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Petőfi emléke.
Halálának 56-ik évfordulóján.

Emlékezzünk!
Bizonyára legméltóbban emlékez

hetünk meg a múlt hó 31-ikéről.
56-ik évfordulója ez annak a 

napnak, melyen eltűnt hazánk egéről 
az a rohanó üstökös, mely kiszórta 
lelkének égető tüzét, szivének lángját 
és elnémultak élőszavai annak, kinek 
költészete gyöngyszemei lettek nem
csak a magyar, hanem a világiroda
lomnak.

De nem czélunk itt Petőfi költé
szetének méltatása. Ott ragyog szel
leme ama 550 költeményben, melyet 
szivébe mártott tollal irt meg.

Hogy milyen nagy szellem volt 
a mi Petőfink, azt elismeri az egész 
müveit világ, ahol költészetének csak 
egy töredékét is olvasták fordítások
ban. Vasakarata bámulatra méltó, 
arany szive mellett hajthatatlan lélek, 

a szeretetben lágy, a gyűlöletben erős 
és rendithetlen a hazája iránti szerel
mében, mint egy kőszikla

Ezen az egy oldaláról óhajtunk 
csupán megemlékezni.

Dicsősége tetőpontján áll a ko
szorús lantos, midőn a legnagyobb 
nélkülözések közepette megveti a ha
talmasokat és kiáll magasztalni az 
igazi érdemet és meghajol azok előtt. 
Ez a körülmény sodorja költőnket a 
segesvári csatatérre. •

Sokan, barátai is félreértik s igy 
gyakran vérzett nemes lelke annak, 
ki a hizelgést nem ismerte, a hiúsá
got legyezgetni nem tudta, de min
denkor számot tudott vetni az emberi 
győngeségekkel.

Annak — kinek csak a szellemi 
nagyság imponál, ki csak a bátorság 
és vitézség iránt van elismeréssel, — 
meghajolni meg csak egyetlen szent 
oltár: a hazáé élőit tud. Annak az 

I Istensége nem is lehet más, mint a 
| Szabadság.

Erre a térre, ebbe az atmosfe- 

rába vágyakozik Petőfi lelke akkor, 
mikor ezreket lelkesít és lángra gyu- 
laszt csatadalaival s ekkor csap le 
reá a sorscsapás mindkét sújtó kezé
vel. Elveszít mindent, ami emberne- 
legkedvesebb — atyját, anyját, nélkük 
lözi szerető hitvesének jelenlétét ; — 
tépelődő lelkét aggasztja hazája sorsa 
és nem talál hirtelenében más menek
vést, mint visszavonul szűk családja 
körébe és irodalmi tevékenységének 
él. —

Barátai hívásának is ellent áll, 
hogy tépelődő lelki sugallatának hó
doljon. Végre elhatározza magát és 
rövid idő múlva Bem előtt áll, ki őt 

' egész hadserege előtt apai karokkal 
' átöleli és megcsókolja.

Bem tudta, hogy válságos csata 
előtt áll, amiért is kedvencz költőjét 
vissza akarja tartani, de Petőfi nem 
maradt. Gyalog megy Fehéregyházára, 
hol a kozákok rohama elől nem volt 
menedéke.

Elesni, meghalni, senki sem 
látta, eltűnt, mint a pályáját megfutó

TÁRCZA.

Lelketlen párák.
Tág szemekkel bámult a szomszédság 

mikor egy napon meghalva az a magányos 
agglegény, aki ott élt elzárkózva a második 
emeleten, a rokonságnak egész raja lepte el 
a ravatalt.

Széles szalagokkal ékített koszorúk, 
könyező szemek veitek tőle örök búcsút.

Az atyafiak persze nyomban kiverték 
a halottas szobából azt a sok állatot, amely- 
lyel az ezredes évek óta körül vette magát. 
Tarczoly Antal életében egyetlen élő lény
nyel se érintkezett ezeken kivlll.

Megcsóválták fejüket a nagy részvét 
láttára. Mire volt annyi lelketlen pára annak, 
akinek ennyi jó embere vala ?

Csóválták a fejüket és ugyancsakrosz- 
szalták a dolgot.

Bezárták a koporsót.
Levitték az udvarra, ahol Dankó Dezső 

ogadta a részvét nyilatkozatokat, mint 
rezoly Antal boldogult nővérének egyetlen 

a.
Ugyancsak ez a Dankó Dezső volt az 

első, aki másnap bekopogtatott hirtelen 
halállal kimúlt nagybátyja ügyvédjéhez. Előbb 
konvenczionális jeremiádóra gyújtott Tóni 
bácsi elhunyta felett, aztán ügyes fordulattal 
jövetele lényegére lépett. Hogy szól a vég
rendelet.

— Szegény Tarczolyuk végrendelet 
nélkül halt meg; — felelt egykori jogtaná
csosa a valaha jó napokat latoit agglegény
nek.

— így hát az általános örökös . . .
— Végrendelet nélkül, — folytatta 

I amaz, mert nem volt mi felett rendelkeznie.
Nagy szemeket vágott a gyászoló 

unokaöcscs.
— De hisz nagy vagyona volt.
S ha a derék ezredes annyi jót tett 

rokonaival, hogy végül neki magának nem 
maradt semmi. Amíg volt adott, mikor nem 
volt s az okból megtagadta töltik, többé felé 
se néztek „a vén fösvénynek".

Az emberek ráfogták, hogy ember
gyűlölő. Hát ha azzá lett, oka volt erre.

Azok a jó rokonok, akik az eiőző na
pon annyi hiába való könyet ontottak Tóni 
bácsi holtteste felett, csodalatosképen vala
mennyien megfordultak az ügyvédnél. Zseb
kendőjüket szemükre szorongatva léptek be 
és mint Dankó Dezső, a kedves, az egyet
len unokaöcscs, hosszú ábrázattal távoztak.

— Nem maradt annak egy fillérje se, 
csak éppen, hogy a temetése kifutotta a 
nyugdijából e czclra összekuporgat''tt pár 
forintból.

♦
Hideg téli nap volt. i
Dél felé szélszaladtak a felhők és a . 

támadt résen áfdugta a fejét a melegre fa
gyott téli nap.

Rábámult arra a néma városra, amely
nek oly csöndes emberek a lakói.

Mindszentek napja volt.
Eljöttek az élők a halottakhoz. Kit az 

egész részvét, kit a hiúságnak amaz egyik 
legrutabb válfaja hozott, hogy a szomszédja 
felül ne múlja őt sírjának feldíszítésében.

Egy rokkant katona bolyong a sirok 
közt.

Megütközéssel ingatja fejét a vén in- ' 
validus, amint a siriratokat olvasva, egy tel- 

| jesen elhagyott dombnál állapodik meg : — 
„Itt nyugszik Tarczoly Antal."

— Nini, hát már te is ide költöztél?!
Ismét jobbra-balra csóvá'ja hófehér 

fejét.
— Hm, hm I még egy koszorú sinc.', 

pedig csak az őszszel halt meg, a mint 
látom.

— Hm, hm I mennyi jót tett életében 
és még egy kis megemlékezéssel se viszo
nozzák ? . . .

Odafordul a temetöőrhöz és az öregek 
közlékeny ségével dohog tovább.

— Derék ember volt. Egytehetségü én 
velem, de hát én csak strázsamester marad
tam ; ö azonban odahagyott és meg nem 
állt az ezredességig. Hm, hm, még egy ko
szorú se jutott neki I Hát senki se látogatja 
meg ?

— Ma két hónapja, hogy idekerült. 
Akkor az egész parczdlát elözönlötte a kí
sérete, de azóta egy élő lélek se jött horzi.

Mindenszentek előtt lehordták a tömér
dek elhervadt koszorúját, hogy hely legyen 
a többinek, de hát egy árva nótát se hoz
tak az istenadtának. Ki is hozzon, mikor 
egy élő lélek se jár hozzá . . .

„Egy élő lélek se jár hozzá . . .“
No hát csak nem is nevezheti élő lé

leknek azt a ki-kiporoszkáló nagy fekete 
ebet, amelyik nap-nap után megjelenik a 
temető kapója előtt. Ott útját állja a kapu 
előtt őrt álló individuum.

Erre a kutya csöndesen, busán elkul
log, de másnap újból ott ólálkodik a temető 
kapuja előtt; nagy, okos szemeit ráveti az 
útját álló őrre.

— Czoki innét I — rikkant rá a lelkes 
ember és messzire elveri azt a lelketlen 
párát. Kövér Ilma.
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üstökös. Hivatását betöltötte, mint 
senki előtte, dalai nemzeti imákká 
váltak. Amit Kossuth prózájával, azt 
mivelte <5 verseivel. Dicsőségének szűk 
volt a haza határa beszárnyalta az az 
egész müveit világot és tisztán fog 
ragyogni, mig egy magyar él. Az ő 
költészete soha meg nem fogy, el 
nem harácsolódik, meg nem rozsdá
sodik.

Nem értem ezalatt, hogy mások 
szépet, fönségeset, magasztosai nem 
alkottak, de oly tiszta, formákhoz nem 
kötött magyarost csak ami magyar 
Burnsunk tudott teremteni.

Ebből röviden csak azt akarom 
mondani, hogy legnagyobb a maga 
nemében, páratlan lángész és egyedül 
álló, a.<i mellett hasonlítást lehetne 
tenni üe párhuzamot huz’i nem.

Oh, ha mi most le tudnók csa
polni a föld levegőjéből az ő müvei
ben élő 56 év előtti szellemét; de 
isteni korbács volna ez ; e megméte
lyezett társadalom javítására.

Drága szellem, Petőfink ragyogó 
szelleme 1 Szállj le égi zsámolyodról, 
nézz végig vergődő hazánkon, fond 
meg lángostorodat napsugarakból és 
kergesd szét azokat kik édes hazánk 
szabadságát, függetlenségét nem a te 
szellemedben virulni óhajtják.

Hirsch Igr.ácz.

HÍREK.

Színház.
Közönségünk végre kezd felme

legedni.
Csütörtökön már szinültig meg

töltötte a színházat.
üerő Sándor vendégfölléptével a 

„János vitézt" ismételték meg, még 
pedig igen jó előadásban.

üerő Sándor, a pozsonyi szín
ház tagja fejlődésben levő tehetség. 
Inteiigens színész, akitől még sokat 
várunk. Bagója hatásos, jó alakítás 
volt. Egész önálló felfogással adta e 
szerepet : tisztán az érzelmi részét 
dolgazta ki s engedte uralkodóvá 
mindvégig.

Egészen újszerű lelfogás s talán 
— igaz.

l ény az, hogy elfogadható volt 
és beleillett az ensemblebe.

Herczeg kitűnő Kukoricza és 
Krassóy Józsi meglepően jó lluska 
volt.

Ez a szerep kiválóan illik-e Kras
sóy bájos egyéniségéhez, vagy miért, 
de tényként konstatálhatjuk, hogy ezer I 
perczenttel produkált többet itt, mint 
eddigi többi szerepeiben.

Makay, Karácsonyi M, Tóváryné, 
Szigethy, Cséki a szokott kiválók vol
tak ; a kis Karácsonyinak bájos balett 
betétjét pedig a tündérjelenetben meg 
kellett a közönség frenetikus tapsviha
rára ismételnie.

Pénteken a Szalmaözvegyet ad
ták. Ismét szép közönség jött össze s 

az előadás megint egyike a legj< b- 
baknak

Makkai Koczorját, Rajcsányi Bcm- 
i bou Anasztáziusát, Hegyesi Argyek.n 

Tógyerét bizony meg is nézhet.e 
akárki. Nagy színpadokon sem pro
dukálnak különbet.

Tóváryné, Szirmai Jozefin, Szigcli, 
Krassói Józsi, Szendéné. Karácsonyi 
M a tőlük már megszokott precizitás
sal játszottak s nagyban hozzájárultak 
az est sikeréhez. Karácsonyi M. bájo
san előadott apró kis betét dalát 
meg is ismételtették.

Szombaton nem volt előadás.
Vasárnap délután a „Vén bakan

csos", este a „Régi szerető" ez. nép
színművet adják.

Tűzoltó tiszti bál. A gödöllői 
önk. tűzoltó tiszti bál tegnap zajlott 
le az „Erzsébet" szálló déli növé
nyekkel remekül díszített termeibe n.Fé
nyes, előkelő mulatság volt ez. Nem 
tulnagy közönség, de a gödöllői nya
raló és törzslakosság szine-java jelent 
meg rajta s mulatott Béla czigány 
zenéje mellett világos virradtig. A bál 
szép összeget jövedelmezett a tűzoltó
ság javára.

Péczel panasza. Péczel község 
határában — kitűnő harczászati terep 
lévén — gyakran tartanak a Bpesten 
állomásozó ezredek gyakorlatokat 
Egy-egy ily gyakorlat rengeteg kárt 
okoz a péczeli gazdáknak s e károkat 
csak nagy ritkán téríti meg s akkor 
is feliből, harmadából a katonai kincs
tár. Péczel elöljárósága most pamisz- 
szal fordul a vármegyéhez, hogy az 
illetékes helyen a gyakori hadgyakor
latok megszüntetése iránt interveni
áljon.

A fehér asztallársaság aug. 
12-én, Péczelen a Szemere-szállóban 
a Péczelen fölállítandó Kossuth-szobor 
javára hangversenynyel és tánczczal 
egybekötött mulatságot rtndez.

Halálozás. Gaál Albert gödöllői 
polgár e hó 4-én, életének 65-ik 
évében elhunyt Gödödön. Temetése 
ma délután 6 ódakor lesz.

Tiiz. Majthényi Károly vérségi 
földbirtokos pusztáján Csitási János 
G éves és Kapuszta István 5 éves fia 
játszás közben az üres sertés ólban 
tüzet raktak, melyből a szikra hamar 
belekapott az ól falba, tetőzetébe s 
igy csakhamar 3 sertés ól elégett s 
csak a gyors segély mentette meg a 
többi épületeket is a leégéstől.

Országos vásárok. A hatvani orsz. 
vásár augusztus 27- és 28-án lesz meg
tartva. P á s z t ö n augusztus 7. és 8-ik 
napjain országos vásár lesz.

Elfogott betörök. Menczer Rezső 
és Dinnyés Kálmán csavargók a múlt 
vasárnap — mint tudósítónk írja — 
Péczelen Ungvári Józsefnél próbáltak 
szerencsét. Felhasználták az alkalmat, 
mig Ungvári József pékmester cralád- 
jával a háztól távol volt — Dinnyés 
Kálmán ki a helyi viszonyokat ismerte 
álkulcs segélyével a konyha ajtót ki
nyitotta, oda behatolt, onnét pedig a 
szobaajtó üvegtábláját betörte és az 
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azon támadt nyíláson a szobába má
szott, ott a szekrényekben talált pénzt 
magához véve elmenekült; Menczert 
még az nap sikerült a csendőrségnek 
elfogni, mig Dinnyés Kálmánt másnap 
fogták el Budapesten, hol át adták a 
hatóságnak.

Személyi hírek. Gallé An
tal cs. és kir. várkapitány egészségi 
állapota — mint örömmel értesülünk
— jobbra fordult. A várkapitány ur 
már legközelebb, teljesen felépülve 
átveszi hivatalát.

T é c h y Gyula kir. járásbiró 
tegnap érkezett meg szabadságáról s 
átvette hivatala vezetését.

Dr. Rudolf Béla kir. al- 
járásbiró ma kezdte meg szabadságát, 
melyet Esztergomban fog eltölteni.

Dr. Z a c h á r Kálmán gödöl
lői ügyvéd Zirkveniczáról haza érV-e- 
zett családjával.

Stróbl Vilmos kir. aljárás- 
biró hazaérkezett szabadságáról.

T a h y István szolgabiró sza
badságáról visszaérkezett s átvette a 
hivatal vezetését, miután főszolgabí
rónk 6 heti szabadságát megkezdette.

Bál. Az aszódi polgári kör — e 
hó 13-án könyvtára javára a zöldfa 
vendéglő helyiségében nyári mulatsá
got rendez. Belépti dij 2 kor.

Tánczmulatság Péczelen. A 
Péczelen nyaraló intelligencia az ottani 
református templom részére orgona 
beszerzésére szombat este hangver
senynyel egybekötött tánczmulatságot 
rendezett.

Magyarország legkedveltebb 
és legeltem' édtebb lapja ma kétség
telenül a Pesti Hírlap. Legkedveltebb, 
mert jó ellenzéki szellemű, minden 
irányban független, szókimondó, de
mokrata elvű újság; legelterjedtebb, 
mert napról-napra legnagyobb terje
delemben minden más lapnál gazda
gabb tartalommúl jelenik meg, tehát 
legjobban megéri az árát. Nagy elter
jedtsége folytán a hirdető közönség 
is legtöbb hasznát veszi, amit bizonyít 
hirdetéseinek, köztük az apró hirdeté
seknek rendkívüli mérvben való fel
szaporodása. Szinte fölösleges is hát 
felhívni ily lapra t. olvasóközönségünk 
figyelmét. 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 he
lyez kilátásba ; meg hogy figyelmez
tessük arra a körülményre, hogy aki
— habár havonkint is — júliustól 
kezdve félévig egyfolytában nem tart
ja a lapot, elesik a Pesti Hírlap köz
ismert és közkedvelt karácsonyi aján
dékától : a Pesti Hírlap nagy képes 
naptárától, mely évről-évre gazdagabb 
tartalommal és szebb kiállításban je
lenik meg. Van a Pesti Hírlapnak más 
kedvezménye is: a Divat Szalon, ez a 
pompás és kitünően szerkesztett divat 
lap hölgyeknek, melyet a Pesti Hír
lap előfizetői féláron rendelhetnek 
meg.

Ha meg megemlítjük, hogy a 
lap nagyszámú rendes rovatait a köz
hasznú Kertészet rovattal gaz- 
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dagitotta, már csak az marad hátra, 
hogy t. olvasóink figyelmébe és pár- , 
tolásába ajánljuk e kitűnő napilapot 
a félév letélése alkalmából. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 kor. 40 fii), 2 
hóra 4 kor. 80 fillér, negyedévre 7 
kor., félévre 18 korona. A kiadóhiva
tal, honnét mutatványszámokat is le
het kérni : Budapest, V., Váczi-kőrut 
78 szám.

6581 sz. tk. 905.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbiróság, mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy a Gödöllői 
takarékpénztér vegrehajtatónak őzv. Halász 
Jánosné és Halász János végrehajtást szen
vedő elleni 5C0 korona tőkekövetelés és 

jár iránti végrehajtási ügyében a pestvi
déki kir. törvényszék, a gödöllői kir. járás
biróság területén levő Gödöllő községben 
fekvő a gödöllői 330 sz. betétben A I. 1—4 
sor 918, 919, 920 és 3802 hrsz. 597 ö. i. 
sz. alatt felvett ház, udvar, kert, és szántó
ból álló ingatlannak Fcgas Máriá férj. Ha
lász Jánosné B I. alatti ,, és Halász János 
I-. 4. alatti '4 rcszéte és pedig a 3802 lirsz. 
ingatlanra B 9 alatt feljegyzett kisajátítási 
jognak és az egész ingatlanból Halász Jánost 
illető jutalékra özv. Halász Jánosné szül. 
Fogas Má'ia javára C 5 alatt bekebelezett 
haszonélvezeti jognak épségben tartása mel
lett 1332 kor. 75 f kikiáltási árban, azzal, 
hogy ha az ingatlanért 1210 kor. vételárnál, 
tovább i az ugyanazon betétben Fogns Mária 
férj. Halász Jánosné, Halász Julianna férj. 
Érsek Gyuláné és Halász Jáaos nevén álló, 
azoi.b.t.t az 1881 LX. t.-cz. 156 §-a értel
mében egészben elárverezendő A I. 1—2 
sorsz. legelő és erdő jutalékra és pedig a 
Halász juha..na és János illetőségére özv. 
Hal. s Jánosné szül. Fogas Mária javára 
jav..r.; bekebelezett haszonélvezeti jognak 
épségben tartása mellett 98 kor. vételárban 
azzal, hogy ha ezen ingatlanért 88 kor. 
vételárnál. — végül az ugyanezen betétben 
ugyanazok nevén álló és a hivatkozott tör
vényszakasz alapján szintén egészben elár
verezendő A t 1 sor 158448 hrsz. ház
helyre és pedig Halász Julianna és János 
illetőségére özv. Halász Jánosné javára be
kebelezett haszonélvezeti jog épségben tar
tása mellett azzal, hogy ha ezen ingatlanért 
08 kor. vételárnál magasabb Ígéret nem té
tetnék. ily összegekben Persler Kálmán gö
döllői lakos utóajanlat tevő fog vevőnek ki
mondatni, az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az Í905 évi 
szeptember hó 11-én délelőtt 10 órakor 
a gödöllői kir. járásbiróság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási álon alul is, de 
cr ak.saz utóajánlati vételárért eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 "..-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 szám alatt kelt rendelet 
8 g-ában kijelört óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, a agy az 1881 
LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál clőleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt •■.rtszolgáltatni.

Gödöllőn, 1805 évi julius hó 6-án.
Kir. jbiróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

V. 654 szlioz 1905. Vgh. 563. szil. 1905 ■ 

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. I 
járásbíróságnak 1905. évi V. 654 számú , 
végzésével dr. Éri Ignácz ügyvéd által képviselt | 
Günzig Bernát felperes részére Kutassy Géza 

i péczeli lakos alperes ellen 250 korona 
. követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
j végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1019 
. koronára becsült ingóságokra a fent idézett 
I gödöllői kir. járásbiróság fenti számú végzé

sével az árverés elrendeltetvén, anna. a 
felülfoglaltatók követelése erejéig is. ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 

i volna alperes lakásán leendő megtartására ha- 
: táridőül 1905. évi augusztus hó 14. napjá

nak d. e. 9 órája tűzetik ki, mi Kor a biróilag 
lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsaron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató , 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég- i 
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi- I 
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés I 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás- ’ 
bán beadni, avagy pedig szóval bejelenteni j 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 julius 24. napján. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

Ló -takarók
minden nagyság csak 95 kejezár

Elkerülhetleniil szükséges 
minden lótulajdonosnak 
a mi vízálló strapa-ló- 
takarónk, melyek rendes 
nagyságúak, kiváló vas
tagok, oriiiini gyap
júból készíttettek, miáltal 

a lovakét minden meghűlés ellen megvédik 
és egészségesen tartják. Strapa-pokrócaink 
minden kedvelt sziliben kanhatók és tömeges 
eladás végett a következő rendkívüli olcsó 
árakon fognak eladatni :

1 drb lótakaró ára csak 95 kr.
2 „ „ „ 1 frt 85 „
4 „ „ „3 „60 „

Egyedüli eladás utánvéttel :

KERTÉSZ HENRIKNÉL
Wien, Fleischmarkt 18—256.

! PLISTILL EDE
i temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 

' sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
r. személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
j nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
f leszereléssel elfogadtatok.
rí = Gyászjelentések 1 óra alatt efkészittetnek. 1

TAN- ÉS NEVELŐ
INTÉZET

= NYILVÁNOSSÁGI JOGGAL = 

Gödöllőn, Kossuth Lajos-u. 554. 
Az intéztt 18 év óta áll fenn.
Intézetem államérvényes bizonyít
ványokat állít ki. — A beiratások 
szeptember elsején kezdődnek, 
azonban már most is lehet elő- 
.................. jegyezni......................

Benlakásra is elfogadok növendékeket, 
kik német, franczia nyelvekben és zon- 
— gorázásban is oktatatást nyernek. —

áARÓ EMÍLIA
intézet-tulajdonos.

W W # C't» íiP %•' V

iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bénnenteten küldünk 
egy próbát a COZAPORBÖL Kávé,“ tea, 
étel vagy szeszes ita’ban egyformát! ad

ható az ivótu. ta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

min len szóbeszéd • a tartózkodáaróg 
mert cs vfahatása eik*'i*z "ívessé ftszi az 
isz.ikoanak a szeszes it 11. A C’ia olyan 
csendese i és biztosa.i lis‘. h f-leiég, 
testvér avagy gyermek e vtr.u’. az Ivó
nak tudta nélkül a.! • 1 i <az i'tctöniég 
ciakgcn is sejti mi >k'.’a ia.uJáMt.

A Coza a családok ezreit béldfetta 
ki isméi sík-sok ezer férfit a szágyo és 
becstől onségtól megmentett, kik ktoftbb 
Józsii polgárok és (Ljyes fiatahmberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a Jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitt tta.

Az intézet, mely a Cozapor Wajdo- 
n<>sn, mindazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egy kAszönő-írásokkil 
telt könyvet-lii- és költségmentesen küld 
hogy i>;v bárki is meggyőződhessen bli- 
tos liat’ísáró) — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

bérmentesitendők.

Coza Institute 
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.
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Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. kér. Károly-körut 7 »z.

Rendel GÖDÖLLÖN junius hó 1-től a 
Dömsödi féle házban Petöfi-tér, naponta 
d. u. 6 órakor, vasárnap és ünnepnapon 

egész napon át.
Foghúzás. Fogtömós. Míífogak.

Borszéki GYŐGYBOI?VIZ
a savanyuvizek királya

J3OJISZCJC
Csikniegyében.

Fürdőidény junius 10-től szept. 15-ig.
900 ni. magas, ösfenyvesek közölt fekvő 
klimatikus gyógyhely, világhírű hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vasláppal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szoba .rak idényre 60—160 
korona, szobákhoz kenyna 30—80 K. Olcsó 
fürdöarak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kintert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Fürdőorvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten Vili., 
Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
ni; vasúton. Naponta gyorskocsijárat vakolt 
lovakkal, gyönyör:! szép és jó utón. Gyors 
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz
ilében. Pr )spc .-tussal és árjegyzékkel szolgál 

ai igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. 16.

fi
wa legjobbWégolcsobb 

zzzíz“i;zz ;ía hüvely. 
HICOTIHT FÉLFoWvftffeL VAH ELLÁTVA 

| KAPHATÓ MINDENÜTT.

<lí egészsegíS
m-E ■ ,-A >-> aolQ
m □
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Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír
üzletében Gödöllőn.

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készit és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllőn, Gizella-utcza 453. szám.

[VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
RÉSZVÉNYEKRE,

SOnS.IRG YKMtnR, ÁLLAMPArillOK n a 

r- v KÖLCSÖNT —
WWt, IÉITCLW8 VI3KAriXtTL‘8I mTÍTWl ••’.IUTT 
zrx-t, FBLVILACOSlTAfJUNK INOYE: • ...

7 HECtíT
i-X- BL,9APi:-T,rK£-c-...ir

Erdős Sándor
— fényképészeti műterme -

Budapest, IV., Károly-körut 6.
A nyári idényen át: Gödöllőn, Erzsébet- 

királyné ut 10 sz.

Elismert kittinő munka és jutányos 
árak. Specialista gyermek felvé
telekben. A képek kidolgozása 
kizárólag főüzletem ben Budapesten 

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

■RT

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

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

épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
fej termékeknek 
elárnsitását berendeztük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az öss.es tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

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

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

™ 7 koronáért ss
egy pontosan járó nickel

remontoir óra
......... jótállös mellett .........

DEUTSCH A. MÓR
órás és ékszerésznél

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Nagy raktár ékszeráruk és 
óra killcinlejiességekbei).

Bármily órajavitás U korona.

Uj 1 uj !

COOK&JOHNSON
amer. szabadalmazott.. ..

............. tyukszenigyiirüje.
A -jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszerü hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. kapható iH.mti'n gi/ógysxrv~ 
tárban Aa«xtrla-Ma(fyarornxágon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 

‘ utcza 12. Központi raktár Magyarország‘ ií,. r\u&puiiii rdKiar Magyarország
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grá

Gödöllői Erzsébet-könyv nyomda.

Sebesedések CÍ 
I fagyon*^ aaok bárminő természetűek, gondosan meg- fe 

védendők minden tlsztátlanság ellen, mert ezáltal a ■ 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló ■ 
setiet idézhet elő, 40 éve már,, hogy a Qiegptfliltó B 
huttyen*>cs PRA Al HÁZIK iNÖCS név alatt, mint M 
eey BélktlUkhetlen kOtoszer smeretes. Az in< 
séoet, csillapitjn a gyulladást és fájdalmat, J

hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 fill j
EEnMBi Posta szétküldés naponta.
3 kor. 16 fill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 6 do
boz, Asztria-Magynrország 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

FRAGNER B. c». és kit-, mlvat-i szállító 
a „Fekete Sas“ gyógyszertarában. 

| Prága, Kleinseite, Nerudagasse

gyszertarában. 
. _________ , Jerudagasse
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszertáraiban, l- ő 
aktár: Török József Budapest.

mrrmras SS om

Szíjgyártó-, nyerges- 
és böröndös-munkák
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javítások a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kén 26—18

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndfis 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. tz.

A g y o m o r 
egészségben velő megőrzése 
főleg az emészt ’.s megtart’.sán, előmoz
dításán, szabályozásait és az elhanyagolt 
székrekedés elháritásán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
itatásos gyógyt/.vekből gondosan elő
állított étvágyét ts.ij.f-, emésztés elő
mozdító és enyhé i levezető háziszer, 
mely a mértékliknség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által clo.dézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzödés es görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyotnorbr.lzsam, Frag ■ 
ner B. prágai gyógyszertárából, fel 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.
Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy >an !

Főraktár :

FRAGNER B.SAS:
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés naponta.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bementve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe. — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.


