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Megyénk tanfelügye
lője a tiidővészesekért.

I
Arról értesülünk, hogy megyénk I 

kir. tanfelügyelője, Tóth József' 

meleghangú szép fölhívást intézett a 
megyebeli tanítói karhoz, melynek 
figyelmébe ajánlja, hogy a József kir. 
herczeg Szanatórium Egyesületnek 
azt a szép elhatározását, hogy ingye
nes ágyalapitványt létesít a most és 
az ezután fölállítandó szanatóriumban 
a beteg tanítók és azok családja tag
jai számára, — a tanítóságnak hálá
val és a viszont való segítés élénk 
érzésével kell fogadni. A mi megye 
beli tanítóinknak mindent cl kell 
követnie, hogy a szegény sorsú 
tüdőbetegek jóvoltáért, visszaszerzendő 
egészségéért megalakuló országos liga 
minél nagyobb, minél hatalmasabb 
legyen.

Ezt pedig a tanítók erőteljesen ■

Kirándulás egy dunaszigetre.
Verőfériyes nyári reggelen — augusztus 

vége felé lehetett — egy kisebb dunasziget 
felé tartottunk. Korán volt még s a nagy 
harmatban térdig vizesek lettünk. A parthoz 
közel érve, százával ugráltak körülöttünk a 
békák s jó messze fogolycsapat keit fel nagy 
berregéssel. A víznél voltak. Ilyenkor még 
nagyon óvatos a fogoly, nem vár be kö
zeire.

Végre egy vonalban voltunk a sziget
tel. Tukán fehérlett a révész házikója.

— Hahó, János bá I — kiáltottuk.
Csakhamar megjelent az öreg az ajtó

ban és integetett, hogy: jövök már I
Pár pircz múlva vizen volt és bravú

ros ügyességgel hajtotta csónakját. Pedig 
nem könnyű mesterség az. Ugyancsak sodor 
a víz és magamfajta ember nem igen jut 
oda, ahova akar. Előbb fölfelé kell evezni, 
aztán már magától is leereszkedik a csónak. 
Nem érti ezt senki sem úgy, mint János 
bácsi, az öreg révész. Bezzeg nem látszik 
meg rajta a nyolezvan év, mikor könnyed, 
ruganyos mozdulatokkal hajtja a kis ladikot. 
Hosszú, ősz fürtjei lobognak a szélben s 
viharedzette arczán jóságos kifejezés ül.

Rövid idő múlva mi is beszállunk s 
az öreg most kettőzött erővel dolgozik. 

szolgálhatják, ha minél többen gyűj
tik egybe a maguk működési helyén 
a tagokat.

A magunk részéről is a legmele-. 
gebben hívjuk fel tanító karunk fi
gyelmét a tanfelügyelő lelkes szóza
tára.

Arról van szó, hogy évi két, 
vagy négy koronás áldozatra egy ilyen 
szép czélért a jó szivek kapaczitál- I 
hatók-e ?

Nincs kétségünk abban, hogy ha I 
tanítói karunk szivét e szép ügy meg- j 
nyerte, ők igen sokat tehetnek.

Készséggel nyitjuk meg lapunk 
hasábjait, hogy e téren az érdemet 
elismerjük.

Rendőrségünk.
E lapban ismételten foglalkoztak 

már e nagyfontosságu közbiztonsági 
dologgal.

Mert a rendőrség kétségtelenül 
az a konstituczió, mely egy ily nagy i 

Mikor partot érünk, János bácsi für
gén kiugrik az ingó-bingó alkotmányból:

— Itt volnánk, ifjuram I Lesz ám Ira- 
, lászlé-estére! Csak aztán ne lőjjenek sen.- 
| mit I — Ez ártatlan vadászbabona után 
i búcsút vettünk az öregtől és nekivágtunk a 

szigetnek.
Gyönyörű hely ez a sziget. Van itt rét, 

v:í*i.ízes, minden, ami sszk a vadásznak 
és természetbúvárnak kedves. A nyári eső, 
meg a Duna kiöntései keresztüj-kasul szelik 
érékké1 ; most dúsan terem benne a nád. 
Ha majd lefolyik a víz, buja kaszáló támad 
a nyomában.

A part fűzfáin sok a gólyafészek ; gaz
dáik halászni mentek a morotvasba. Ott bő 
aratás van. Töméntelen sok bika ugrál a 
vizenyős helyeken ; rémülten menekül s 
nagyot ezuppan, ha újra v.eet ér. A nád 
közt százával bujkál-siklik a kígyó s a mé
lyebb vízben apró kárászok, ezompók us; - 
kainak. Ott leskelödik az örökké éhes csuka 
is ; prédára vár.

A zsombékon vízicsibe bujkál; nem 
messze a haris tompa szörtyögése hallható. 
Minden él, minden mozog körülöttünk. Az 
ám, nagyon is I Éppen most akaszkodott 
két pióca a lábamszárába. Mérgesen tépem 
le a kedves kis vendégeket ; persze amiül 
jobban vérzik a marásuk helye. Nehézkes 
repüléssel kelt fel előttem egy nagy madár. 
Rongygyá találtam lőni szegényt. Pedig 
csak bölömbika.

A távolból kedves hangokat hoz a 
szél. Ott a kacsák I Elégedett mosolylyal

helyen, mint Aszód, állandóan szem 
előtt lévén kell, hogy állandó figyel
münk tárgya is legyen, annál is in
kább, mert hjszen működése kell, 
hogy biztosítsa vagyoni és személy
biztonságunkat, vagy legalább is kel
leje, hogy ezt tegye.

De nem Így van 1
A mi rendőrségünk — fájdalom: 

kivétel.
A vidékre is kiterjedő hatáskörrel 

biró csc.időmig sokkal többit tesz 
nálunk ez irányban, mint ieiidőrsé- 
günk, melynek pedig a feladata volna.

Kijelentem itt, hogy e miatt én 
senkit felelősségre nem vonok, nem 
okozok.

Hanem igenis okozom a község 
képviselőtestületének és elöljáróságá
nak szükkebliiségét, amelynél fogva 
egy oly fontos szervezet, mint a rend
őrség ni tn fejlődhetik.

E lapok érdemes czikkirója leg
utóbbi czikkében kimutatja, hogy ál
landó rendőrposzt fe állítása volna 
szükséges a m. á v. helybeli pálya
udvarán, aiiol igen sok idegen meg
fordul.

Helyes 1 ■

baktatunk elére, szél ellen biztosan bevár
nak.

Most már nem bántjuk a gémeket, 
szárcsákat. Ott van előttünk csalogatónak a 
nagy csapat, majd inkább abból szedegetünk 
le egy párat.

Mind közelebb-közelebb érünk a ta
nyához, folyton erősebb lesz a zaj. Nagy 
myzgalom van a nád közt. Lehet olt vagy 
kétszáz kacsa, kisebb-nagyobb vegyest. Ki- 
hallatszik a fiatalok gyenge hápogása a vén 
gácsérok hangja közül.

Még egy perez és az egész kacsasereg 
riadtan emelkedik a levegőbe. Egy p.lianatra 
elsötétül a nap és szinte megsüketi.lünk 
szárnycsapásaik zajától. Löt és lövést ér, és 
aggaiékunk csakhamar megtelik. Majd is
méi elcsendesül minden, elvonult a csapat. 
Messze fönn, magasan a légben húznak, s 
egy-egy hangot fülünkbe hoz még a szél. 
Aztán az is elhallgat, néma minden . .

Tovább megyünk. A füzes táján szá
raz rét van, filrj szól benne. A kié erdő 
szélső fain szarka csereg s közeledtünk™ 
riadtan kap szárnyra az örvösgalamb. Olyan 
zajt csap, hogy szinte megijed az ember 
tőle.

Egy nádihéjja épp most emelkedik fel 
a fák közül. Vergődő madarat tart karmai 
közt. Lesz, tó ebéd.

Lassan-lassan keresztül-kasul járjuk a 
szigetet. Észre sem vesszük, hogy eltelt az 
idő, pedig nem is ebédeltünk. Sietünk a 
révésztanya felé. Hátunk csal' úgy görnyed 
a gazdag zsákmány'súlya alatt.
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Ide csakugyan kellene egy rend
őr poszt.

De menjünk tovább 1
Hát a piaczra, a vásártérre nem 

kellene-e egy-egy állandó rendőr 
poszt ?

Hát a városban az utczákon cir- 
cálni nem kellene-e éjjel nappal 3—4 
járőrnek állandóan ?

Hiszen érdemes elöljáróságunk 
annyi koldusnak, sipládásnak stb. ad 
házalási engedélyt, hogy azokat nem 
kis dolog ellenőrizni, szemmel tar
tani !

S ki ellenőrzi őket nálunk ?
Senki I
A legkisebb községben is van 

egy koldus biró, aki felügyel a kére- 
getőkre s nálunk nem törődik velük 
senki.

De ez természetes is.
Rendőrségünk alig áll néhány | 

főből.
Számuk oly csekély hogy ezen 

említettem őrségek és járőrök felállí
tására s felváltására még csak hozzá
vetőleg sem elegendő.

Az a.néhány ember is mással 
van elfoglalva, mint ami kötelessége 
volna, mert hiszen állandóan külJöncz í 
szolgálatokat végez.

Ez okból vagyunk azután ott, 
hogy nagyobb a közbiztonság, akár
melyik két sor .láz is kis oláh faluban 
mint nálunk.

Ott legalább akad cgy-két éjjeli i 
őr, egy-két csősz, bakter, koldusbiró, 
kis biró stb. aki a rendre felügyel.

De ezt látnia kellene elöljárósá
gunknak s gondoskodnia arról, hogy 
ezen anomáliák megszűnjenek és ez

csak a rendőrség fejlesztése, szaporí
tása által érhető el I

Kérem, elöljáró urak : ébredje
nek fel már, ne aludjanak mindig 
akkor, midőn a község vitális érde- 

: keiről vau szó I

Dr. l.mnniczer Józsefné
temetése.

Temetése gyászos volt és nagy
szerű.

Mindenki mélyen gyászolt, a fáj
dalom igaz köm.yü.t hullatta kopor
sójára.

Széni nem maradt szárazon, mi
dőn a ref. egyház ősz lelkipásztor?, 
Gönczy Benő nagytiszteletü t:r remek 
gyászbeszédét elmondotta.

Aztán megindult a déli növé
nyekkel díszesen dekorált gyászháztól 
a szomorú menet, komoran, némán, 
fenségesen.

Elő! két kocsin vitték a temérdek 
koszorút, utámia a gyászkocsi, majd 
a gyászoló nép.

Nyugodjon békével!
A temérdek koszorú szalagjairól 

a követezőket sikerült feljegyeznünk:
1. Édes drága lelkemnek —József.
2. Piczi m r.nuczinak — Sándorka.
3. Édes mamuskámnak — Manczika.
4. Kedves Dórájának — Anyuska.
5. Angyali Dórájának — Sári, Laczi.
6 Dóránknak — Friczi és Stefi.
7 Felejthetetlen Dórámnak — Vera
8 A szeretet mély fájdalmával — Dr

Hegedűs Kálmán és édesanyja.
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9 Kedves szeretett Dórájuknak — 
Sára, Lajos

' 10 Hű kegyelettel óvjuk emlékedet — 
Kázmér és Alice

11 Édesen, fájón gondolunk rád — 
Dittrichné és Horti

' 12 Az elhamvadt napsugárnak — Gyá
szoló hű néped.

i 13 A legdrágább rokonnak — Róth 
Lóránt.

I 14 A legjobb barátnőnek — Katóka, 
Győző

15 Dóra néninek — Ervinke
16 Szeretett Dóra néninek — Márta,

Miklós, Margit
17 Drága emlékednek — Földváryék
18 Hü ‘Idájától — égő fájdalommal
19 Kálmán — Dórának
20 A jó rokonnak — Nagy Dezső és

neje
21 Mélységes fájdalommal —Bitskey

Kálmán és neje
22 Szeretetünk jeléül — Komáromy

család
j 23 Gróf Ráday Gedeon és neje
i 24 Báró Radvánsztty Géza

25 Dórának hálás szeretettel — Báró
Wasser Paulina, Klára, Gizella

26 Szeretett, áldott lelkű Dórának —
Hajnija

: 27 Hálás rokoni szeretettel — Biró 
Kálmán és fia Albert

' 28 Báró Radvánszky Jánosné és csa
ládja

29 Dr. Szegedi Maszák Aladár
30 Gallé várkapitány
31 Lma néni
32 Lukács Gyuláné
33 Felejthetetlen Dórának rokoni sze

retettel — Hauser ezredesné

Megérkezünk. Az öreg révész helyes
lőén bólint, n ikor a jd eredményt látja. 
Aztán elénk helyezi a p.n«>!.,■> üstöt, mely
ben igazi, jóféle halászlé szmtyog.

— Lássanak hozzá az urak, — 
mondja eg szerűen.

B.. >.,y nem is kéretjük magunkat. 
Előkerül a fakanál meg a bicska, azzal 
látja el kiki magái, iáikor jóllakunk, nagyot 
húzunk a csikóbőrös kulacsból, aztán lehe- 
veredünk pihenni.

Majd az öreg János előhozakodik saj
kájával, beszállunk s mig fejűnk felett si
rályok lebegnek, halkan dudolunk andalító 
halászdalokat.

Mire kikötünk, a nap tányéra már a 
vizbe merült. Távolról hallatszik az estha
rang kongása s megszólal a pásztorfiu fu
rulyája. Alkonyódik.

— orm. —

A Sarca völgye.
Azt az Isten áldotta tiroli völgyet, a 

melyet a Sarca lassan himbáló hullámai 
vágnak keresztül s a melyen két olyan te
mekbe készütt nipp áll, mint Arco és Riva, 
— megcsodálhatja az ember joggal.

A völgy épp oly széles, mint hosszú. 
Mint a völgyeket általában, ezt is magas 
hegyek hat.ir ríjak. S egy-egy hegy a sarki 
égövtöl a tropikus égövig minden panorá
mát végig produkál. Fenn a csúcson lió 
fekszik, a szakadékokban inegttiremlik s a 
síkokon fagyos lepelt képez a min a ráhulló 
napsugár aprá gyémánt szemekké lesz, ezer 
szint játszva. A magasból alázubanó vizesé, 
megfagyott s festői képet nyújt a vakító 
fehér jégesés. Fenn, a fenyőkön is van hó 
minden gally meghintve egy marék teher 
pillével.

Lejeiül a fenyőkről elmarad a hó. A 
fák sötét zöldjéből kicsillan egy szikla fe
hérsége. itt mar más a világ, a dermesztő 
fagy után a rideg fenyöerdo.

De még lejebb, ahol a szürkére me
szelt olivafák, meg a sűrű lombu narancs
fák zöldéinek s a nagy sudár áloék és a j 
terjengő agavék, a nyurga yukkék pompáz- ; 
nak, — ott egész déli az élet. —. Az ember , 
a gályák közli,t kis pompás kolibrit keres, I 
meg papanályt, é a déli flóra sűrűjébe félve 
tekint, nem nyújtózik e ott egy óriás csörgő 
kígyó zöldbe, majd pirosba játszó mágikus 
szemével reánk s nem sziszeg-e, /Aközben 
méregzacskós tokáját felfújja. S eszünkbe 
jut Petőfi verse :

. . . Egy hiányzik: az oroszlán
Hol vagyon ő ? hova lett?
Tán megöltek? tán eltévedt, 
Járván messze földeket ? . . .
Az odafenn jéggé vált vizesés itt vissza 

változott. Aljában méteres sás hajladoz, s a 
békanyál vonta be a viz színét, melyből 
húsos, kövér nyinpliáa-levelek nyúlnak ki 
és fehér bimbók.

S aztán mennyi várrom ezeken a he
gyeken : nagy lovagvárak, óriás kőhalmazok, 
sötét üregekkel, a mikből hajdan rablólova
gok lesték az utasokat, vagy szerelmes ha- 
jadonok lesték lovagjukat,-------- talán rabló
lovagjukat éppen s akkor előfordulhatott, 
l.'vy mialatt a rablólovag az utast rabolta 
l:;, addig lányát egy lovag rabolta el, akinek 
szivét pedig a leány orzotta el. — (line, 
m .r akkor is egymást rabolták a felebará
tok, ma is úgy van valahogy, csakhogy ma 
már nincsenek felebarátok, hanem egész el
lenségek.)

A várak körül őrtornyok — egy órá
nyira a vártól, onnan szaglásztak a jó vizs- 

I Iák, azok már messziről „mcgállták" a gaz

dag zsákmányt, vagy a veszedalmes ellen
séget . . .

És ilyen határok között fekszik a völgy 
Széles mederben folyik a kis folyó. 
Homokos, iszapos ágyában négy-öt érre 
szakad. Partjait megerősítette a nagy ind- 
zsellér : a természet sürü, áthatlan magyal 
és éger-bozót gyökerét fonva a földbe, a 
melynek aljában már illatoz az ibolya Mel
lette 2 keskeny vágány fut, a mellett kurta 
táviró-póznak. Idónkint nagy füstöt fajva 
megjelen rajta egy iczi-piczi vasút, csak já
tékszernek látszik az egész; fütyül, zakatol, 
dübörög. Van rajta gépész, kocsivezetö is 
három, — van posta is rajta, egészen : 
mintha nagy vasút lenne.

Kis állomások vannak a vágány meu- 
tén, ahol megáll ez a mozgó-futó nagyzási 
hóbort, — az állomásokon nem csengetnek, 
a kocsivezető kiált :

— Partcnza I
A másik meg ego kis trombitába fu, 

a gép fütyül aztán, aztán : s I — s 1 — s I 
— megindul az a kis micsoda.

• Ismerik azt a német költeményt, a 
melynek a czime a mi édes nyelvünkön 
„Óriás kisasszony" volna; a kisasszony 
atyjának lovagvárából lelopódzik a völgybe 
és ott egy kedves játékszert talál : egy pici 
emberkét, aki egy pirinyó ekécske mögött 
baktat, amelybe két ici-piczi lovacskát fo
gott. Aztán az óriás kisasszony kötényébe 
szedi ezt a kis játékszert s elviszi a papá
jához, aki visszaküldi a leányát, hogy tegye 
vissza, ahonnan vetie, mert ez egy ember, 
egy eke és két ló volt.

Ilyenféle játékszernek látszik az a kis 
vasút, ami ott futkus a Móri és Riva kö
zött.

Kicsiny a bors, de erős. Ez a miniatűré 
vasút olyan magas hegyre kapaszkodik fel, 
mielőtt a Rarca völgybe jut, mint a János-

■s
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34 Fon 1 -veretett Dórámnak —
Malvin

35 Fájdalmas utolso üdvözlet — Bé-
csy néni

36 Hü barátságunk jeleül — Rad-
vánszky ■ léza, Carnelle, Ella

37 Tiszteletünk jeléül — Dr. Imrédy
Béla és neje

38 Tisztelet jeléül - Dr Walla Béla
39 Igaz részvéttel — Szüry család
40 Mély részvét jeléül — Besnyői

társaság
41 Mély fájdalommal — Pólyák La

jos és Olga
42 Benső igaz részvéttel — Fleischer

család
43 Tisztelete jeléül — Hendvich csa

lád
44 Igaz szeretettel — Asbóthék
45 Tiszteletünk jeléül — Dr Schön

és neje
46 Utolsó üdvözlet kedves Dórámnak

— Prepeliczaynétol és özv 
czyr.étól

Kap-

47 Dr. Lumniczer Józsefnének 
Bodzenhard Ferencz

— Dr

48 Dr. Lumniczer Józsefnének 
Ullrich és Dr Szaszovszii;

— Dr

49 Arz család
50 Kedves Dórámnak — Ho'l Miczi.
51 Szer, telük jeléül — Irén né 

Imre bácsi
ni cs

52 Dór.'— Marianna
53 Felejthetetlen Dórám Isten veled

— Zie'.i.tsky b;.iiái\iité lalász
Irma

54 SzerctctOr.tr ’rie.cri — Ad?., Albert
55 Felejthet;ti Dórának — 

bácsi és Feszlcr néni
'■'eszler

EG V orös-I Cci’c.rzt kur.táz se dészeti
o.-.z .iiy.'m.i; betegei — Jé: 
angyalának.

e/'é.ú

hegy (a 1 :.da"' ! laics'mondtalan-
ce-szal tesri ,t meg <> kocsikon térrész 
van. aki akarja, or.i . nézheti ezt az érde
kes utazást.

Mikór a kegyről leér, , akkor nyílik 
meg az ember clí.t a völgy. !,'.-::.<i zárkö/ct 
az a 199 méter magas szikla, a melyen az 
arcoi grófok vára ..11 s a melynek aljában a 
kies arcoi gyógyhely teril! el. D.len perli,; 
a Orr.,..-ló, a híres via cici Limaiéval szegi 
Le.

3 a völgy kelki középé.) egymagiban 
mereu fel a' teremtésnek egv vulkanikus 
s.ies. vlye : az úgynevezett „Ón. ág zsámolya* 
— Ci.an, ml;.! egy krokantbus túrta. — 

■ leit még ;; mztenyék is vannak — nem 
■,i.;ya■ ■ kuttu.r ■ :v.;, — ue t.’.ebelyes geszte
nyéi...: aíukj..ú. ,. \

t\i Ördög zsámolyától már látható a 
Lagn, mega.diait, mint a lü i orm.is házai, 
tornyai és eampanillei között útja van a 
r,.:e:ú sugarúnak. Az is mér edv i.is tenger, 
l.e van hintve bárkával, ymm-.al és csóna
kokkal. Pártján hálóit szárad.! -, t, lialászito- 
tarak állanak. A vízben oki;./. leányok mos
nak edényt, meg ruhát s a tme.i becsei
nek, szenvedélyesen — szenvedélyesebben, 
mint ahogy mosnak.

A Sarca völgyére már ráillik ez a név: 
l.ália Ausztriában.

Minden olasz ott már, kivéve a kép
viselője. — Az az ur — no igen, az osztrák 
It ipviselő.

Hiszen méltóztatnak érteni 1

Hövér.

HÍREK.

Carton bál. A gödöllői polgári 
kör ina esti carton-bálja iránt eddig 
niég sohasem tapasztalt nagy érdek
lődést tanusit közönségünk. Már pusz
tán az a tény is unikum a maga ne
mében, hogy egy mulatságot Gödöl
lőn megismételjenek — közkívánatra. 
A tombolára már közel 100 tárgy 
jött össze, melyek mind egy-egy érté
kes emléke lesznek a fényes táncz- 
mulatságnak.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselő testületé 1905 évi julius hó 
25-én d. u. 3 órakor a községház 
tanácstermében rendkívüli közgyűlést 
tart Tárgy : 1. Pest vármegye közön
ségének Budapesten, f. hó 17-én tar
tott rendkívüli közgyűlésén 1334— 
1338 905 kgy. szám alatt hozott ha
tározatainak kihirdetése és a ogyasz- 
tási adó, elhelyezése iránti intézke
dés. 2. Ócsa község képviselő testü
letének á passiv resisztentia tárgyában 
hozott határozatának közlése. 3. Az 
önálló vadászterületet nem képező 
kissbb birtokon gyakorolható vadá
szati jog bérbeadása iránti intézkedés.

Újpest fögymr.asiirmr.. Az új
pesti főgynmasium ez év szeptembe
rében megnyílik. A nevezetes kultur 
intézet berendezése már csaknem tel
jesen be van fejezve ugyannyira, 
hogy már a behatásokat is megkez
dik. Az újpestiek, — mint tudósítónk 
írja, Wolfner Tivadar tiszteletére ki 
sokat fáradott ez ügy érdekében, és 
kinek oroszlán része van abban, hogy 
az intézetet Újpest elnyerte, — leg
közelebb bankettet fognak rendezni, 
mely cgyszcrsmi.it az intézet meg
nyitó ünnepélye is lessz.

Tánczesté'y Besnyön. A. bes
nyői nyaraló ifjúság f. é. julius hó
29-én  szombaton este 8 és fél órakor 
a „Zöldfához11 czlmzett vendéglő he
lyiségében zártkörű tánczestélyt ren
dez Jegyek a meghívó előmutatása 
mellett/ este a pénztárnál válthatók. 
Személy-jegy 2 Korona, családjegy 5 
korona.

Haiáiozás. Galáutai Fekete 
Mariska Galáutai Fekete Sándor és 
neje 20 éves leánya hosszas szenve- 
eés mán, c hó 19-én elhunyt Túrán.

Szerencsétlenség aratás köz
ben. Folyó hő 18-án Klement József 
jómódú ildadi gazda gabona termésé
nek behordása közben a rakott sze
kérről — mivel lovai valamitől meg
bokrosodtak — leesett s a Kocsi rajta 
keresztül ment. A szmguimas gazoa 
bordatörést és tüdő sérülést szenve
dett s rövid idő után meghalt.

A vendég mint tolvaj. Pólyák 
István vendége volt folyó 2U-án Po- 
zsár András faragónak s az utóbbi 
még barátjait kikisérte, addig Pólyák 
István felhasználta a kedvező alkal
mat — mivel egyedül maradt a szo
bában — és Pozsárnak szekrényében 
levős feljegyzési kknyvccskéjét 50 ko
rona tartalommal ellopta, a feljegzzési 
könyvecskét — hogy a gyanút magá
ról elhárítsa, a Rákos patakba dobta, 

a hol az megtalálták, Polyákot a 
csendőrség el.ogta és a bíróságnak 
átadta. Elfogatása előtt azonban még 
Pozsár is elégtételt vett rajta : alapo
san elvnrte egy akácz fakaróval.

Pl adó 2 drb’ még l|i üvegre 
1—<1CIUU festett nagy szent kép. 
(Mária Valéria ut 653 sz. Gyarmathy' 

féle ház.)

V. 1228 4 szlioz 1904

Árvtrési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré tesz;, nogy a gödöllői, 
kir. járásbíróságnak 1905 évi V 1228 5 
számú végzésével dr. Gráf Zsigmond 
ügyvéd által képviselt Vollner Alajos tcipeies 
részére Schullcr Béla alperes ellen 
100 kor. követelés és jár. ere
jéig elrendelt k.elégitési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt 2248 kor. becsült ingó
ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásl-i- 
róság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, amink az összes fe.übo ’.laltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot uj érték volna, alperes 
lakásán Kakos-Keresztur Rakoshgeten 
leendő megtartásúra batáridőül 15,05. 
évi juliuu l.ó 29 i-í.| _t.r.cl. u. 
e. 10 órája tűzetik ki, mikor ti bi.ói- 
lag lefoglalt bútorok és egyéőb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéslie.: tartanak 
jogot, amenyiben részükre foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő napiul számitta.ik.

Kelt Gödöllőn, 1905 julius 13,
Bőül Ambrus kir. bír, végrehajtó.

Dr. IRÍTZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. kér. Kúroly-kőrul 7 sz.

Rendel GÖDÖLLŐN junius hó 1-től a 
Dőmsödi féle házban Petőfi-tér, naponta 
d. u. G órakor, vasárnap és llnnijpnapoii 

egész napon át.

i Foghúzás. Fogíömés. Míífogak.

Főraktár: az Erzsébet

könyvnyomda papir- 
üzletében Gödöllőn.

SzerctctOr.tr
cgyszcrsmi.it


4 1905. julius 23.

A „PEST! NAPLÓ"
uj karácsonyi ajándéka.

MOPERN MAÓVAR 
FESTŐMŰVÉSZEK 
a czime uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi karácsonyi ajándékul szántunk t. elő
fizetőinknek. Ez uj ajándékművünk, noha 
folytatása és kiegészítő része lesz a M, 
gy.,r Festőművészet Albumá“-nak, mégis 
mint teljese.i önálló mű gyönyörű fogla
latja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgáltak, nagy 
szabású és nagyértékü diszmüvek száz
ezernyi példányaival terjesztve el a ma
gyar költészet és festőművészet nagyjainak 
alkotásait. A remekművek e díszes soro
zatúi folylatja mosta „.'esti Napló" uj és 
minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz 
müvei a .Modern Magyar Fest imiivészekkei. 
Ótven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű millapokon és 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészet történelmét fogja tárgy Ini, első
rendű esztétikusaink kön.i;ed előadásában, 
szines képek és rajzok fogják társítani. 
Albumunk k:;l;,:> b rmájában is követni 
fogja eddigi t írekvér-einket és a magyar 
könyvkötöiparm.; .észét ’ijabb alkotása lesz, i 
Ezi az uj, para::..n d.szü ajándékunkat | 
megkapja karácsonyra állandó clöfizetőin- 
l.ön kívül minden u; előfizető is, aki mos
tantól kezdve egy évre megszakítás nélkül 

a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés lél
és negyedévenkint, s it havo.ila is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
fél évre !•! kor. Negyed évre 7 kor. 1 
hóra 2 kor. 4Ó fillér. — Mutatványszámot 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló" kiadóhivatala.

;a-

I

Erdős Sándor
■ fényképészeti műterme —

Budapest, IV., Károly-körut 6.
A nyári idénytl át: Gödöllön, 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

I íotszóki ( '.YÖC ATOijVIZ 
u savanyuvizek kirÁlyn

Csikmeyyében.
Fiirdöidény junius 10-től szép,. 15-lg.

900 m. magas, ösfenyvesek közölt fekvő 
klimatikus gyógyhely, világhírű hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vaslappal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szobaárak idényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
fürdőárak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kintert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Fürdöorvos dr. Vátnossy Zoltán egy. 
magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten VIII., 
Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
nig vasúton. Naponta gyorskocsijárat váltolt 
lovakkal, gyönyörű szép' és jó utón. Gyors
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. 16.

■t v»;>; •i

í
X

Joiöntés.
Van szerencsénk a n. é. közön- 
szives tudomására adni, hogység

Gödöllőn, a „Központi szálloda" 
épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
tejtermé k e k n e k 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek .naponta’ ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknál: megfelelő árakon árusítjuk el.

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

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

7 korosáért

......... jótállás mellett .........

PEUTSCH A. MÓR
órás és ékszerésznél

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Najry rakttár okszeréiruk és 
óra különb’ye.sséyr’kllep.

Bármily órajnvitás 2 korona.

UJ I

C00l<« JOHNSON 
amer. szabadalmazott.. .. 
............. tyukszemgyürüje.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszertl hatással és azonnal csillapítja a 
f idalmat. Kaphatót minden yyóyysxer- 
tóteban A anxtela-.U ayyarorBxtiyon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több, Főraktár Magyarország részére: Tőrök 
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grác

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.

Sebesedésck 
v^l^éodZk minden tisztótlíinsíij; ellen, mert ez&ltrJ a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már,, hogy a niegpiuiltó 
hulóketiöcs PR/\ Al HAZIKiNÖCS név nkitt, mint 
•gv nélkülözhetlen kötoszer smcretcs. Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdnlmnt. üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 Ilii.

Posta szó’küldés naponti. 0WOET4 
3 kor. 1(5 íill. előzetes bekül- 
dése után 4 doboz, vagy pe- 
dlg 4 kor. (50 fillérért 6 do- WY/Í 
boz, Asztria-Magyarország •' ;■ *'*
bármely részébe bérmentve ,. ■ •
szálliLitik. \
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

EnraMnr: 
FR ’.GNER B. r 
a „Fekete Sas" 
Prága, Klcinseite, 
sarkán 203. sz. 
Magyarorszá 
aktái-:

■s. és kir. iiilinri smillilii 
gyógyszertarában.

Nerudagasse
Raktár: Asztrit- 

>rszág gyógyszerülaiban, I ó 
Török József Budapest.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-íniinkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosiltatik. Javítások a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives párlfogását 

kéri 26—8

Horváth János 

szíjgyártó, nyerges és bőröndös 
Gödöllő, Rudolf-uteza 613. sz.

.jcr&tJMwr■ sí cT’íEsa ’atsüiy.rBEnxrr:

( A g y o ni o r 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásún és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közűi a legjobb és 
hatásos gyógyfüvckből gondosan elő
állított étvágyéi.isegilő, emésztés el•’■- 
inozd.fi és enyhén ievezetö háziszer, 
mely a inértéktcLnség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszomlást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Ro.ia-féle gyomorbatzsam, Frac- 
ner B. prágai 'gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

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

Főraktár:

FRA6NER B. S.‘Ü‘Í a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.
Nerudagasse sarkán.

I’ost.'li szót I; ii l< l<'-s 11; 11 >< >i |l 11. 
2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 I. b.Aiil- 
dése után egy kis üveg bermentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország- bár
mely részébe. — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
. őraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

inozd.fi

