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Rendőrségünk.

Aszód fejlődésben levő község 
s mint ilyen, fejlődésben van ipara, 
kereskedelme, közélete, szóval minden 
oly szerve, mely társadalmi viszonyaira 
befolyással bir.

E fejlődési, hogy úgy mondjuk : 
érési processus természetes következ
ménye, hogy városunkat sokan kere
sik fel az idegenek. Részint üzleti 
szempontból, részint ipari és kereske
delmi összekötteteseket keresve.

De maga fejlődő népesedésünk 
is újabb és újabb közönséget vonz 
ide, melyek gyakran látogatják sze
mélyi, cs.dádi stb. ügyeikben város
kánkat.

Amint ezeket fényesen igazolja 
vasúti személyforgalmunk is.

Ezen idegenek természetesen leg
nagyobb számban a vasúton érkeznek 
s csak kisebb részük jő hozzánk ten
gelyen.

S mégis, mit tapasztalunk ?

Épen azon hely, ahol csaknem | 
minden idegen megfordul, a vasúti 
állomás, van legjobban elhanyagolva 
közbiztonsági szempontból.

A városban időző, rovott múltú, 
házaló népség és saját külön csavar
góink itt lopják a napot egy-egy pa- 
sazsér kézi podgyászának elvitelére 
várakozva — legszívesebben s éjjeli 
szállást is a vasúti állomás környékén 
levő s éjjelenként koromsötétségben 
úszó és minden időben természetes 
rejtekül szolgáló térség ad nekik.

Nagy mulasztás, hogy ez a tér 
kellőleg világítva s nappal is állan
dóan rendőri felügyelet alatt tartva nincs.

A vasúthoz egy állandó rendőr- 
post kellene, mely éjjel, nappal telje
sítsen, inspekeziót.

De ni ! Most veszem csak észre, 
hogy idegen terrénumra tévedtem.

Hogy is kívánhatok annyit a mi 
u. n. rendőrségünktől ?

löszén az még itt benn, a város 
' kellő közepén, a piacztéren sem tud 
j elég rendet tartani, hát még ha szol- 
, gHátát annyira megosztanák, hogy a 

város külső részeit, széleit is őrizniük 
kellene.

Részeg kompániák gyakorta csap
nak olyan zajt, lármát éjszaka a piac
téren s a város kellő közepében, 
egyébb helyeken is, hogy igazán 
megbotránkoztatják az embert, elte
kintve attól, hogy a polgárság éjjeli 
nyugalmát is zavarják.

Konstatálhatom azonban, hogy 
rendőreink nyugodalmát nem sikerül 
megzavarniok 1 ! !

Ezzel szemben a központban 
fekvő vendéglők feljelentése zár óra 
áthágásért napirenden van.

Pedig a vendéglős adófizető, 
azok pedig, akik éjjeli tivornyák után 
utczai botrányokat rendeznek : rend
szerint nem adófizetők, hanem éretlen 
ifjonezok, sihederek, akik talán ma itt 
vannak, holnap azután felszedik sátor
fájukat s mennek tovább.

Furcsa és különös dolog külön
ben itt ebben a mi szőkébb körit 
pátriánkban elég van, de különösebb 
intézmény — merem állítani, — egy 
sincs, mint rendőrségünk.

Nem unszinpatia vezet — e so-

TÁRCZA.

Gergely, a vén csősz.
Irta : Farkas Antal.

I.

Mikor már a rétháti országúton elfor
dult, arra a szélmalom felé, még mindig 
erősen bámult utána, pedig nem látott 
egyebet belőle, mint azt a lejrevaló ken
dőt. amit a szent-mártoni búcsúkor vett 
neki . . .

— Isién áldjon meg, Sára 1 — dör- 
mögte a véti csősz és hatalmas tenyerét 
bozontos szemöldöke fölé ernyőnek tartva, 
bámulta a zöld vetések fölött mozgó piros 
pontot, pedig már nem is láthatta a szél
malomtól, de neki úgy tetszett, hogy még 
most is ott mozog az országúton. Megcsal
ta az a vén, könyes szeme.

Bizony, hogy könyes. Mert nem kis 
dolog ám az, mikor az ember egyetlen | 
istápját, a Sárát, clálhtja magától abba a | 
görbe-gurba házsort! városba szolgálónak. I 
Ki főzi meg a levest? Ki csinál tésztát? 
Ki síit ? Ki mos ? k

— No, majd csak lesz valahogyan. 
Eladó sorban van, hadd keresse meg a 
tulipányos I. dóra, meg a ezók-mókra valót 
maga. Ug; teke — nyugodjék — az anyja 
is. Jól van ez Így, jól hát, persze, hogy 
jól I

Aztán megindult a kunyhója felé. De 
még egyszer visszanézett, hogy megláthassa 
a szent-mártoni buc.-ufiát.

Bajos dolog ám a magánosság. Nem 
tud az ember kihez szólni, hacsak magával 
szóba nem ered. Ezt még szokni kell 
elébb.

A vén csősz be-bujt a kunyhóba. 
Bent azt hitte, hogy Sál a kint van ; mi
kor kijött azt gondolta, hogy odabent 
rakosgat, szöszmötöl. Altatta a lelkét, mert 
jól esett.

Szegény Sára csaknem pityeregve mon- 
I dott jónapot gazdájának, pedig olyan pom- 
i pás úri helyre jutott ám, hogy álmában 
i se hitte volna. Garádicson mentek fel a 

házba, aztán meg a kapu-ajtónak is való- 
| ságos sárgaréz volt a kilincse, l lát még a 
; tekintetes ur, meg a „kézit csokolom te- 
i kintetes asszony!" No meg az ifijur, meg 

a kisasszony I Valóságos angyalok voltak 
J irányában. A tekintetes ur olyan volt, hogy 

még azt is megkérdezte, hogy :
— Hát az a vén apád mit csinál ?
— Kerüli a pusztát, kézit csókolom.
De azért csak szomorú volt Sára. Úgy 

érezte, hogy keserű itt a sorsa, pedig életé
ben se látott annyi ezukrot, amennyit 
itt ehetett.

A tekintetes urék nemsokára fürdőre 
mentek, csak az ifijur maradt otthon enni 
meg aludni. Egyszer egy csomó ezukrot 
hozott piros papirosban.

— Nézze, Sára lelkem,' magának hoz
tam.

— Nem elletném én abból I

— Nem is enni való ez. Csak kóstolja,, 
milyen édes?

Megkóstolta.
— Ejnye, beli édes, juj, beli édes I
— Ez még semmi, de van ennél éde

sebb is. Tudja mi ?
A leány fejét rázta.
— liát ez, ni I — szólt az ifiur és 

hirtelen átkarolta a leányt ; megcsókolta az 
ajakát.

Bajosan volt olyan édes, mint a ezu- 
kor, mert Sára még másnap is a szemét 
dörzsölte tőle.

11.

A vén Gergely épen déli pihenőre tért 
haza. Leheveredett a gyepre és unalmában, 
azt kezdte számlálni, hogy liái.y nap még 
ide Szent-Mihály nap, mikor Sára hazajö.

— Adjon Isten, édes apám I
Gergely bácsi azt hitte, hogy álmodik.
— Te volna! az. Hat mi köll I
— Hazajöttem.
— Miért ? . . . Nem jó a szolgálat ?
— Jó az, édes apám — felelt a lány 

egy kis gondolkozás után.
— Hát mit akarsz ? Csakugyan nincs 

baj ?
A lány megint gondolkozott.
— Nincs semmi, de szeretnék itthon 

maradni.
— Nem lehet, Sára. Szent-Mihálykor 

tellik ki a napod, ki kell tölteni ember
séggel.

— De hacsak lehet, édes apám.
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luk írásánál — kijelenteni s kérem 
is, hogy ezek intencziója félre ne 
magyaráztassék,

Tudom én mérlegelni azon ne
hézségeket, melyekkel rendőrségünk
nek meg kell küzdeni ; el is ismerem 
vezetőjük : rendőrbiztosunk érdemeit, 
de kijelentem, hogy a jelenlegi status 
mellett rendőrségünk nem felel s nem 
is felelhet meg rendeltetésének, azt 
fejleszteni kellene.

Mert igy csak czi.’ii az, tartalom 
nélkül és nem ér annyit, amennyibe 
kerül, mert nem hajt annyi hasznot.

Csörgő.

HÍREK.

Uszóverseny.
A Magyar Testgyakorlók Köre 

védnöksége, alatt a gödöllői nyaraló 
ifjúság a Gödöllői önkéntes Tűzoltók 
segélyalapja javára Gödöllőn, e hó 
16-án országos uszóversenyt rendez, | 
melyen a versenyek és a nevezési | 
feltételek a következők :

1. Vendégek versenye 88 méter I 
Elsőnek M '1' K ezüst, második és
I armadiknak bronzérme. Tét 1 kor. j

2. Gödöllői ifjak versenye 22 ni. 
Elsőnek M T K ezüst, második és 
harmadiknak bronzérme. Tét 1 kor.

3. Gödöllői ifjak versenye 66 ni. 
Elsőnek M T K ezüst, második és 
harmadiknak bronzérme — tét 1 kor.

4. Középisk. tan. versenye 88 ni.

Élsönek M T K ezüst, második és 
harmadiknak bronzérme — tét 1 kor.

5. Főverseny 110 ni. Elsőnek M 
T K aranyérme tiszteletdij, második
nak ezüst, harmadiknak oronz érme 
— tét 5 korona.

6. Búvár úszás. Elsőnek M T K 
ezüst, második és harmadiknak bronz 
érme — tét 1 korona.

7. Hölgyek dija 220 ni. (Bajno
kok kizárva.) Elsőnek M T K ezüst 
érme és tiszteletdij, másodiknak ezüst, 
harmadiknak bronzérme — tét 3 mór.

8. Plunging handicap. Elsőnek 
M T 1< ezüst, második és harmadik
nak bronzérme — tót 1 l.or.

9. Mellúszás handicap. Elsőnek 
M T K ezüst, második és harmadik
nak bronz érme — tét 1 kor.

10. Főverseny C.6J m. Elsőnek M 
T K ezüst érme és tiszteletdij, máso
diknak ezüst, harmadiknak bronzérme 
— tét 5 kor.

11. Egyleti staféta úszás 3x22m. 
Első csapatnak M T K ezüst érem és 
ezüst serleg, második csapatnak ezüst, 
harmadik csapatnak bronz érme — 
tét 5 korona

12. Hölgyek versenye. Elsőnek 
tiszteletdij — tét nincs.

13. Vigasz verseny 06 m. Első
nek M T K ezüst, másodiknak és har
madiknak bronzérme — tét nincs.

Általános tudnivalók :
1. A veisenyen részt vehet bármely 

gentlement úszó.
2. Nevezések legkésőbb jnlius hó 

13-ig Hédit Béla Gödöllő vagy Hajós 
Miklós Budapest, V., Sétatér utcza 3 
szám alá intézendők.

3. A nevezéseknek tártál mázlitok 
kell: a) a versenyző teljes czimét és 
lakhelyét, b) foglalkozását, c) a szá
mot, a melyre nevez, d) a handicap 
versenynél a legutolsó eredményt, c) 
a tétet.

4. Az egyleii staféta-versenyben a 
nevező versenyzők kötelesek az egylet 
igazolását a titkár által láttamoztatni.

5) Tét nélküli, vagy a zárlaton túl 
érkező nevezések visszautasittatnak.

6) Második dij 4, harmadik 6, és 
a negyedik dij 8 induló esetén adatik 
ki.

7) Nevezések minden indokolás 
nélkül visszautasíthatok.

8) M. T. K, tagjai a tét felét fizetik.
Kelt Gödöllőn, 1905 junius 25-én.

V1DA HENRIK s. k.
elnök.

HECHT KÁROLY s. k.
jegyző.

HAJÓS MIKLÓS s. k.
főrendező.

Személyi hírek. Gallé Antal 
cs. és kir. várkapitány e héten költö
zött Gödöllőre családjával együtt és 
megkezdte nyaralását. — A várkapi
tány ur a ref iskola égésénél is mint 
a tűzoltóság disz főparancsnoka — 
tevékeny részt vett. — Dr. Zachár 
K á 1 ni á n gödöllői ügyvéd család
jával Czirkveniczára utazott hatheti 
fürdőzésre.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete 1905. julius hó 12-én 
d. u. 3 órakor a községház tanács
termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen a következő fontosabb tárgyak

— Ne n leli.’, Sára. Pihenj, aztán 
haladjunk.

Tudott is pihenni, szegély Sára 1 Be
bújt a kunyhóba és sirt, de úgy, hogy az 
a vén mogorva ember meg ne lássa, meg 
ne hallja.

Verőfényes délutánon együtt ballagtak, 
megint arra a szélmalom felé, lassan, 
sz; liánul.

— Sphse buml', Sára, hiszen majd 
eljön az a' Szent-Mihály, csak megbecsüld 
magad I

Pedig még jó messze volt.

111.

Hanem azért csak eljött.
Gyönyörű, napsugaras, bikanyálas ősz 

volt. A rétháti pusztának eszébe se jutott a 
hetvadás. Újra tavasz akart lenni.

A vén csősz ki se ment ma pásztázni. 
Hiszen ma haza jön Sára. Kitelt az ideje. 
. mán nem ereszti vissza, még ha menne is.

Hanem odamaradt Sára.
— Baja érkezett, — gondolta a vén 

csősz és harmadnapra bement a városba.
— No, mi kell, öreg ? — kérdezte a 

kezitcsókoloin tekintetes asszony.
— Hát a lány irányában jöttem.
— Ugv-e? Hej, magam se tudom, hol 

van I Rossz lett, nagyon rossz, urti kend ? 
Elszökött Pestre kisasszonynak, ott keresse 
kend.

A véli Gcr, elv mosolyogni próbált, 
hogy tán tréfálni tetszik a tekintetes asz- 
szonynak, de bizony az becsapta orra elölt 
az ajtót.

Tehát nem tréfa I A vén csősz levágta 
ősz fejét a mellére, mormogott, dörmögött 
valamit, meg azt a kurta csővtl puskát 
markolászta.

— Jól van no! — s azzal ment ki

felé. A kutyáját pedig, mikor a kapuban rá
ugrált, felrúgta.

— Kuss te I — Sári kisasszony.

IV.

Már két nap óta folyton havazott. Isten 
tudja, mit akar az idő.

A pusztázó hadnagy alig tudott a csősz 
kunyhóig vergődni.

— Hej, Gergely bátya, bújjék kend 
ki csak I

Vén, roskatag ember bujt ki a kuny
hóból. Szegényt nagyon megviselte egy
két év.

— Mi baj, ecsém ?
— Hivatja kendet a jegyző ur.
— Mi irányban ?
— Nem tudom. Kutya idő. Minden 

jót.
Másnap a réthal m1 csősz ott állt a 

jegyző ur jól fűtött szobájában.
— Volt kendnek Sára nevű lánya ?
— Volt-é, volt-é, — akadozott az öreg 

— persze, hogy volt, hanem hát én nem 
tudom, hol van.

— Itt van.
— ltt-e ? Hát csak maradjon itt, ha 

itt van, mert nekem nem keli többé. Nem 
vállalom, ha megvasalnak is I

— Nem is kell, öreg. Hazajövöben 
megfagyott, mert minden gúnyáját a Kis 
fiúra pakolta. El is temettük. Hanem a fia 
kendet illeti.

A vén csősz motyogott valamit, hogy 
úgy költött neki, miért kószál ilyen kutya 

I időben.
Hát a gyerek kell-e ? Ott van az espo- 

tályban, megnézheti kend.
— Nekem, az a senki fia ? I Nem, ha 

| megvasalnak I Hát csak ezért hivatott nótá

rius uram ? Kár az embert az ilyen haszon- 
talanságért letörni ilyen kutya időben.

Ezzel aztán loholt az öreg kifelé.
Hanem az espotály előtt megállt. Bot

ját a hóba nyomta, meg kihúzta, nézegette 
sokáig a lyukat; hogy a szeme könnyes lett 
belé.

Addig ácsorgott ott, mig az espotá- 
lyossal össze nem akadt.

— Hé van itt valami gyerek, azé az 
izé . . . fagyott asszonyé ?

— Kiigazoltam, nem a mienk. Hanem 
azért hozd ki, hadd nézném meg, sietek
— tudod — kifelé.

— Nem lőhet, nyavalyás még.
— No ezudar idő, úgy fázok — tudod

— majd meg vesz a hideg.
— Jöjjön kend be már I
— No egy kicsit hát.
Bement az öreg. Leült, nem nézett se 

jobbra, se balra, hanem beszélt mindent 
össze-vissza. Az ispotályos ember végre 
megunta és elszökött tőle egy kis itókára a 
zsidóhoz.

A vén csősz felállt, körülnézett. Egy 
szőke kis poronty ott aludt a vackon. So
káig nézte az öreg, majd hirtelen fölkapta. 
Nyöszörgött a kis fattyú.

— Csitt csitt, eszem a lelkedet csicsis 
baba, elment anya csicsis, — ajnarozta egy 

i kevéskét, mig elhallgatott, aztán betakargatta 
■ a szűrbe, mégegyszer körülnézett és mint 
| valami tolvaj, kiszökött vele az espotályhól.

Isten áldja meg a kend vén lelkét öreg 
Gergely I 
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lesznek elintézve : Az állami elemi 
iskola felállítása tárgyában hozott má
sodfokú határozat kihirdetése. — Az 
árucsarnok építése iránt hozott má
sodfokú elutasító határozat kihirdetése. 
— Fenyő Mayer részére építkezés 
czéljából ideiglenesen átengedett köz
terület iránti másodfokú határozat ki
hirdetése és még néhány iltetőségi 
ügy-

Névmagyarosítás. Schönthal 
Márkusz gödöllői lakos vezeték nevét 
belügyminiszteri engedéllyel Szép
völgyire magyarosította.

Népgyülés. Aszódon e hó 9-éu 
d. u. 3 órakor népgyülést tartanak. 
Tárgy : a keresztény szoczializmus és 
a szocziáldnmokráczia 2. A nép gaz
dasági s politikai helyzete. A nép
gyülést Hardony Imre, Tamás János 
és Bulyovszky Lajos aszódi lakosok 
jelentették be.

Tüzek Boldogon. Karsay Vilmos 
nagybirtokosnak a boldogi határban 
levő tanyáján, e hó 5-én, egy 60 öl 
hosszú, zsindelylyel fedett istálló le
égett. — A tűz keletkézésének okát 
kideríteni nem sikerült, mert az istálló 
ezidőszerint teljesen használatlan volt 
s csak az átutazó vándorlóknak szol
gált ingyenes szállásul. Előző nap is 
hált benne egy ismeretlen váneorló 
legény, de az még kora hajnalban 
tovább utazott s a tűz csak délben 
ütött ki. A kár 8000 Korona. Ugyan
csak Boleogon, a községben is volt 
egy kisebbszerü tüzeset a múlt na
pokban. Özv. Bárát Jánosné udvarán 
egy kis boglya szalma égett el. A 
tüzet azonban hamar észrevették s a 
hirtelen összefutó szomszédok eloltot
ták, még mielőtt tovább .terjedhetett 
volna.

Gyanús haláleset. Vincze Ká- 
rolyné e hó 7-én Isaszegen gyanús 
körülmények között elhalálozván, a 
községi or\os feljelentésére íelbon- 
czolása elrendeltetett. — A vizsgálat 
folyik.

Állategésség ügy. Szadán száj 
és körömfájás, Rákoscsabán sertés- 
orbáncz, Nagytarcsán sertés vész miatt 
a zárlat elrendeltetett.

Toborzó. Minden igaz embc't, minden 
jó embert szeretettel hívunk, lépjen be a 
üdöbetegek megmentési ligájába. Tagsági 
dij: évi négy és két korona. Aki belépni 
akar, írja meg ezt a József kir. herczeg 
szanatórium egyesületnek. Budapest, királyi 
bérház. Kérjen alapszabályt, hadd lássa, mi
lyen Istennek tetsző dologról van szó. 
állapított kikiáltási azon alul is eladatni fog.

Millió ember foglalkozik azon gon
dolattal, hogy egy módot találjon arra, hogy 
a család minden részének szórakozást nyújt
son. Ezen rejtélynek mondható eszmét a 
„Tolnai Világ Lapja" megoldotta. A család 
minden egyes tagja talál szórakozást ezen 
igazán páratlannak mondható képes újság
ban, mely hetenkint 60, sőt 70 oldal terje
delemben is megjelenik s potom 2 frt 48 
kr-ba kerál egy félévi előfizetési ára 4 frt 
helyett. Ajánljuk ezen lapot szives figyel
mébe olvasóinknak. Egy mutatványt kész
séggel küld a kiadóhivatal, csak tessék a 
„Magyar Kereskedelmi Közlöny" kiadóhiva
talához Budapest, VII., Károlyckörut 9. for
dulni.

A párbaj és a tartalékos honvéd
tisztek. A szegedi 11. honvédkertlleti pa
rancsnokság érdekes és az egész művelt 
társadalom által helyeselt határozatot hozott, 
midőn az összes tartalékos tiszteknek meg

engedte, hogy a párbajellenes liga tagjai 
lehessenek. — A tartalékos tisztek előtt a I 
parancsnokság határozata kihirdettetett és 
általános megelégedésre is talált.

Magyarország legkedveltebb és 
legeltcrjcdettebb lapja ma kétségtelenül a 
Pejti Hírlap. Legkedveltebb, mert jó ellen
zéki szellemű, m nden irányban íilggetleu- 
szókimondó, demokiata elvű újság; legelter- 
jedeiteub, mert napról napra legnagyobb 
terjedelemben, minden más lapnál gazda
gabb tartalommal jelenik meg, tehát legjob
ban megéri az árát. Nagy elterjedtsége 
folytán a hirdető közönség is legtöbb hasz
nát veszi, amit bizonyít hirdetéseinek, köztük 
az apró hirdetéseknek rendkívüli mérvben 
való fölszaporodása. Szinte fölösleges is hát 
felhívni ily lapra t. olvasóközönségünk fi
gyelmét. Inkább csak azért tesszük, mert a 
szerkesztőség a félévi forduló alkalmából a 
jövő negyedre a nagyon kedvelt amerikai 
bűnügyi regények mellett érdekes eredeti 
regényt is helyez kilátásba ; meg hogy fi
gyelmeztessük arra a körülményre, hogy aki 
— habár havonkint is — júliustól kezdve 
félévig egyfolytában nem tartja a lapot, el
esik a Pesti Hírlap közismert és közkedvelt 
karácsonyi ajándékától : a Pesti Hírlap nagy 
képes naptárától, mely évröl-évre gazdagabb 
tartalommal és szebb kiállításban jelekin 
meg. Van a Pesti Hírlapnak más kedvez
ménye is : a Divat Szalon, ez a pompás és 
kitünően szerkesztett divatlap hölgyeknek, 
melyet a Pesti Hírlap előfizetői féláron reo- 
delhetnek meg. Ha még megemlítjük, hogy 
a lap nagyszámú rendes rovatait a közhasznú 
Kertészet rovattal gazdagította, már csak az 
marad hátra, hogy t. olvasóink figyelmébe 
és pártolásába ajánljuk e kitűnő napilapot a 
félév letelése alkalmából. A Pesti Hírlap ára 
egy hóra 2 kor. 40 fillér, 2 hóra 4 kor. 80 
fillér, negyedévre 7 korona, félévre 14 kor. 
A Divat Szalonnal együtt negyedévre 9 kor. 
A kiadóhivatal, honnan mutatványszámokat 
is lehet kérni : Budapest, V. Váczi-körut 78.

Üdvös törvényhatósági intézkedés. 
Hevesvármegye törvényhatóságának ama in
tézkedését, hogy a 15 éven aluli gyermekek 
a nyilvános mulatóhelyekről altassanak el a 
belügyminister jóváhagyta. Ezen intézkedését 
a törvényhatóságnak városunkban is kívána
tos volna kellő szigorral ellenőrizni és vég
rehajtani.

4091. sz. tk. 905.
Arveres hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Intiby György 
végrehajtatónak Csapp Viktor végrehajtást 
szenvedő elleni 228 kor. 16 f. tőkekövetelés 
és járulékai végrehajtási ügyében a pis- 
vidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir. járás
bíróság területén levő Aszód községben 

§ PLISTILL EDE.
R temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám 
y Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé-
| nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
H sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
| személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
I. nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
Ü leszereléssel elfogadtatik.
J ===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. |

fekvő az aszódi 751 sz. tkvi. betétben Csapp 
Viktor és neje szül. Mátis Verona nevén 
álló s az 1881 évi LX. t.-cz. 156 § alapján 
egészben elárverezendő A 1.1—2 sor 1380 11 
és 1380,12 hrsz. rét és 18 ö. i. sz. házra 
839 kor. kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1905 évi 
julius hó 19 napján d. e. 10 órakor 
Aszód községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1888. LX. te. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évt november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. I. M. rendelet 8. §-ában ki'<- 
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1885. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi április hó 26-án. 
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. kér. Károly-kőrut 7 sz.

Rendel GÖDÖLLŐN junius hó 1-töl a 
Dömsödi fele házban Petöfi-tér, naponta 
d. u. 6 órakor, vasárnap és ünnepnapon 

egész napon át.

Foghúzás. Fogtömés. Müfogak.

Főraktár: az Erzsébet
I

könyvnyomda papir- 

üzletében Gödöllőn.
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C00K&J0HNS0N
amer. szabadalmazott .. ..
............. tyukszemgyiirüje.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszerü hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható mintlen <niófiuszer- 
tín-ban Ausztria-M atmarorszát/OH. I 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Kir ly- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz. Gráf.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle 

PEMETEFŰ CZÚKORKÁNAK.

» JFIFHKŰI? IFfiJflRA íTlŐFFDFÁl AMYAfiA

BUDAPEST VI. AHDRAS5Y-ÜT 33.

Erdős Sándor

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 

mivel sok haszontalan utánzata van.

— ... - 1 doboz 60 fillér. — ■

Csak Réthy-féíét fogadjunk el.

= fényképészeti műterme --------
Budapest, IV., Károly-körut 6.

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

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

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

i Borszéki GYÓGYBOI?VIZ
a savanyuvizek királya

Iszákosság nincs többé

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

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

épületében levő helyiségben 

tejí.ek, valamint egyébb 
tejtermékeknek 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz száliitjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo- 
r >knak megfelelő árakon árusítjuk el.

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

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea, 
ót?’ vagy szeszes italban egyformán ad

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

minden szóbeszéde a tartózkodásról, 
mert csodahatásn ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes ita t. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hop.y feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak 3 cm is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit hékitette 
ki ismét s k-sok ezer férfit a szégye* és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiat ueinhert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa , min lazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egy köszönő-trásokkal 
telt könyvet díj-és költségmentesen küld 
hogy így bárki is meggyőződhessen biz
tos hatosáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Cs i kmeyuében.
Fürdőidény junius 10-töl szept. 15-ig.

! 900 ni. magas, östenyvesek között fekvő 
I klimatikus gyógyhely, világhírű Indeg lobogó 

fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vasláppal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillakban 600 
szoba. Kétágyas szobaarak idényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
fürdöarak, jó élemiezés, piacz, két mészár
szék heiyben. 30 kmtert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 

. helyek. Filrdöorvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
i magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten Vili., 
I Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
| nig vasúton. Naponta gyorskocsijára! váltott 
; lovakkal, gyönyörű szép és jó utón. Gyors

kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. IS.

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

bérmentesitendök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

VXQÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
sss RÉSZVÉNYEKRE. ===ss 
HOKS.JEG YlMfRB, Á LL A M PA r 1 ROU U A

KÖLCSÖNT
1JWE, IÚKTEL3E8 VIBM4HXITÉ8! FELTÉTELI! SRLLETT

FELVILÁGOSÍT ÁSUNK INGYENES.

HECHT BANKHÁZ Y
BUDAPEST, FERENCZIEKTERE 6.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-munkák

Neustaln Fülöp hashajtő-plrulílt, 
melyek evek ót* kitünőeknek bizonyultak is előkelő 
orvotok által könnyű hashajtó- é* felokló-aierll 
ajánlatnak. - E<y dobos dl pirula) 30 fillér. 

Minden tyógysierlártsn kapható, > 

Neustein-feli nágjuirtir, liis, I., PUnkiigiMi (,

a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosktatik. Javításuk a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 2ű—8

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utezn 613. sz.

“ 7 koronáért =3
egy pontosan járó nickel

remontoir óra
......... jótállás mellett .........

PEUTSCH A. N|ÓR
órás és ékszerésznél

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Xa^y raktár ékszeráruk és 
ón i különlegességekbei].

Bármily óra javítás 12 korona.

Gödöllői Erzsébet-könyvnyonida.


