihoz helyezte át.

Hymen. Bokor Dezső pozsonyi I 
gyógyszerész ma délután esküszik örön í 
hűseget Gödöllőn Fleischmann Manó 
és neje szül. Wolf Jenny bájos leá
nyának Frieda kisasszonynak.

Karácsonyi vásár. A gödöllői 
iparművészeti telep karácsonyi kiállí
tása a telep helyiségében megnyílott. 
Apró ajándék-tárgyak beszerzésére 
ajánljuk a t. közönség figyelmébe. — 
Remek kézi munka dolgok szerezhetők 
ott be olcsó árakon.

Gyászrovat. Deim Frigyes gö
döllői fogy, és ért. szövetkezeti üzlet
vezetőt súlyos csapás érte. Kilenchó- 
napos egyetlen fiacskája e hó 16-án 
elhunyt. A kedves gyermek tüdőgyul
ladásban volt s ez okozta korai halá
lát. — Kiss Istvánná szül. 
Koszár Anna életének 62-ik, 
boldog házasságának 42-ik évében 
Gödöllőn elhunyt.

Kanyaró. Gödöllőn a kanyaró 
járványszerüleg fellépett. Eddig is sok 
megbetegedés fordult elő, melyek kö
zül nem egy halállal is végződött. A 
községi ovoda be van zárva, de az 
iskolákban még tanítanak. Ajánljuk e 
tényt közegészségügyi hatóságunk fi
gyelmébe.

Estély. A gödöllői kaszinó e hó 
16-án sikerült női estélyt rendezett. A 
tagok családaikkal jetentek meg rajta 

I és mulattak fesztelen jó kedvvel vi
lágos virradtig.

Egészség naptár. Zilahy Dezső 
es Marton Sándoi dr. szerkesztésében 
megjelent az idei könyvpiacz legérde
kesebb naptárujuonsága, az Egészség 
naptár. Ára 1 korona. — A szakértő 
gonddal szerkesztett, praktikus nap
tárra még visszatérünk.

Jegyzőválasztás. — A gödöllői 
segéojegyző választásnak érdekes epi
lógusa volt. Oly fényesen sikerült a 
bankett, hogy róla nem egy város
atyánk mer.t haza görbe utón. Alkalmi ! 
verselőnk meg is énekelte az esetke- 
zést a következőkben :

Gödöllőn, hej, mostanába 
Sok, sok szörnyű csuda járja. 
Kakas kukorikol, pedig 
Nincs hajnal, csak esteledik. 
A czigányok hegedűje, 
Kivirágzik az erdőbe.
A vadak mind azon élnek, 
Árnyékában legelésznek, 
Egy vadász ép — mondjak tizet ? — 
Vadászni kibicziklizett
És egy fánál — szedte-vette I — 
Két (ejti sast czélba vette, 
De nem talált. Vigye kánya, 
Ha elszállt, az ördög banja, 
Ki búsulna ezen mama, 
Gyerünk — jegyző választásba. 
Ott a nép most, ott a Nemzet, 
Minden rögöt véren szerzett, 
S a nagy munkát jel végezte, 
Tort is ül ám most érette.
Nagy sor lett a vége ennek, 
Nagy áldomást ittak, ettek, 
Este felé a Központi 
Körül földön nem egy honfi. 
Szaval: ezudar világ I

Szörnyű kemény a flaszter-ágy.
De jó nyugalmat ád.

V, 260 14 sz. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
jarabirósagnak 1905. év. V. 2öU. 14 számú 
végzésévei Sípos Gyula monori ügyvéd által 
képviselt Eotoczky Jánosné felperes ré
szére Majthényi István és neje alperes 
ellen 240 kor. követelés és jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt 1739 kor. becsült in
góságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíró
ság lenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Gödöllőn leendő megtartására határ
időül 1905 évi deczember hó 30 nap
jának d. e. 10 órája tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefogla t bútorok, zongora s egyébb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Felhivatuak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyioen részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi oejelentéseiket 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 december 14-én 
Bőhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS!
t^1 A nagyérdemű közönség szives 

i| || tudomására hozom, hogy a .. .. 

„KÖZPONTI SZÁLLOPA“
kávéház, 
étterem

és ko csmai helyiség

vezetését átvettem, fötörekvésem 
oda irányul, hogy a mai kornak 
megfelelően átalakított helyiségem
ben a napi kávéházi életet meg
szoktassam ; kitűnő kávém s 
mindenféle kávéházi italaim, va
lamint elsőrendű magyar kony
hám meg fogja nyerni a nagyér
demű közönség tetszését. --------
Egyúttal értesítem a nagyérdemű 
községi elöljáró urakat, hogy 
kocsijaikon egyenesen ide szánja
nak, a lovak elszállásolásáról gon
doskodva lesz. —
Olcsó órait

<?« ponlcs l.i.'izolriíilús. 
... Abonom t egyezség szerint ...

Tisztelettel

Verseghy Károly ü. v.
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1905. december 17.

I Ügynökök
Estetnek a „Pesti Hazai Első Takarék- 
ffztár" (az ország legnagyobb takarekm- 
ttte) által kibocsátandó uj sorsjegyek tor
íveién kiállított részletiveinek eladására, 
bn sórsjegvek játékterve utolérhetetlen, 
bnte 3 húzás 600.000, 400.060, 300001), 
pCCO koronás főnyereményekkel cs sok 

melléknyereménynyel.
Magas jutalék és jutalomdij 1 

működésnél esetleg havi fizetés. 
Anyag miatt forduljanak

irnfeld Testvérek bankházában
Alapítva 1885-ben.

Budapest, IV., Váczi-utcza 2.

• Sikeres működésnél csetle;
. . .. e----1..

I
ben sorsjegyekre készpénzfizetés ellenében 

már most elfogad
Dirnfeld Testvérek ba-kháza
Budapest, IV., Váczi-utca 2. szám.

Aláírási előjegyzéseket

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol lielical 
Premier és The 
Cltampion kerékpáro- 

káTdunla harang csapagygyal, 3 évi jót-
; láss; I minden árfel emelés né'kül szigorúm 
a - eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, pedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépei é 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.

I

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö DÖLLÖ N Váczi-utcza 460. szám 

Mindennemű koporsók kaphatók érez- keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, v rágó , 
síkköszörűk, viaszgyertyak szobabtóok, 
személyzet díszes egyenruhában, a gyaszkocst mellett t y ; 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akar vidékre 
Lszereléssel elfogadtatik. ________
. Gyászjelentések 1 óra alatt

í!
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— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab es Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
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2C íillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

Tiizifaraktár feloszlatása miatt
mélyen leszállított árak. "■

1. osztályú hasáb tölgyfa ölenként
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. Kapható a Gödöllö-kerepesi országút keresztezésénél ..
' a fadepóban. --------------------—
__ a fa e]ső minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz.

A vevő követeljen ellennyuyjlnl
■s

Gödöllői „Erzsébet könyvnyomda.


