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Bői mentőt len leveleket nem fogadunk el.
2Z3ZZ Ki’e'ratok nem adatnak vissza. ---------- --

I Ialottak napján.
Tiszta gyász, magasztos fájdalom járja 

át lényünket, midőn járunk kint a halot
tak keltjében, melyben fényes n ragyog a 

szereti t világa, kis siroti, nagy síron, krip

tákon egyaránt. Megragadóan szívhez szóló 

az a láng, melyet a sir fi lőtt gyújtunk az 
emberi szerétéinek, melynek nem vet véget 

a sirhalom, mert tart azután is és a fáj

dalommal párosulva megnemesiti a szive

ket. Ó, nem halt meg egészen az, akit sze
rettek idekint a siralom völgyén A temető 

hideg, siv.r éjszdiájába bevilágít és be

melegít a szereiét fénye, n.elyet dobogó 

szív érez a halolt szív iránt s ez a sze
retet áttör a göröngyön, le a kopor.óig ét 

megilleti a hallottat.

De ki is tudná szavakkal elmagya

rázni a sejtelmes érzések tengerét, mely 

haloltak napján a szeretelleink kivilágított 

feldíszített sírja fölött zug körül bennünket.

Nemesebbek és jobbak vagyunk halot

tak estéjén, midőn jártuk künn a temető
ben; mert midőn egy érzés, egy köteles

ség tuda'a szélit ki bennünket a halottak 

kertjébe, semmi profán érdek nem moz

dul meg bennünk, mert hisz a halottaktól 

nem várba unk semmit és tartani sem kell 
tőlük Tiszta önzetlenség az, amely halot

tatokhoz visz és a legforóbb, legbecsüle

tesebb könnyeink azok, melyeket a keresz

tek tövében hullatunk.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Gyönvö ü ünnep a ha'ollaké. Aki meg

hagyta nekünk ez ünnep tartását, az nem

csak hogy szerelte az emberiséget, de is

merte is és hiti, bizolt benne s főleg 

jónak tartotta. S egy nagy czél lebegett 

előtte: lehozni egy napra a halandó ember 

ele a túlvilágok hogy lássa és higvjen 

benne. Egy éjszakára kizökkenteni az anyagi 

javakért és kéjekért viaskodó tövegel a 

földi élet megszokott jármából és beszóli- 

tani a halhatatlanság előcsarnokába, hogy 

lássa, hogy nem múlik el minden azzal a 

hanttal, mely a koporsóra hullik, hanem 

van egy hatalmas, fölötte álló erő, mely 

kihat a síron túl és az élőt a halotthoz 

vonja ellenálhatatlanul: a hit és szeretet.

Nem a vigasztalan gyárz ünnepe, 

nem a gyötrelmeik fájdalom napja ez, ha

nem egy gyászé amely magasztos és a túl

világ reményével tölt el, egy fájdalomé, 

amely szent és amely a legkedvesebb 

nekünk.

Hűséges kifejezője a sirhalmokon lo

bogó tűz a világitó, melegítő szeretetnek, 
mely az emberiség szivében él és amely 

nem hagyja elromlani a világot. S ezért 

megenyhül, megvigaszt ilódik halottak nap

ján még az az ember is, akivel rosszul 

bánik az élet és gon lók, szenvedések kö

zepette zarándokol ki a sírok fényességé

nek estéjén a temetőbe, Mert amint látja 

maga előtt a szeretet által feldiszitett halál 

birodalmát, amint ül a sir fölött, melyet

Szerkesztőse!/ és fciadohi rutai:
Aszódon, Grosz. K. papirkereskedésébon.

I lirdoh -sok :
egyezség szerint intanyos áron közöltéinek. Nyilt-tér sor 

i'»0 fillér. I.lófiz.etóinknek n u-y árkod vczineoy

öntöz könnyeivel, minden benyomásnál erő

sebb lesz benne a tudat; hogy ne félj 

hisz akármilyen lenne is a sorsod, akár a 

gyönyörűségek folytonos lánczolaltt, akár a 

s> envedéseké, mégis csak ide fogsz jutni 

ta is és vége lesz mindennek; egyenlő 

leszel azzal, akit irigyeltél és akit gyűlöl
tél. És a halál tudata vigasz és remény a 

szenvedőnek, megnyugvás a boldognak. 

Halottak estéjén közvetlenül látjuk magunk 

előtt a véget, de az nem borzalmas, nem 

ijesztő, hanem enyhületes és megnyug

tató.
A gőgös, a büszke, a hatalma foko

zott tudatában levő embernek nagy intés 

a halottak estéje. Látja, hogy ő is csak 

olyan, mint az utolsó napszámos sírján 

lobogó hitvány mécses : kiég és kialszik, 

elvész nyomtalanul a nagy mindenségben, 

amelyhez képest törpe és kicsinyes a leg

nagyobb ember is.

Ti hatalmasok és ti nyomorultak: men

jetek ki mindég a halottak estélyén a teme

tőbe ér imádkozzatok és higyjelek. A böl

csőben, a koporsóban és az Ur színe előtt 

egyformák vagytok . . .

Halottak napján.
— Atyám emlékére. —

I.
No menj ki a temetőbe,
Ha n.ég nem kell, ne menj, ne menj! 
Ráér szived ismerkedni
Szivottépő érzésekkel I

t Arcza.
Viszontlátás.

Vert falakkul, bokrokkal kerített 
Pusztulásnak indult régi ház!
Fejő szívvel áliok itt elölted, 
Belépjek-e? lábam tétováz.
— M.gtörvc az éveknik súlyától 
Púpos Láttat csak bániul teám, 
Mintha soh’se látott volna vigan 
Fulkátozni tágas udvarán.

Belépj’k-e? — do nem, nem megyek bo; 
Ügy so vár már senki ilt reám; 
ügy se mondja senki örömében: 
Isién hozott kedves unokáin I 
Nem szoríthat hö keblére többé,
Merevek már áldott karjai;
Puha sirban, csendes temetőben 
Elkezdtem már régen porlani . . .

Istonom, mi más volt még az élet,
A midőn utolszor ilt vulánk;
A midőn n vén körtefa lombját 
llils lugasként hajli'.á l« ránk, 
örvendezve mind, luk úgy szerotlük, 
Körillüllük, kö.ül álhuk öt, 
Bo'dug v. 11 közöttünk, boldogabbnak 
Nem láttuk már évekkel előbb.

(lej azóla szép idő r pilll el . . . 
Együtt lőbbé sohasem le-rüi.k;
hogy h l nelui öss.eös6zo gyűlünk, 
Ót kutatja mindenütt szemünk. 
Elbeszélünk vigan ii jelenről, 
Majd a multlm száll a gondolái;
Aki mit tud róla elmeséli, 
Alig időnk az égbe nem szalud.

Aztán csendben nyugovóra térülik,
Alom száll szemünkre édesen, 
S álmainkban, akit emlegettünk, 
Mosolyogva gyakran megjelen: 
Alölelgot, majd meg öaszeesókol, 
Amint tenni szokta egykoron, 
Éi a képzelot játéka mindent 
A valóságnak leplébe von.

Itt állok az ócska ház előtt most, 
Üjra látom annyi év után;
S elmémben a régi jó idő is 
Felújul az emlékek nyomán.
Fajdalom s örömnek vegyüléko 
Járja éles tőrként szivem át; 
Belépjek-e? — olyan puszta minden, 
üudva veri föl csuk udvaiát.

Régi kornak régi maradványa, 
Pusztuló ház, tova ballagok.
Fájdalommal integet n vén fa, 
S tán örökro búcsúzót susog. 
Iston veled! mosszo még ma utam, 
8 a közelben sir a temető, 
A Daloltak titkos suttogása 
Tör a csendos sírokból elő.

Nagyanyám, ki ödes álmot alszol 
Lenn a néma sírnak lenekén, 
Unokád jő látogatni hozzád, 
Mert te többet nem jöhetsz elém. 
Hadd ölelem át mohos keresztfád'. 
Hadd esdjek le áldást to reád, —■ 
Hisz, ki tudja, lálhalom-o többé 
Csak a sírt is, mely nyugalmat ád! . .

Marva Imre.

A találkozás.
Megnyílt a kórház kapuja. Egymásután, 

csendesen lépdeltek ki azok, akiknok egy rószo 
megujhodott reménnyel nézett nz élet elé, a me
lyet a tudomány hosszabbított meg számára. Do 
csüggedten ballagtak azok, akiknek fakó arczán 
az a fásult kérdos rögzülte meg: „Mire jó ez?“ 
.Miért ártottátok magatokat a végzőt dolgába, a 
mely immár befejezést akart adni az ón nyomo
rúságos létemnek?!

Ősz derekán volt. A kér'elhctlen himlöjár- 
vány tiltó orgiáját. A hol nem számolhatott le 
végkép a kiszemelt áldozattal, ijjosztö bélyegét 

' hagyni egy-egy fellábadt beteg ábrázatán annak 
i a tusának, a mit egymás ellen vívtak.

Egy fölötte szegényes kiilsejü nőt is utrabo- 
I csálotlak. a ki után mély szánakozással nézett a 
I kórház személyzete. Voltak, a kik éleiének külön

böző frázisaiból ismerték. Valamikor, évek előtt 
ünnepelt szépség volt. De fordult egyet a sors 
kereke és rohamvást hengereden le vele a nyo
morúság lejöjén-

Majdnem valamennyi fö lábadt betegnek volt 
valakije, a ki örömmel üdvözölte tíz élotbo visz- 
szatórt családtagot és gyöngéden támogatva ve
zette otthona felé. Csak éppen ennek az asszony
nak nem volt senkije. Úgy imbolygóit előre, mint 
egy kiszáradt kérdőjel: „Hát még tovább kell 
ez pelnom a keresztet ?*

Koldulási engedélyt adtak kezébe, mert a 
bolegség a mellett, hogy külsőjén ijesztő nyomo
kat hagyott, munkaképtelenné tette.

Egyebokben ez a nő azelőtt se tudott dol
gozni. Nagy ideig nem is vöt erre szüksége; 
később pedig tehet tlonül hunyá-zkodott meg a 
rajt -lörljjnyoinor előtt.

— Na, öreg, vigyázzon ; szólt a kapus, a 
mellette kilipegö vak koldushoz, nehogy i.-mét a 
kocsik alá kerüljön. Bizony, bizony uz öreg Non-
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Arca szívnek bu • az élet,
Árva szí vilik sok a vágya . . .
Hiába ég a sok incösos,
Elborult a szív világa '

li
.1 Írtam én is v’.diin kedvvel
A zöd, kunior tcmct-»bc.
S c3a’ska gyernnk inoso'yávu.
Bámultam a sok szép köre.

Oh, de ha mist fáradt híggal
Súlyos beli robot után
Kimegyek a temetőbe :
Kiszorul n szivem s úgy fij: . ,

Egy kis köre rábornlok
S »Izokng im ott intőn 4: 

Mindonható nagy hlcn. te
Mért vetted cl jó atyámul!

Hl.
Meg kell bah .un'c, ez a végzet.
Elrolhadimk, olporlachink . . .
Enyészeté gyarló lestünk
Egy lehel'i t - s holtak vagyunk.

Hány szív szenved a kö alatt,
Hány vágy s meg nem történt álom,
Hány árvának sorsa fordult
Rosszr i a csöndes halálon! . .

Láng László

Gödöllő fejlesztéséről.
Sohti m>*g ’is/tos;ibb gondolat egy enr’öri 

agyban - -n f >g.;!>■ tilt meg. mint a midén egy 
pár leike • e ’ bot c’h i'ározla. Imgy Gödöllőn fej
leszteni 'Z-p. ;'-] ervlotet alapit.

lob ':> / i<»s irányban érdemelték ki már elő
zetesen h a közölő mérést ós hálát.

El-ö sorban a'.éri, mert e'.en, a felséges 
uralkodó család által óvtizodikoa át szer t •!lel lá- 
toga'olt kies fel.v5 t! helynek már csak ezen oki.ól 
is i ég/sr ;; m t’J I cJr-'.t volna cmclkcdr.it! nz« n 
<\'iny és rendczi.h-öj szinvon ilár.i. a melyiyel más 

.■ zug-»’>!• a a .Ikndó család tar.ózké (’.'.si bo
ly, i méltóin d <\i-. ' iheh ( k.

M ml ■ i :n p dig azért: mert közli: lomácu 
tény In gy (töJöilőnck t 'rmész.eU fekvése, er- 
dök’öi övezett le.’'a fővároshoz
v • lm'. i ! é- i y r.őimyfi hozzá fói’hetősége 
azt g nyáridé í-s üdülőhelyévé teszik.

M. .•-...un •i'] ’,litn eleiekben nyerlek ott 
visizr. a gyi,iu.'í.,lk( dk k 1;; .ét testi erejüket ér, 
ege < . <Hv nyaraló hely az, a meljre meg 
a F/nlomb-:ck i< od i nyilatkoztak, hogy
cL >> ;.<lii k imat:k';s ■ y '.gybcly lehelne

Mi 'ebe; : n .nk az. oka, hogy míg külföldön 
a < ü. i! i'i holy.-égek a (ullura magas

. mvonalá-i lan k csinos épületek mellett kitűnő 
k.-uL n I vó i. • z i !.övezettel, já-dívái világitás- 
>. . m> d rn vi-nt I. és fürdőkkel bírnak, ná'unk 
I .• iig r é/ :■/ oiv kiváló holyen, mint Gödöllő is 
»: «•-! Ji ’ - r | -i ré-zcsül mindaz, a mi u szépi 
les ős b j'es lésre vonatkozik.

An-i >1 órihr'etleiit bb az, mert hisz magának 
a kö k érdek hogy u helység fellendülésé-

iorf i inkái s f.'hbnt l< heteit volna élte, mini 
lu gy k'Jíz.'.l e • ' i-i difat. mikor az ő hintő] i
ok a ■/.< i'•t'ínséget. D.' hát ilyenek ezek 
a g .zdag o : h.rM !

A nő vis-zr fordult a név hallatára. (), mert 
jól ismerte az' ■> ne '. Sok év elölt, a mikor 
még szfp, mi gyón szép volt.

Ősz ' '■)■ zeriileg ír ogfogta a vak koldus karját.
I gy. ugy. jó asszony, fánogasta az öre

get. Enrvk sincs senk .j -, mint ; .agának.
K szséggel cngcűelmeAedelt.
W/.ctio u'<-: á ’-u! zára az aggastyánt-, 

min ha <-<;k rondcltelésénck tenne eleget.
— Ivwö óm. köszönöm, gyermekem. De 

jó is ön. II m'.in kciii't err? a helyre? Keze 
' i" :g ir... í ve, m a kövotkcztotck, hogy ön 
n •'> b h -t jorsosa ezeknek, a kiktől most Lu 
estit volt.

Ne.-n . f-- .lt a nő ércztclen hangon; ez 
a kéz nem r-r föl há-kával, a kik dolgoznak. 
Igiz.’i van, j • öreg: nőm vagyuk sorsijuk, olyan 

■ / i/. a melyb.- nzi clu t raknak, a míg tulajdo- 
ii"i. »ie a mely még kenyerét se tudja
jn(,.k re ni, ha részeiül.

Az öicg cg-'sz lényében ö.-szorázkódo’t.
> ;;a n- in s?.< It c,.-y hangol «-(•: de az hfz- 

s/ony (.-sai< vizelte. Kiéltek a Duna par’jára. 0 : 
az el.- ó rí.kp irl<m most sokadalom vau.

Megkezdte h‘vék< ny.-égét az öreg. 0, mert 
ö nem k« Idill. Megszolgálja a filléreket, n mik 
ki lap; íhn hullanak.

Dinét megszólal! :
Lásd, én do’gozont. Itt a hangszerem 

lityi líi btr.i'on, a bogi düm. I luszonö', ha: mire/, 
év elölt ez. volt a l>«-ny< rccrc.-öm az. <p ■•- rc. c- 
kurábun. Egy leltenelis izgulom fulyl.m chts;- 
i -Horn szemem világát és elveszti llem á Iá.sómat. 
0. nagy izgul..m vo l az! Nem vo'l -enk in. c-ak 
az cetlin leányt in. I nád ;.:n azt a gyernu-ko 

\SZÚD és VIDf.KE

ve’, a szüksége? kényvhui és szépil'-'i eszközök
kel oda vonzza a nyarai--kát, mert a lakóság jó 

' róJze csak igy tarthatja lenn magái.
V.doszinülég abban n jbk a h I a. hogy n mi 

I akadt eddig senki, ki a náiidennapi elhglai'.íúg- | 
I ól kibont.--kozva, l-.is. é elmeik <l -tt volna ez *n  
helyzet f iolt, és kellő módon fídvilágosittála vt.dna 
azokat, kik o téren az ál’.ozattól félnek, mert 
átló! tartanak, h gy az úgy a nagy vagy .nini 
rendelkező község és a szegény bb sorsban lévő 
lakósokra uj-.bb terhek hm u'.i.-.k. ............. j

Pedig csak két ulternntiva állhat Gödöl.ó , 
lakossága előtt, és pedig vagy c’zárkóz i mindizon 
törekvés p ól azt egy modem közkedvelt nyaraló ; 
helylyó emelni, a mi pedig zniolem a luk- sság ' 
végromlását idézné o'ö ; vagy rz-n törekedni, - 
a mi: i az é z-zerürn másként nem is khet, — 

! hogv Gödödéi egy jól látogatott, modern nyaraló 
! és üdiilöhcly.yé váljék. - - d? akkor számot is 

kell vetni azzal, hogy az u mai kor lövet linó- j 
i nyomok megfeleljen, mert bármi y szerény igény- ; 

nyel is bír valamely fővárosi ember, minden
esetre inkább azt a helyet fogja választani, a hol j 
ugyanazon pénzzol több kényolm t, tisztább ii'e'á I 
kai. jobb sótuhclyok’t, ronde ebb vdágilá t, tisz- 

’ tái'b. alkalmasabb fürdőt stb k iphat.
De váljon miért engedjük mi őzen ! iányok 

miatt a nyaralókat a külföldre távozni, mi ti vi
gyék od i ki hazánk fiai pénzüket, mikor mi iuy 
is szegény, bbck vagyunk. Hisz örökös p'in. sz 
hallatszik, hogy mi magyarok milliókat olköltiink 
évenkint kíillöidi fürdők ós nyaraló bolyokon, pe
dig mi annak az oka? Semmi más, mint az, hogy ' 
ná'unk az n helyek, nialvok természeti szépségük 
és gyógyhatásúknál fogva bárm ly külföldi nya
ralóval íiiúl.j :k a versenyt, nem képesek azon ké
nyeim; t nyújtani, a mivel it külföldi fürdők és 
nyaraló he yek oly bőven ellálvák, oda kell tehát 
hatni egy részről magának a községnek, mint • 
testűiéin jn, hogy a csmosilás és keli ines é tétel . 
által a látog.'il'k számát fokozza, de oda keli 1 
hatn’ a lakósoJtoak is, s hogy a tu’mugns árak I 

, és fo'számi'ások által u nyaralókat ol ne ri- | 
1 asszák.

Hasznára lesz ez igy a községnek, az egyos 
liikósokr.nk, és a hazának is, a község szépül, a 
la! ó ok jövedelmet nyernek, a haza pedig nyeri 
.zt. h- gy a jók kiilfő.dro szánt pénz az ország

ban marad
Hogy Gödöllőt legalább egyelőre és fokoza- 

losan u icr.néyzet ailal megáldott helyzetéhez , 
méltóan felszereljük azzal a mit ily kiváló nyarai-.) j 
helynek nyújtani kell, első sóiban ügyelni kell 1 

i arra, hogy mm len részében egyenlő mértékben 
| eszköz ;!ies ék a szépítés ós fcjloszlés, mert ha I 
i egyrészről a varosban fekvő ház kát is keresik 

fel. d' sokan ■ör leg'öbbon azon részokol tartjuk 
a tu njdonkóperd nyaralóhelyeknek, a hol a házak 
szabadabb, nyíltabb helyen vannak, nagyobb ker» 

| tekkel, f-'usiasabb j-dcggcl.
Szükséges tehát, hogy az úgynevezett „Alvég" 

ben mennek minden házában mujdnent zmfolvák a 
! nyaralók, sürgősön jnvi'assék a helyzo’, ott rósz 

szak, g-drösok tisztátalanok az u’czák, illetve 
házak ine’lelti járó helyek, hiányos u világítás, az 

■ üres telkek melleit úgy benő és beszakad a Gi- 
zolla ulczábun a járó hely, hogy a házak alig 

i megközelíthetők, a vasút mentén félig már óiké*  ;

mtt Hát ogy este, mikor az operából hazamen
tem u.mscn találtam a fészkemet. A inad ír fiókáin 

' kícpükl . Szép volt. Sok ki’órtés környezte. ■ 
hírt cllon'állni. 0, ez rettenotes osto volt!

Másfél évig lebegtem élet és halál közölt. Mikor 
f iq. ó - ni mogv.iitoztaltam a r.ovomot is, I o/y 
rám r.c ?-l '.Ihasson többé rz a beestekn; mert 
:.z lolt 1 Kezembe vettem egyetlen kipróbált bura 
lómat, a hegedűmet, és úgy szerzem ö:sz'j a 

1 fLórokct, a melyek valaha biztosítani fogják örök- 
1 !-égét annak a könnyelmű teremtésnek.

Ez lesz a hagyatékom a háláikul leányom 
számára. Mert még úgy hiszen-, jó módban él, 

j de e'jön nz idő, a mikor rászorul arra a liuízezer 
I korcnára. a mit nz. öreg vak ember, a koldus 

botra jut latoit édes apa kuporgalolt össze sz; - i 
1 mára. Már a vóiii eud Jelem is készt n van: „Egé-z 
I vagyonomat, kerek 2CO00 koronái, Lányomra, i 
j Bulid Máriára hagyományozom.’'

(j-.'-rcsö en firédoll bo az asszony öl ujja 
1 n koldu ási ong. dühbe, a melyet kezében szórón- ' 

gátolt. a mely II md Mária nevére szólt.
Elfojtotta a mar-nuir kitört sikolyt. Reszkető j 

hangon \etl búcsút a világtuhinlól. Hul-tun re- , 
' bőgte:

Isten velő.
Ment, ment el-’ro. Iznn nz összokö ó hídon 

lid egy porezre megállt Bánd Mária, a ki mar , 
sok szégyennel, sok nyomónál meg bír küzdeni.

i De ez. a laálkczás összetörő lelki oiejét.
Megszólalt az öreg koldus hegedűje. Szív

' rrpesziő-jii sirlak a Imrék.
S-q.oián hulllak ii fillérek a vén koldus 

knlrp óba. Szaporodott a Bánd Máiia vagyona.
Pedig Bánd Mária már nem vul j > ern.ek 

hasznát.
Do hisz csak egy ismörellen holttestét veti 

mnjd fel a Duna hulláma, olt va’nbol a távolban. ; 
Kövér Ilma.

szült széles ut (a Gizella u' *za  hát é' részén) a 
házak végéig folytatólag kiszéiesitondö. illőivé a 
tch-hliilnidonosok ama telek résznek nz ut czél- 
j.iia való átengedésbe reábirindók. Ugv nemkü
lönben kötele-endÖA- az háztulajdonosok,
b.»gy az uu-.. ií j.óó beket tisztán tartják.

Olyan követelmények ezek, melyeket joggal 
támaszthat minden ii’ fri !.*.  ), ós n legprimitívebb 
helyen is feltalálhat.

Annál is inkább szükséges a fcjloszlés és 
szépilési tevékenységet ezen érdekre is fordituni, 
mert a város úgy is kedvezőbb helyzetbe, jutott 
ez Erzsóbclpark által, és In már az Alvégben 
van a tulajd.mképeni nyaraló és Villa lelop, ós 
Gödöllő fejlesztése és szépitó.-o javarészt a nya
ralók érdekében történik ezek rövidséget no szen
vedjenek.

H í áldozatba kerül is, nz e-nk látszólagos, 
idővel dúsan meghozza a kamatokat.

Drill Bdla
kh. ítélőtáblái biró.

Elveszett hirdető tábla.
A Ferencz József térnek egyik odvas 

fáján hosszú éveken át volt egy tábla a 
következő fönrás-al:
,,sertés és káposzta plnex « l’etőfl téren “

Azonban tekintettel arra, hogy a fa 
kivágatott melyen a tábla volt, a rendőrség 
hozott egy határozatot, amely szerint a 
káposztás kocsikat helyszűke (? I) miatt a 
Fcrencz József térre rendeli. Erre alulírott
nak az a megjegyzése, hogy inkább a ser
tés piaczot terelte volna oda, hogyha már 
a községnek u'czai szobájából istálót csi
náltat legyen együtt az a sertés óllal és 
legalább az udvari lakás feleljen meg a 
tisztességnek. A Petőfi térnek begyepese
dett részén hitenkint 2-szer 3-szor oly 
nagy gyűlést tartanak a verebek, hogy gon
dolkozóba ejtik az arra járó egyént: milyen 
nagyfonlosságu tárgy az, ami fölött tanács
koznak. Vitatják: ki szeretne a biró lenni? 
Mikor, Ó3 miért? és határozatot hoznak, 
hogy a község mostoha gyermeke (Alvég) 
számára ovodát és iskolát állítsanak, vagy 
az itteniből egyet oda telepítsenek. És 

olyan beépült helyre tervezik az alvégnek 
az ovodát és iskolát ahol a községnek 
erre alkalmas területe nincsen Tehát egy 
magán embertől eddig meg nem vett terü
leten szándékozzák az építést, és oly bal
gák hogy erre a telekre tervet és költség
vetést készíttetnek s azért díjul, is fizet
nek ki.

De mit kívánjunk a verebektől egye
bet a csiripelésnél! ?

£y»/, aki látta a veréb gi/ülM.

Ihinisch Ferenci:
1877—1902.

Meghalt! El velínk készülve halálára 
s mégis reszket kezünkben a toll, midőn 
a nagy veszteségi t mely községünket oly 
érzékenyen sujtá birdo.nünk kell. Egy' ne
mesen gondolkodó lélekkel,. egy mélyen 
ér.ö szívvel krvesebb. Megdöbbenve állot
tunk ravatalánál. Ott kiürítve egy egész 
élet keserve nyugo 'olt. Orczái rózsái me
lyek a halál hírnöke valának, — miként 
az őszi virág mfsndik virágzása mely csak 
azért terein bimbót, hogy a halál, a fagy 
martaléka legyen — el'öntenek. Nem nyi- 
li!< mér ajka éd. s szókra nein halljuk nem 
hallja mar szavát ki úgy szerette hallani : 
Sírba vitte az erejét meghaladó munka!

M>

Elénk feltűnést keltett községünkben 
egy csodálalra iné! ó imbiczióval telt, s 
munka kcdvvi 1 1 iró (ialal ember, ki éles 
lálásávalés nagy szorgalmával, a községünk 
belügyi iben mutatkozó hézagokat két heti 
munkával rendbe hozta, 11 ize más eszten
dőkön át képtelen voll. Ez ifjú, llainisch 
Ferenc/, voll, s a mily szoicny és csöndes 
természetű, o'y csöndes és zajtalan volt, 
nyilvános pályája. Érésedé-1 e jővén a 

,1 |.yzói :d!:is c i:, hanguljg Gödöllő közs'g 
tói ..y,-.<:j. nek ‘■.iáit..toll ki — Akkor még

cmclkcdr.it
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nyár volt a fák lombokkal telve, s ma — 
azok is oly szomorúan elhagyatottan álla
nak megfosztva díszüktől leveliiktől, mini 
mi megfosztva <5 tőle!. — de már akkor 
lelkén, keresztül Mihailt az elmu'as li dalos 
szomorít sejtelme ....

*

Mert arra volt teremtve hagy meghal
jon élte tavaszán, hory 25 éves t orában 
hunyja le szemeit erük álomra I

Hogy soha se válthassa be azokat n 
szép reményeket, azt a boldog jövendöl, a 
melyet tehetségével biztosított magának, 
hogy fiatal szivének édes álmait, rövi I bol
dogságának fájó emlékeit egy szomorít 
októberi napon magával vigye oda, a hol 
nincs harag és gyűlölet, nincs boldogság 
és remény, nincsenek tarka színes álmok 
és nincsen szerelem, csak örökké tartó 
pihenés ....

*

Gödöllő nagy közönsége kísérte ki 
utolsó útjára. A harangok zúgnak .. Min
denkinek szive szorult s a sok közül egy, 
mély keservben könyezik, mert tudja hogy 
megholt kincsét kisérik e hangok a te
metőbe.

Nyugodtan álmodik ő már tovább az 
örökkévalóságig.

Legyen áldott emlékezete!

HÍR E K.
Halottak napja. Tegnap, e hó 1-é.n szerte 

az országban megunnopolték ezt a napot, melyet 
n kegye'ot a hatoltuk emlékének szentel. Gödöl
lőn a polgári kör kozdeményezéséro szintén fé
nyes ünnep volt. A polgárság a kör helyiségéből 
indult ki s megkoszorúzta a temetőben a honvéd 
szobrot, melynél Bolnor Zolán tartott nagyhatású 
beszédet, inig a dalárda hazafias dalokat énekeli.

Egyleti élőt Vasárnap két nagyérdekii sza- 
bade’öadas volt Göd illőn, a polgári körben. Az 
ép' nnnyirx tanulságos mint olvezelos előadásokat 
óriás közön:ég halgalta végig, mely zsúfolásig 
megtöltötte a kör lőrincit. Magyar Kázmcr kir. 
tanfelügyelő és Nick Edo kir. lan. jószágigazgató 
őzen nagy tudással és elökószültséggol elő adott 
tanulsigoj gazdtsigi előadásai különb m átéli 
saison megkezdését jelentik a polgári körben, 
mely hisonló felolvasó cstélyel.ct a tudomány és 
az irodalom minden ágából ezentúl műiden hó 
utolsó vn“áruapján fog tartani.

Eljegyzés Dobossy Sándor tóalmlsi tanító 
eljegyezte Aszódon oki. 30-án Borosa Vilma kis
asszonyt Borosa S tudor az a-zódi hitelbank pénz
tárnokának bájos leányát. Gralu álunk!

Nyilvános számadás. A gödö löi honvéd 
szoborra halottak napján elhelyezett koszorú költ
ségeire llendo József gödöllői polgár gyűjtést 
rendezet. Gyüjtöivón befolyt Összesen 15 kor. 80 
íillór, melyből Bcrsler Kálmán GO, Gyarmalhy 
Mihály GO, Antid Forencz GO, Wirnhardt Ferencz 
40, Goldbergcr Adolf 40, Spitzer Izrácl 40, Szé
kely GO, Kubicsek Mátyás 40, Unyi András 20, 
Szarnék Mártin 21', Gráf Éiiás 40, Albcity Bal 
50, Brill József 40, Sz dny János 60, Wolf Ernönó 
40, Wolf M .lild 1 kor., B.-pp József 20, Spitzer 
Jónás 20, Krím z Bei mit 20, N. N. 20. Pólyák 
Mátyás 2b’ N. N. 20, Jámbor András 20, Rigler 
István 20, Fenyő M ayer 20, Illyés Pál 2J, Ribszky 
János 20, Taxner István 40, Gonlovics Alajos 1 
kor., Zmer I ma fO, Bárdi Ferencz 2r‘, hzlro 
govai Jozief 20, Fábián Sándorné 40. Pniimr 
Zoltán 2 kor., II írváth Feronezné 20, Sz. V. 20, 
Berzo János G0 íillór, Molnár János 1 kor.

A Ffjiesztéai és SzépitésI Egyesület n-i.d 
e'özö számunkban is ja’eziiik, több igen fontos 
határozatot hozott legutóbb tartott közgyü'ósóm 
Az egyesült t alaposan indokolt kérvényt intéző.t 
L u d w i g h Gyula máv. elnö'igazgatóhoz, kérve, 
hogy a gáz gy. r s a pályaudvar közt fekvő elha
nyagolt terület gondos kezelésbe véve parkiroztas- 
sók. A máv. igazgatósága bizorynyal mm fog 
elzárkózni a k roieiu tej sLiso elöl, mivel a kor- 
dés-Ys területet azzal a fdlel dlel vello át a löld 
mivoló'ügyi mintsztoiiumlól, hogy azt paikszcrüen 
fogja f . tartani, nem pedig, hogy ott a kétes 
ex stenliáknak nyújtson rejtekhelyei, Az egye ü'cl 
elhatáiozla továbbá, hogy sürgős kötvényt intéz a 
f ddmivelé-ügyi ii.miszlci hez a méhes-erdőm k 
torvbo veit kiirtása ügyében. Az egyéni ét arra 
kéri a inini-zlcil, hogy a mehes-oidö a szukérlök 
véleményt' alapján véderdőnek nyilváni tassék a 
így annak kivág t.»i nlli|ii< éc. I ‘kinloll‘4 arra, 
hogy a földmiv<ló-i és ke;m-kudelmi inmi-leriumok 
közt tárgyalások folynak ara i.ézve, hogy a n.é 
hó-zeli és bar mdileny ószlÖ telep k l-iözi’lóbt'ii 
vaMili mbrállóhely lelisitlc-suk, a lejlcszo i egye
süld urri k ri a kercske.'elmi minisztert, hogy 

ASZÓI) ÉS VIDÉKE

ez a megállóhely közolébb hozva Gödöllőhöz, oly 
helyro terveztessék, hogy azt a Gizotla-uli nya
ralók egy része js igénybe vehesse. A vasú i meg
állónak ilye'éii elhelyezése kólségtelenü' nagy 
lóridul -tót adu i r.z alvógi nyaralótolcp fcjlödésé- 
imk. A 19-én tar’otl közgyűlésen elhatároztatott 
továbbá, hogy a fejlesztési egyesület niea. r.mdu- 
mot í )g imi a gödöllői gyumasium ügyében s zi 
a memorandumot nagyobb küldöttség fogja átadni 
\\ I a s s i c s Gyű a vallás és közoktatá ügyi mi 
nisteruck. Az egyesület felfogja kérni a községi 
elöljáróságot i--, hagy a miniszternél ti zlelgó kii - 
döltsőgben részt vegyen. A közgyűlés örömmel 
fogadta azt az. indítványt is, hogy gróf C s a k y 
Károly váczi püspök figyelme felhívásaik a két cv 
elölt komolyan tárgyalt polgári leányiskola kér
désére. l’gyuiicsak határozatba ment, hogy az 
egyesület tanulmány tárgyává teszi, a villamos 
világítás kérdését, b az elnök megígérd, hogy e 
tekintetben már november hó folyamán konkrét 
előterjesztést fog tenni a választmánynak. A köz
gyűlés végül elh itározUi, hogy O r o s z budapesti 

I építésznek azt a tervét, mely szeiint egy nagy 
szabású színház, kávéház, ven óg’ö és szálloda 
helyiségekkel londelke.-.ő épiilelot cmolno Gödöl
lőn, pártolóiig terjeszti a képviselő testület óié.

Aszfalt járda Aszódon Adódon egyes ház
tulajdonosok nem várlak be a képviselő testület 
hosszan vajúdó határozatát, hanem a házaik «lö‘.t 
már előre végeztették a járda asphaltirozásál. 
Eddigelé Feuerman József, Langfeldor és Her
mán. Diámon t Márton, lluszcrl Sándor, Krenkó 
.lóz ef és özv. Kaufinunn Mihálynó házaik elölt 
van elkészítve a 3 méter széles járda. A kár 
csak az a dologban, hogy az aszfaltozó társulat 
külföldi s igy polgárságunk a hazai ipar rovására 
támogatja azt akkor, midőn akár hány magyar 
asphaltozó vállalat pld. a hazai, vagy a magyar 
asphalt részv. társ, ugyanazon munkát talán még 
jobban és olcsóbban o'vállalla voln i. Kire külön
ben még vissza térünk.

Holyeltesités. A néh. Ilainisch Ferencz el
halálozása folytán megül ült gödöllői főjegyzői 
állásra fő zolgah ránk El.lánly Béla adóügyi jegy
zőt h -lyettesitetto

A mogtérült kár. B. becsületes szal,ó mes
tert baráti Körben nyugtalan természolü embernek 
ismerlek. Folyton uj tervek l kovácsolt, minden 
pillanatban új vállalatokba bocsájlkozutt, azonban 
semm t sem bonyolított le eredményes n. Alig volt 
a váró-hun egyesület, melynek habár mindig cs.dc 
rövid időre, Ingj i no lett volna. A legutóbbi tár
sulást tiz barátja és iparostársa rendezte oly Óiéi
ból, hegy közösen öt egész osztálysorsjcuygyol 
játszanak a legnagyobb c sztálysor-játék iiz etbon 
Töiöc A. és Társa bankházában (Budapest, Te éz 
körút 46 b) Kezdetben ö.öimm l csatlakozott tár
saihoz, azonban csak két osztályon át fizette be 
az esedékes összeget, mert mint mindig, úgy mo-t 
is gyorsan olvesztctte tör, Írnél és a társaságból 
• népeit. Négy héttől a kilépés u'án a mi szabónk ; 
vacsora mán családi körben olvassa az esti lapot 
Az újságol felületesen forgatja, nrdön tekintete 
egy kis közleményt n megakadt, mely nyilváno-?- 
ságia hozza T Örök bankház mo»és szerencsé
jét. Egyszerre csak elfutja a méreg ói dühtől 
izgatva kiállja: Jlyen pech! Az a szám, melylyel . 
j itszoltam, fényerőmé..yt ryert. És én l a'gn, be- 
szünlollctn a játékot. Ilyesmi csak velem Ionén 
hetik! — Egy pillanatig kínos csend uralkodott a | 
szobában, egyszerre azonban a család legidősebb ( 
fia egy hatulmas .Éljent" kiáll és mintha még- ' 
őrii.t volna, elkezd az asztal körül lái.czolni. 
„Apám! — kiáltja izgatottan — a kár mogtérült! i 
Én ezzel a sorsjegygyei hátúd möpölt tovább ' 
játszottam 1“

Gyászrovat. ILtinisch Ferencz Gödöllő köz- 
ség föjegyzöjo a mű t hó 28-án reggel 2 órakor , 
elhunyt. A csapás várat unni lalá’ta Gödö.lő kő- , 
zi nsógét é< megdöbbentően hatott. Alig .> hó 1 
napja, hogy megvál.'szlntott nz ifjú alig 24 éves , 
ember s gyógyíthatatlan beteg-égének már i-< ál 
do7atul esett. — Tomoléso 29 én délután 3 óra
kor ment végi)} óriási részvét melle11.

Tűz. Nagy tűz volt vmárnap Ztámbofon.— 
Kővágó András széna és szabni knz’a égett le a 
szérüs kertben. A tűz való^zinü’eg g-uj ozaiásból 

I keletkezett és c-ak a gyors é< kitartó olíá-i mun
kának köszönhető, hogy tovább nem terjedi.

Aszed tolvaját elfogták. Aszódon az u'óbbi 
I időbon gyakorink voltak a tolvajlások. Ezen m<pi 

renden levő betörő ek ói lopások elkövetőjét .lu- 
há-z János domonyi lakos személyében meg<-.-ip 
ték éppen akkor, mi lön ejj.l D.mionyban a 11'- 
n’e/.ky családnál női ruhába öltözve f.it, akart 
1 >pni. A kirándult éjjeli őr ugyanis leltén érte és 
m gfo.'ta.

Döntvény. Elvi jclentó’si'gü és nagy 
fontosságit határozatot hozott a kö;ignz- 
gná-i bíróság a | azdáknak cselédjeikk« I 
szemben, ezek betegsége alkalmával f- nn- 
ülló kötelez- llsér ükre vonatkozólag. E:y 
concrét estiben úgy :ni t kimondott', hogy 
a gazda c elődje itt n mindet) <s tben lar- 
toz.ik a kórházi költi égeket <30 napon át , 
fizetni. Kenni!! lehál a ^a'/dinak ez.cn kő-

3 

telozellsége móg akkor is. ha cselédjei a 
kórházba szállítást megelőzőleg már a la
kásán pyój\i'l.tiia .< p-ili;' tekintet nélkül 
arra, hui;\ nz Oltli -n V.tto vyiE’ykcz.cllelés 
mennyi idő! vili iRnyb> ! < Ivi j'dentő-
st‘j.0 határú ml »t a közi ji.z.^ul.ísi bíróság 
az. 'ni indoko n hogy az. 1898. évi 21. 
I -ez. ">. ij-:i a gaz Iái a kórházi költség 
vis lésére kötele, i N i;: 1 ■ kifliin lő tehát
e kotel/zUi <;g I- i|e itesnek c ha'ározat 
szerint az. a k< ridmény, hogy az illető 
cseléd már meg. ió/.oleg rend -s orvosi ápo
lásban része.- üli. J;! n iu kórházi ápolá*--  
bán. Ez a határozat is nagy mértékben 
ösztönözi a gazdákat inra, hogy cselédjei
ket minél (lőbb beirat lássák az Or.-zágos 
Gazd is: gi Munkás és Cselédsi gélypénzlárby, 
mert ez cselben akár saját lakásukon akár 
a kórházban új oltalták cselédjeiket, a fel
merült I iilt. ég k« l csak előlegezniük kell, 

’ mert a pénztár, ha a e.-ekdel nem a gazda ’ 
hibájából élte a bak I. ezen kö'.lcégeket 
mindenkor megtéríti. Saját magán segil 
tehát az a ;a;tl.i, a ki cselédjeit a mun- 

! káspénztárnál biztosítja.
A magyar napHapok között, melyek ma igen 

nagy számban j« lennek meg a fővárosban, valló 
i zatosság tnkinkteben kétségtelenül első helyen áll 
I u .Budapest" kópas p.-litikai napilap. Igazi fiig- 
■ gcllon irányú újság, im lyncK v z-' rc/.ikkjit lej jobb 
| nevű írók ós or- o'ggyü’ési k -p .i-ölök, közöltük 
1 Kossuth Ferencz, írjak. Napon1 ni miivó-zi Kivi

telű Immlságoi <s ulka'ini kopekéi hoz. hírrovata 
vállo?ntos, lárezi’C'i kei élvezetesek. Állandóan 
két órdckf».-ziló regényt közöl, egyiket mindig 
könyvalukbuo, úgy. hogy az kivághntó és hőköl
hető. Minden vasai nap ?gy élczlap melléklete van, 

I mely talány >luH közöl é< ezek megfejtői között 
, érlóKos ajatidél'j l sorsol ki; végül még mcgemli- 
i tci.dő, hogy kuruc cnyra miül n előli ülő teljesen 
i ingyen egy ti'rl'őm s és díszes nap'árl kap. Amel

lett a ..Bud i| e “ a legolcsóbb napilap, inért 
1 havunké.il c.ak 2 koronáiéi krrül. Mutatványszá

mot ingyen küld n .B.:<lHpes.“ ki dóhivatula, Bu- 
dupcs'cn, IV. k« r.. Sarkantyúi ulcza 3. bzáni, 
uho\ a az előfizfó.-i pénzek is kid lendők.

Kedélyes este y A munkás otthon telepi da'kör 
o hó 8-á i a Fuhr ng > vendéglőben kedélyes es
télyt rendez, me yen „N obc" ez bohózat kciil fzm 

i ro G: ra R gina k. a. föllép ével a ezimszerepben.
Ingy.njj disz nü ajándék. A ki o czi.net el- 

i olvassa, akarn i und is Amerikára, a !.óp'olen»é- 
i gek búzájára gondol. Bedig o; úttal sokkal köze

lebbről, Bu l ipe-trol kel szírayra o hir. A Pesti 
Napló, Magyarországnak e ’egrégibb. pártoktól és 
klikkektől teljesen független, szabude vü és szó- 
limon ló nap lapja lepi meg velő karácsonyra 
akavóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — 
lelt Zichy Mihály Albumot. Éváiéban érde
kes éi nagy ir .dalmi becseiéi bíró müvet — 
melynek az Alhenaoum kiadásíb m megjelent 
ored.'lijo 99 koronába kerül - a Besti Napló uj 
kvar. kiadásába i karácsonyi ajándékban meg
kapja a Bj4í X i >'ó in.n hm állandó előíizetőjo. 
É< mo'kapják dj.ilmul ázott nz uj o'öűzeiók h 
a k k egáv. éven it fal. nogyodóv. vagy havon- 
kirt, dj mjgízakilis nel'cil lizelnak elő a Besti 
Naplóm.

Az osztályso.’sjálók uj játékterve. A in. ki/ 
szab, osztalysorsjá ck legújabb játékterve, a mely 
a november 20 án kezdődő sorsolások tervezetét 
magában foglalja, éidekes újításokat h rtalmaz. 
Egész sor fönyereméiiyuyt 1 és nagyobb nycrc- 
ménvnyel toldatot', meg a nyeremények s’ámii. a 
mi által a ny'remények ö szege a régi 13.190,0 0 
koronáról 14.459,0 M Roion.ua emeltetett. Egy 
mii i i Koronánál I bbcl szí po ito lak meg a nye
remények s mim j it a mi'-ojr a sorsjegyek számat 
tiz-zer Janibbal e ii'lie . Az uj nyeremények kö/l 
ián egy 8'bOOU koionas. < gv á0,Ü0ő l.o mis, rcv 
25,C0ü koio s'-s egy 2ü,0?0 koioi.á-. cl íO.COJ 
korcnás. A több l inyereménynyel a ny.rés esélye 
kétségtelenül megj ivu’1.

pénzkölcsönt
leggyot'f abban és Icgoh sóbban nyújt a 

Kőbányai lakarékpéuzlár g- & 
# # ii'szviniytársasáy

' ház;iki\i és föld 'kre.

Közelebbi /'eh'iláyihsifásf nyújt 
díjtalanul a talcarélciu nztúe iyazya- 
tósáya Kőbányán, uyysziatén

[)i- polltzer (Jytila ügyvéd 
Kuilu yeMfe:t

\ L Teréx-K'örát ü, 11. em.

havunk%25c3%25a9.il
czi.net
Roion.ua
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Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.
------------------- --
Ne.n k tszöört

a pénz
VÍS-7RI <1 'ik.

Schönwald Imre
ókszergyáros, órás és

•---------------------• PÉCS.
Ne küldjük pénzünket

Hazai 'pírunkat rlömoztH’ó czég-mnél mlnd-iinnmli r 
inabii v.iiro ‘ ‘
Valódi ezüst női romont.

í.-i fit (i. - 
Tgvanez dupla led.-llel 

fit 8.— 
Valódi I í kar. unitit hói 

rém d.n Irt II 
l'r\ miez dupla ledellel 

fit 18.50

-•
Három évi 

írásbeli • 
jótállás. 

---------------------------- --
látszerész.

_______  külföldre!
lkai riömozűi b ezég-mnéi mimi ■nmmm nnmv m ezüst tárcyek. órák és mind['’ 
e. > .kék tokkal oc- okban. Jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, mint a ku.foldon.

Valódi ezüst pánczél óraién® zok m. kir. 
fémjelzéssel

1.20
1.51)
2.20
2.00
3.25

rn
"0
80

JOO
150

pr. sulyban 
pr. súlyban 
gr. su'yban 
gr. s'i > ball 
gr. sulyban

15 gramm - ulybaii frt
2 gramm sulyban frt 
BO > rnmiu sulyban frt 
40 gramm -uly bán frt 
5u gramm suli lián frt

Valcdi 14. kar. aranylánczok 40 fó e 
divatos mintában.

  .|0 gr. súlyban 
frt 30. - 50 gr. su'yban
frt 37.— <»0 gr. mi yban

gr súlyban frt 24.—
gr. rulyban 
gr súlyban

Egy 25 grammos arany Iá nezhoz egy 
mos kői us függelék véve összesen ÍO _ gramm 

34 frt 50 krajezáiba kerül.

tH
Nagy képes Árjegyzék Ingyen és bérmontve bárkinek

küldetik-

m
Fí

1 l kar. ariinv p-c ■ ••gyűrű 
frt G.bU

Vj ara inból ti ka .
frt 3 5 |

|)ould<> arany Irt 1.50
Mértékül « !• ; ea.iŐ egy

papiozallap.
l'gvanaz elő-rbb 9 f|t. I'jomir*  inain r/<«. »-i>« — ........................................ -

H kar. ariiix aiikrc-remont lir Óra 24 frt Dupla "jb 1

15 gram- 
nálam

Valdtli ezüst rém, Óra 
frt 5.— 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezü#t ankre rom. 
dupla fedéllel frt 8.— 

manez nranv azea. 13ht - Tula ezüst ankra rcnon. <lu|-a Móll«l 12 Irt. X alodl 

- - ' , - Unnia 3> írt ...............................

11102. V. 701/2 számhoz 1902. vgih. 761 szAlU.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, liogv a gódöllöi kir. lárásbiróhágnál IOt)2. évi 
<l> I 1'37 3 és 198 3 sz. végzésévid fi a r a n Dániel 
„Ödöílöi ügvvód által képviselt Ko rep «« k öz s é g 
vé t. Imit it i részére S z a in o k D a v i d végrehajtást 
szenvedett ellen 500 és 515 kor. M fill. töke követelés 

ős jár erejék- elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 
végrehaitást sz.nvedeflnél lefoglalt 2502 kor-ri beesült 
ingóságokra, a fentidézi tt gödöllői kir. járásbin Míg fenti 
KZ.iin i végzésével az árve-éstdremlktetvén annak a Lövy 
Linót 7 km-. Kaiifmaiin .lakab 110 kor. 15 fii Kölni .\l- 
l„rt 37*  k.rona 30 filh'-, Keim Almit 102 korona 
és a többi lelülfog'altatók követelése erejeig is, a 
menődben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
végrehajt.i-t szenvidett lakásán K e re p os e li leendő 
ni'-gtai tá'ára Imtáridöül 1902. évi no ve m b er li ó G. 
n a p j a n a k <1 ó 1 u t á n 3 <1 r á j a tűzetik ki, mikor 
a Idi' ilag lefoglalt szobabútorok, lovar, boltiberendezés, 
szeeskav.igó koes k, gén, répavágő. rozs, 2 ökör s egyéldi 
ingó ágok'a legtöbbel Ígérőn-1< készpénzfizetés mellett, 
bZ-tksóg e-etén becsáron alul is el fognak adatni.

Éelliivatnak mindazok kik nz elárverezendő ingó
ságok vételárúk. 1 a végrehajtató követelését megelőző ki- 
e'éxitéshez tartanak jogot, a mennyiben részük-e fogla
lás k 'i-ái kan eszKözölteielt vo'mi és ez a végrehajtási 
jegy/ökőny, bői ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket, 
az árverés megkezdéséig al< lirottt kiküldöttnél vagy 
írásban Inadni, vagy podig szóval fiejelenteiil tartoznak.

A törv nyes határidő a hirdetménynek a bíróság 
t..Idáján kilügge-ztését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1902. évi október hó 19. napjának. 
Trszfyánízky Kálmán s. k.

I*.  H.) kir. bírósági végrehajtó.

■
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1901. V. 970. számhoz. 1902. végit. 908. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött birősági végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróság 1901. V. 
1'70 4 számú végzésével Szabó Jakab szegedi lakos, ügy
véd által képviselt Mllko Vilmos és fial végrehajtató ré
szére SchwePzer Márk lakos végrehajtást szenvedett ellen 
699 kor 50 fill. hátralékos követelés és jár. erejéig el- 
r m'elt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen- 
vi (lettnél lefoglalt és 1659 kor.-ra becsült ingóságokra, 
a fentidéz.ett j.ö;lö||ői kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés el-ende t- tvén annak Eeuermann Jó
zsef (561 kor. 15. fill. Weltner Jakab 89í kor. Maufner 
Henrik < 8 kor. Síiig, r Testvérek 671 kor. 54 fill. stbi 
felülfog altatók követelése erejéig is, ainenynyiben azok 
t rvénycs zálogjogot nyerlek volna, végrehajtást szenvo- 
d tt lakásán Ászodon leendő megtartására határidőül 
1902 évi nevembe.- ho I napjának d. e. 10 órája tűzetik 
ki. mikor a biróilag lefogla l szobabútorok, kávéházi és 
szállodai berendezé-', biliárd asztal s egyéb ingóságok a 
1 gtóldi t Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
beesár n alul is elfognak adatni.

E< llilv álnak mind azok, a kik az elárverozend in ő 
gosrguk vétidárából a végrehajtató köveit lését megelőző 
kieb-pittel -shez t.-i' an.ik jogot, a mennyiben részükre fog- 
la'á-i korábban eszközöflelett volna, és ez a végrehajtási 
jegyző'.öny \ biíl ki nem tűnik, miszerint el őbbségi 
|enié-i i'»et az úi verés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek, 
vagy iiá>lmn beadói, avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifügge-ztésél követő naptól számittatik.

Kell Gödöllőn, 1902, évi október lio 28. napján.

Trsztyánszky Kálmán s. k.
(P. II.) kir. birősági végrehajtó.

X. -é**  KORONA\\ X^llesetleg a legnagyobb nyere^enyif IwiSy .OwKi

JCiváló szerencse
TÖRÖK-nél.

«s® N igyon tokán szerencsések lettek általunk. ec» 

].(í!ei>cz iplllió koronánál többet nyer
tek nálunk natfyrabecsült VeVőlnk. 

Az egész világ legesélydusaltlt sorsjátéka a mi 
kir. szab, u.zlálysursjati km k. mely nemsokára újból 
ko-d-’IÓt veszi.

JEGYZÉKE a>

55,000 nyereményük.
L*<rni<  vobh in-' t"-n*uy  n le.:- <. n > ».■ .'k..:ben t

1.000,©OO ko ona.
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PÉNZNYER: MÉNYNYEL soroltülik ki, tehát az összes 
s)irjogy«k fele nyer a mellékolt sorsolási jegyzék ki
mutatása szerint.

5 hónap a'alt önzőben Tizennégy millió 459,000 
koronát, egv ha'alnius összeget sortolnak ki. Az ogész 
vá la n> <iUami f liiyyéht a'atl áll.

Az. 1-m> usztalv 
a kővetkezők 
uyo’cead ('H) 
negyed (‘|ó 
/e/ 
er/óZí 
sorsjegyeket

endotl sorsjegyeinek tcrvszeiü
betéijei

cy.’/
w/
c,.’/

A 
ollenébeu küldjük szét. 
Megfend, lésekoi kötünk azonnal, do legkésőbb

f. évi november hó 10-ig
b'zaltmmal hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa.
bankháza

===== B II D A P E S T. "
Hazánk legnagyobb oszt, sorsjáték-üzlete.

Fóárudá k osztálytorsjáték o?italyai:
Föüzlet: VI, Terézkörut 46 a.

Fiókok: 1) Váczi körut 4. — 2) Muzeum-körut 11.' 
<)) Erzsúbet-körut öl.

(’«) 
Ci)

frt —.75 vagyis 150 lorona

n. 150 „ 3 —
„ 3- , 6-
„ 6 — . 12.—
utánvdtd vagy a

ILvatalos tervezet
bt küldése

díjtalanul.

>|-ÖNÖK A- ÉS ’l'AHSA bankháza
Kérek r*  * emr*  I. oszt. ni. kir. szab, oszlálysorsjólók

hiv&ti.los lir.C/etit'1 Ogyü t kü ueui.
(at bivétduni kérem )

Az összeget ko onn ös.-z igben (podntibihdiiynyal liildöm )
(mtihlnhm banl.jcfytkbcn (bélyegekben) )

Budapest, 
eredeti sorsjog}ot s

A m tetsző tiirlrnilii.

Gödöllői Erzsibe*  könyvnyomda.

IC] >Íl«‘|,^ÍEl.
Aki ájulás, görcsök és más 
ilyen idegbán tál maliban 
szenved, kérjen brosstűre 
arról. Ingyen és liérnienlve 
kapható a hat.yú gyógy
szertár útján (Schwanen 
Apotheke Frankfurt u. M )

XZXZ

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

(I’entl-utcxa) 
egy jól berendezelt 
kovácsmühely-btz 

való 
szerszám 
olcsó áron eladó.

S Szőlő oltványok
...............

•<

3
—

szokvány minőségben és 
éa európai nemes gyökeres és sima veszők mé
lyen leszállított árakon. Oltványok ezre 90 - 100 frt. 
Mindenik a legkiválóbb bor- és csemegefajokból, 
fajtiszt in. telje--. Ha a szállítmány a megrendelés
nek meg nem fele’no, úgy az oda- és visszasrál- 
litá.-i költséget, valamint a megrend. lő által kifi
zetett összeget hiány nélkül azonnal visszafizetem, 
így mindenki ebbeli szükségletét az én költsége

men házához szállítva tekintheti meg.

=■■ Élőkerités. =====
Gledltschla csemeték és magvak

Óriás t ví.-ü, ig. n gvor an fejlődő sövénynövóny. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés növel
hető pár év iilaft, rét dkivül csekély kiadással, 
melyen nemhogy ember, do semmiféle állat még 
az apró t.yulak sem hatolhatunk át, úgy hogy a 
bekerített részek tedjesen kulcsosai zárhatók. Ml»- 
d?n rét deléshez rajzokkal i llátott ültetési és keze- 
lésl utasba! mellékeltetik Bővebb tájékozás végett 
színes fénves árjegyzékek ingyen és hérmentvo

£7

küldőinek, rendo'ésl kötelezett-ég nélkül. Az ár- 
jegyzésen kívül egy oly könyvet kan ezzel, ki >» 
ezhnét egy levelezőlapon tudatja, mely nincsen 
az a ház, vagy család, a hol annak tartalmát 
haszonra ne fordítanák, vár són, falun, pusztán. >*»  
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még >«► 
azoknak Is érdekében All, kik rendelni r'emmlt 
som akarnak, mert benne számos oly köziemé- >*  
nyék foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy >*  

szolgálatot tesznek. *

Diócsemeték. Mi £ 
ellliek tOHVesZ- 

téso majd minden gazdaságban az utóbbi Időben >*  

rendkívül elterjedt. s=—:-------------rT
♦9 Czim : „ERMELLÉKI ELSŐ SZÖLŐOLTVÁNY- 
Xj 1 ELEP.-‘ Xagy-Kágya u. p. Szókolvhitl. 
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