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Az igazi magyar társadalom ná
lunk Aszódon sehogy sem 
tud kialakulni. Az ég tudja, mi hiány
zik hozzá, hogy egy polgár a másik
kal együtt munkálhasson, közös egy 
célra törhessen, magyar véreink anyagi 
és erkölcsi segítésére.

A letűnt politikai viszonyokat 
mindenesetre okolhatjuk, de nem 
messze eshetik ettől a felekezeti kér
dés időnkénti felvetése sem, mely év
tizedekre szétválasztja az összeillőket, 
megbántja a jóindulatunkat, megrá
galmazza a jóra törekvőket, szétvá
lasztja a barátokat, - megbontja a 
társadalmat.

A társaság marad, de ez nem 
képviseli a társadalmat s csupán fo
nák gondolkozása tartja azt felszínen 
hogy később annál fényesebben iga
zoltassák, hogy minduntalan akadá
lyok gördülnek a társadalom kialaku
lása elé.

Ezt végzi a politika, ezt a fele
kezeti kérdések felvetése.

Innen van azután, hogy egy-egy 
egészséges idea nem valósulhat meg 
és megtörik az egyes érdekkörök bu
szúból eredő nemtörődömségén, kö
zönyén.

Amit Péter akar, ne adj Isten, 
hogy azt Pál is akarná s igy Pál 
klikkje, — mellőzi Péter és klikkjének 
különben legjobb, leghelyesebb és 
legkívánatosabb ideáját.

A legszebb eszmék ilyképen el
posványosodnak, a legjelesebb törek
vés Húgába dől.

Hogy többet ne említsek: alig 
van nálunk egy sikerült mulatság ; 
alig van valamelyes társadalmi élet; 
valamiféle társadalmi akcióról pedig 
ne is beszeljünk.

Nemes célok elérésére alakult 
társadalmi köreink tátonganak az 
ürességtől. Nem látogatja helyiségei
ket senki.

Mert fél, hogy ottan nem talál 
magának megfelelő társaságot.

Baj, baj ; de ugylátszik nem gyó- 
: gyitható.

Nincs reá orvosság.
*

(Aszód halad.)

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
I haladunk.

De micsoda pénzünket nyeli el 
ez a haladás.

Igazán absurd dolognak látszik, 
de szent igaz, hogy nem áll arányban 

! városkánk haladása azon óriási pénz- 
; áldozatokkal, a melyeket az utóbbi 
■ időben hozunk.

S miért van ez igy ?
Mert községünk elöljárósága nem 

folytat helyes gazdasági politikát.
Sorra szedjük fel a nagy összegű 

kölcsönöket, de mind egytől egyig, 
| inproduktiv beruházásokra fordítjuk 
I azokat.

Oly beruházást, ami jövedel
mezne, nem csinál az elöljáróság.

Pedig módjában állana.
Sőt kötelessége is volna 1
Ott van sok-sok községi ingat-

TÁRCA.

Csók nélkül.
Irta Révész Béla.

A tenger, a mélységes, a hatalmas : 
szelíd volt, mint egy mesebeli óriás. A ren
geteg vasas hajút zökkenés nélkül csúsztatta 
a piheg"- hullámokon, melyek egyhangú, su
sogó neszszel odasimultak az ércpalota fa
laihoz és körülfodrozták szegélyét, cikkázó 
fehérségű gyöngyökkel.

A büszke, a kevély magas hajó ringa
tózva szántott végig a nyugalmas tenger 
határnélküli síkságán.

A nap, a tenger napja, megcsókolta a 
mozdulatlan levegőt és keresztül rajta simo
gató öleléssel megölelte a hajó födélr.etét.

Az éicpalota szerelmes emberei.et vitt 
Velence felé, a hajó ezért ringatózott, a 
bősz, a háborgó tenger ezért volt szelíd, a 
hullámok ezért susogtak és öltötték magukra 
gyöngyös ékességüket s a nap, a tenger 
napja ezért lövell csókokat a hajó födélze- 
tére — ahol nászutazó hölgyek és férfiak 
ültek.

Délután volt. A napnak állandó és 
szenvedélyes csókjától valamennyien elbá

gyadtak ; ültek egymás mellett, szótlanul, de 
láthatóan : boldogan. -

Üreg csak én voltam közöttük ... Az 
asszonyok virágzóan leányosak voltak, a 
szemérmességük még ugyanúgy kiizködött, 
mint néhány nappal ezelőtt, mikor a palas- 
tos pap még nem szentelte meg csókjukat. 
Még megrezzentek és üde arcukon piruló 
virágok nyíllak hirtelen, ha a férfi, a férj, 
szerelmes öleléssel közeledett, de aztán — 
mohó mozdulattal elfogadták, viszonozták, 
nagy' szerelmük átviharzott egész testükön 
és a parányi, reszkető kezük, szenvedélye
sen kulcsolódott bele a férfi ujjaiba.

A szemük azonban már asszonyos 
volt. A csillogásukban benne volt az öntelt
ség : mindent, mindent tudunk és fényessé
gükből kisugárzott a bizonyosság, mely 
bűbájos éjszakák forró rejtelmeiről mesélt, 
sugaras ékesszólással.

A férjek — azok különbség nélkül — 
mind pirosajkuak voltak. A láz, a vágy egy- 
némelytknek sápadt arcát, még fehérebbre 
színezte, de az ajkukra ráhajtotta a vérüket 
és azok tüzeltek, lobogtak — a csók után.

A fiatalság igézetes erdejében. elléved- 
ten ültem, én az öreg ember. A tobzódó 
szerelem hullámai magasra verődtek előttem 
és én nézni, megfigyelni tudtam a hullámok 
játszadozását, nyugtalankodását, torlódását. 
A sóhajt meghallottam, a halk, a pillanatig 
tartó beszélgetés igazi hangját megéreztem, 

a fiatal párok titkos ölelkezését mögöttem 
is észrevettem. Körülöttem, mindenütt, a 
szerelem szivárványa, bontogatta, változtatta 
ragyogó sziliéit . . .

A hajó csendesen, méltóságosan úszott 
tovább, ringatózva a gyönyörök : Velencze 
felé. A korlát mellett — ahol én ültem — 
egy fiatal szerelmes pár, testszorosságig 
összebújva a tenger játékait kémlelte.

Az asszony karcsú teste egyszerre csak 
kiegyenesedett, de a másik pillanatban már 
mélyebben hajolt a korlátra és ujjongó han
gon kiáltott a férjére :

— Nézd csak nézd . . . ottan édes. .
A hajót szegélyező fodros habok kö

zül delfinek bukkantak fel, pikkelyes hátuk 
ezüstös fényben csillogott a rájuk tüzű 

i napsugártól, a gyöngyöző hullámokhoz né- 
; hány pillanatra iiíiteienek lettek éo villám 
J szökkenésekkel hempergöztek a levegőben. 
I Aztán szempillantás alatt újra eltűntek, majd 
I ismét fölmerültek egészen a viz színéig és 
: versenyt úsztak a nyugodalmasan sikló 
( ércpalotával.

A fiatalok a korlát mellett szomjas te- 
' kmtettel bámulták a nagy halak játékát. Az. 

asszony karja szenvedelyesen ráfonódott a 
•férfi derekára és mire a delfinek eltűntek 
előlük, az. ajkuk szerelmesen, majdnem öntu
datlan, összetolt . . .

Ez a csók megrebbentette képzeletemet. 
I mely már hánytorgatta a gondolatokat a ha- 
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lanunk, amelyek nincsenek kellőleg 
jövedelmezővé téve, kihasználva.

Többször volt már ezen lap ha
sábjain, e dolgokról szó, de elöljáró
ink nem oly zsánerű emberek, akik 
polgártársaik közérdekű felszólalásaira 
adnának valamit ; a betű meg épen 
„megöl" tehát nemcsak hogy nélkü
lözik a nyomatott betű tájékoztató in
telmeit és tanításait, hanem saját ke
leti bölcsességüktől elblzakodva meg
vetik és üldözik azt, mert hát világos
ságot, felvilágosodottságot terjeszt.

*

(Tulipán moxgaloni.)

Rövid néhány napig, mondjuk 
egy-két hétig, uraink és hölgyeink 
büszkén tűzték ki kebleikre a magyar 
iparpártolási mozgalom gyönyörű jel
vényét, a tulipánt.

Jobban el volt ez nálunk terjedve, 
mint a fővárosban, ahonnan pedig 
maga a mozgalom kiindult.

Hölgyeink alakítottak is, — úgy 
tudjuk, —• valamilyen helyi bizottsá
got, árulták is méregdrágán a valódi 
és az imitált tulipánokat, de azóta 
egyéb nem történt.

Azaz hogy mégis 1
Lekerültek a tulipánok bájos 

hölgyeink domború kebeleiről és ura
ink kabátjának szeplőtlen vasaltságu 
gallérjairól és maradt minden a régi
ben.

Kereskedőink pedig, akik a gyö- l 
n/örü világosságot adó, ragyogó szál- ■ 

malángtól megijedve vagy felbuzdulva, 
drága pénzen s a külföldinél minden 
esetre drágább árakon, magyar gyárt- i 
mányu árukat szereztek be, most néz
hetik áruikat és szorongva várhatják a 
lejáratokat, mert áruik ott porladnak ; 
a stelázsikon.

Mert publikumunk most is csak 
bejár Budapestre bevásárolni, épen 
úgy, mint eddig s veszi ott a külföldi 
árut, minden szó nélkül, épen úgy, 
mint eddig.

Mert hát valamivel olcsóbb, mint 
a magyar gyártmány.

Azt meg ne kívánjuk mi itt sen
kitől, hogy hazafiságáért még áldoza
tot is hozzon.

Sőt ellenkezőleg !
Jutalmat — — a hazafiságért, | 

hiszen az egy kamatozó tőke.
Legalább egy kis polgári kegy, 

méltóság vagy valamelyes ordó. Ez 
csak dukál I

Aki másként gondolkozik, az itt 
nálunk még a tizenhárompróbás helyi 
hazafiak előtt is : — — barom.

Sic

HÍREK.
Uj közjegyző. A gödöllői kir. 

közjegyzői állásra Szőllősy István fe
hértemplomi gyakorlóügyvéd nevezte- 

lap legutóbbi szá-tett ki a hivatalos 
mának közlése szerint.

Az isaszegi hősök emlékezete. 
A magyar királyi államvasuti hivatal
szolgák koszoruegyesűlete hazafias ün
nepet rendez ma délután az isaszegi 
csatában elesett hősök sírjánál. Az 
egyesület hazafias érzésű választmánya 
ugyanis junius 29-én két méter ma
gas piramis alakú emléket állított fel 
az eddig jeltelenül álló egyik sirdom- 
bon s ezt a síremléket fogja az egye
sület ma délután fölavatni. A síremlék 
fölavatása alkalmából az egyesület 
társas kirándulást rendez Isaszegre, 
melyen mintegy 200 egyesületi tag 
jelentette be részvétét, nagyrészük 
családostól együtt

Adókivetési kiküldöttek. A 
gödöllői községi elöljáróság f. hó 7-én 
tartott ülésében az adótárgyalásokra 
Nyiry Lajos és Streuszler Frigyes köz
ségi képviselőket választotta meg a 
község közönségének képviseletére ki
küldötteknek.

Utcai gyümölcs árulás. A gö
döllői jótékony nőegylet választmányá
nak munkásügyi szakosztálya e hó
6-án  Magyar Kázmér alelnök elnök
lete alatt tartott ülésén elhatározta, 
hogy a munka nélküli szegény sorsú 
növendék gyermekek foglalkoztatására 
és felsegélyezésére átaluk csinos ko
sárkákban fajgyümölcsöket áruitat 
Gödöllőn. A nőegylet ezen életre való 
akciója minden esetre nagy jótéte
mény lesz a csavargó gyermekek és 
munka nélküli egyénekre, kik ilymó- 
don legalább a nyárra, állandó fog
lalkozáshoz, állandó kenyérkeresethez 
fognak jutni. — Viszont Gödöllő tár
sadalma és nyaralói megmenekülnek 
egy csomó csavargó koldustól, akik

ó:i utazó asszonyokról, a férfiakról, égő 
szerelmükről és az ábránd szárnyain várat
lan megnyílott előttem a múlt és a kápráza- 
tok utjain, felvonult előttem, rég feledett, 
pernyetakart ifjúságom.

A mély ködből asszonyi alakok bonta
koztak ki és egyenkint, sokasodva közeled
tek felém. A járásuk a távolból még libegő 
volt, de ahogy képzeletem megakadt rajtuk, 
mar szálldostak, keringtek tekintetem előtt. 
Eleimén a szőkék jöttek, az érzékenyek, az 
ábrándosak ; még a tekintetük is liliomos 
volt. Elhozták magukkal újra a holdas éj
szakákat, a sugaras gyönyöröket, a bűvös 
nyáréjjeknek megejtő illatát. És lehullottak 
előttem, mint szellőrezdülésre a fehér akác
virágok . . . Helyükbe léptek a barnák, a 
parázsszemüek, s délcegek, akiknek ölelése 
szenvedélyesebb volt mint rekkenő nappal a 
kipattant villámsugárnak és napfénynek üt
közése. A karjuk, a csókjuk, izzó és kemény; 
a szemükben a csillagos és a sötéllő kár
hozat. Nyomukban, velük suhant az elégett 
időknek perzselő fuvallata. És fölmerültek a 
tüzhajuak. A lobogó szellem volt a megje
lenésük, a kezük érintése, a fojtott sóhajuk 
az égető láng. Koronás fejükről illat áradt, 
mely bujfogatóbb volt, mint a szűz leány 
csókja és százszor győzedelmesebb, mint a 
dacra ébredt önérzet . . .

Fölkerült képzeletem kibontott vitorlái i 
hirtelen egy leány felé vittek és a kápráza- 1 
tok játéka elillant.

A tenger végtelenségét megszakította I 
egy magasra meredő sziklás épület: a vilá- i 
gitó torony, melynek aljában, szikrázó nap
sütésben, zöldre festett fapadon tilt egy 1 
leány. Annak kellett lennie.

A hajó már egészen közelébe ért a 
toronynak és a sziklás épület magányos la- > 
koja csudálkozva nézett reánk, bolygó ide- í 
génekre. Fehér, hótiszta ruhájában, övezve I 

elzárva a tenger közepén, olyan volt mint 
egy idesodort, ideejtett, száműzött liliom.

A kezében, ölbe eresztve kézi munkát 
tartott ... A színes selyemfonalak tarka 
szövödésénél, vájjon milyen színes sejtelmek, 
hangulatból született gondola'ok szövögethe
tik a tenger leányának méla ábrándjait ? E 
roppant magányosságban, nesztelen csönd
ben vájjon mire gondolhat ? Milyenek a vá
gyai, mi játszhatik a leikével ? A tenger 
nyugalma visszaverődik-e a szivében, talán 
akkor, midőn háborog hullámzásba induló 
vérétől, vagy elcsittul akkor, ha a bősz hul
lámok tarajosodva ostromoljak a tengerbe 
ékelt sziklavárat ? űondol-e néha a szere
lemre, ha estenden kiül a zöld fapadra és a 
holdvilág gyöngéden lebontja ezüstös pa
lástjával, boldog nyugalomban pillegő ked
vesét, a tengert? Oondol-e ekkor a deli 
ifjúra, aki eljönne érte és kiszabadítaná rab
ságából ? Hogy fogadná ? Ráborulna ? Meg
ölelné ? És a fehér lelkét rálehelné a csók
jára, mikor lovagját üdvözölné ? . . Milyen 
lehet a csókja ? Az ö csókja I Melyért 
messzi tengerre kellene szállani, melyben 
virágzó évek sóvársága, feltörő szüzessége 
rejtőzik? ... És nem szállanak csónakokra 
az ifjak, hogy fölkeresnék a tenger meny
asszonyát, akik itt elhaladnak ?

Az elvesztett csók lélekjáró kisértet ; 
feledhetsz mindent, a viharos évek nagyszerű 
szerelmeit, az igézetes asszonyok sorvasztó 
ölelését, a mámorban elsuhant órák üdvöt 
osztó perceit: az elvesztett csók ott fog égni 
mindig ajkadon; minden mi mögötted ma
radt, hidegen tekint feléd, de kiéged szived 
újra feldobog, ha az elvesztett csók ráleheli 
rejtelmes, meg nem ismert forróságát meg
fakult emlékeidre . . .

Újra nyílnak a lila orgonák és a fehér 
ákácok. Az ablakunk előtt ezüstös olajfa 
lélekzik ... Májusi alkonyat volt. A nap

golyó már mélyen aláhanyatlott az égbol- 
I tozaton én^és a virágok felszabadultak. Kely- 
: hűkből kiáradt az élet és illatos ölelkezésük

től bujálkodott a levegő.
Az árnyas szobában, a kitárt ablakok 

mellett ott állottunk, és a leány. Hófehér 
ruha volt rajta is . . . Halkan, csak éppen 
suttogva beszélgettünk ; én is másról, ö is 
másról. A szavunk sem arról beszelt, a mi
ről a lelkünk. De suttogtunk, sietve, szoron
gással, hogy el ne érjen bennünket a — 
csend.

Barna arcán világított a sötét pir és 
nagy, fekete szemeiből reámsugárzott sze
relme. Acélos, fekete haja bőséggel omlott a 
vállára és illata beléolvadt a künn nyíló 
orgonák, akácok illatába. A szivünk már 
tele volt ékes vallomásokkal, az érzések 
árja gyönyörű gondolatokat sodort agyunk
tól a lelkűnkig ... de beszélni nem tud
tunk, csak suttogtunk, akadozó, sóhajba 
halkuló hangon. A szavunk aztán egyszerre 
elfogyott és én meg fogtam a kezét. Reánk 
szakadt a forróság ... Az erőnk elhagyott 
és a leány küzködve, de elgyengüllen reá
hajolt a vállamra. Körülöttünk nem volt 
senki más — csak a csönd . . Égő arca az 
enyémen feküdt. Szerelmes vágyakozása izzó 
üzenettel szállott át ajkáról ajakamra és kí
nálta, a pillanat boldogságáért áldozatul fel
ajánlotta ajakénak ragyogó tisztaságát . . . 
Reszkető testének lüktetése keresztül vihar- 
zott testemen, karja szilaj szorítással köréin- 
fonódott és éjsötét haja fürtökre omolva 
ráborult arcomra. Egymáshoz simulva, a 
fiatalság fölébredt lüzében, lobogtunk má- 
morosodva és tehetetlenül .

Odakünn pedig már nőttek az árnyak 
és mi némán, mozdulatlan még mindig 
búcsúztattuk az alkonyt. Szerelme, ahogy 
most kivirágzott előttem, ez odaadó édes 
kívánság volt, forró teste olt pihent karjaim 
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sok esetben még a vagyon biz
tonságot 's veszélyeztetik. — 
Az uj nöegylet tehát már is nagy 
igyekezettel belefogott humánus prog- 
rammjának megvalósításához s G<>- : 
döllő közönsége bizonyára örömmel 
fogja támogatni nemes törekvésében.

Népünnepély. A gödöllö-besnyöi 
népkönyvtár egyesület népünnepélye 
iránt általános az érdeklődés. Külö
nösen nyaralókörökben készülnek so
kan Besnyöre. A kedélyes mulatság 
tréfás programmja bizonyára kellemes 
szórakozást is fog nyújtani a nép
könyvtár jótékony vendégeinek, kik 
egyben kultur célt is szolgálnak, mert 
filléreiket nemes célra, a könyvtár 
alapja javára áldozzák.

Felebbezés. Gönczy Benő gö
döllői ev. ref. lelkész felebbezést adott 
be a községi képviselő testület azon 
határozata ellen, melyet Kovács István 
tanár gödöllői nyilván jogú magán 
gymnásiuma elhelyezésére szolgáló 
iakbérlethez 600 korona segélyt sza
vazott meg.

Hymen. Jánoska János gödöllői 
iparos tegnap délután tartotta esküvő
jét Bokor Károly és neje leányával, 
Ilonkával Gödöllőn, a róm. kath. 
templomban.

Elutasított felebbezés. A bel- 
ügyminister harmadfokulag elutasította 
a kincstári jogügyek igazgatóságának 
a Király-uti fák lecsonkolása ügyében 
beadott felebbezését, és helybenhagyta 
a vármegy 11. fokú határozatát, mely 
szerint a kérdéses fák nem képezvén 
a törvényhatóság tulajdonát, a községi 
elöljáróság túllépte ugyan hatáskörét 
és igy ellene a fegyelmi eljárás meg
indítandó, de kártérítésre nem kötelez
hető, mert jóhiszemüleg cselekedett.

A Vasárnapi Újság julius 8-iki szá
mának 29 képe között egy sorozat bemu
tatja — Roskovics Ignác elmésen csevegő 
cikkével — a kecskeméti Kossuth-szobor 
leleplezését, egy másik a fiumei kormányzó 
beiktatását. Szépirodalmi közlemények : Sza- 
bolcska Mihály és Fejes István verse, Bár- 

között és csöndes megadásból éreztem, hogy 
vár valami boldogságos eseményre, amiről 
szűzi álmaiban álmadozott, amire kigyulladt 
képzelettel, szemérmes sejtelmekkel készülő
dött ... És én, a gyáván kételkedő, nem 
csókoltam meg a leányt . . .

Leszállt reánk az este ... A nap, a 
tenger napja már megnagyobbodott az ég
boltozaton és lassú mozdulással csúszott — 
csúszott a vizek fölé. A fényességéből szinek 
törtek elé és tarka árnyalatokkal megfestet
ték az ég kárpitját. Tüzes sugarai megeny
hültek és könnyebb, üdébb lett tőlük a 
levegő. A tenger készült a nagyszerű talál
kozásra. Szendergő arca fölragyogott, hogy 
bolygó kedvese újra visszatér hozzá. Hullá
mait fölékesitette narancsvörös, ezüstös kék 
és tűz aranyos csikókkal és fehér Követeit 
a fölszálló párákat elébeküldte szerelmesé
nek fogadására. Az elfáradt nap kipirult, 
ahogy mindinkább közeledett a tengerhez. 
A libegő párnák elérve a napot, kitárták 
fehér karjaikat, és megölelték anyjuknak 
hűséges kedvesét, aztán körülfogták, siettet
ték a bolygó vándort, fáradt útjában. A nap 
már ráhajolt a tengerre, de arcát még egy
szer felemelte az ég felé és sugarat hintett 
a bágyadt holdra, a reszkető csillagókra, 
káprázatos színeit még egyszer rálehelte a 
kéklő égboltozatra, mely fénylett. 

sony István elbeszélése, a ,Regénytár" mel
lékleten Sas Ede regénye s az „Udvari élet 
a francia királyok alatt" cimü regényes kor
rajz, További közlemények : az Arany János 
emlékére felállított kőpad képe Sztehlo Kor
nél cikkével, Serényi Gusztáv tárcacikke 
orosz dolgokról, Bállá Ignác római tudósí
tása, tárcacikk a hétről, Cserna Károly, Ko- 
tász János, Kertész Jenő egy-egy művészi 
képe, gróf Lónyay Elemér és Stefánia kir. 
hercegnő legújabb fényképe, képek az óbu
dai búcsúról s a rendes heti rovatok : Iro
dalom és művészet. Közintézetek s egyletek. 
Sakkjáték. Képtalány, Egyveleg stb. „Vasár
napi Újság" előfizetési ára negyedévre négy 
korona, a „Világkróniká“-val együtt négy 
korona 80 fillér. Megrendelhető a Franklin- 
Társulat kiadóhivatalában (Budapest IV. kér. 
Egyetem-utsa 4.) Ugyanitt megrendelhető a 
„Képes Néplap" a legolcsóbb újság a ma
gyar nép számára, féiévre 2 K 40.

Gazdasági galambtenyésztés czim 
alatt Parthay Géza egy igen csinos füzetet 
irt azon kérdésről, hogyan lehet a galambo
kat haszonnal tenyészteni ? Ezen füzet, mely 
55 rendkívüli szép ábrával van díszítve, 
részletesen foglalkozik a haszon galambte
nyésztés minden kérdésével. A minden gaz
dának melegen ajánlható könyv ára 1 kor. 
Megrendelhető az összeg előleges beküldése 
mellett a „Szárnyasaink" cimü baromfite
nyésztési szaklap kiadóhivatalában Buda
pesten, Rottenbiller-utca 30. szám.

Áthelyezés. Alntássy Zsigmond 
ni. kir. csendőr százados Gödöllőre 
helyeztetett át.

V. 260'16. számhoz 1905.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1905. évi V. 260/16. számú 
végzésével Sipos Gyula ügyvéd által képviselt 
Potoczky Jánosné felperes részére Majthényi 
István és neje alperes ellen 214 korona 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1739 
koronára becsült ingóságokra a fent idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak a 
felüIfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Gödöllőn leendő meg
tartására határidőül 1906. évi julius hó 
14 napjának d. u. 3 órája tűzetik ki, mi
kor a biróilag lefoglalt bútorok zongora s egyéb 
i tgóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
íizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
s elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez taitanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tallóznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztéséi követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 junius 14-én.
Bőlil Ambrus kir. bir. végrehajtó.

TAKAMÍKPMWXTABX 
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•WC ttwmi vitM&nnrtM mjinui műn
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HECHT BANKHÁZ 
BUPVfcíT. nuttcuerruE «. -X.

VÁMOS MIL0S 
------------------------ és --------------------------  

SOMLÓ PEZSÖ 
oki. mérnök-vállalkozók műszaki irodája 

------ G ö d ö 1 1 ö n . ------- 
(Váczi-utcza, Polgári Takarék épület) 
elvállal földmérést, parcellázást, 
birtok rendezést, váz- és tervraiz, 

készítést, valamint minden a 
-- mérnöki szakba vágó - 
= műszaki műveletet. ■■ 

3—12

ÉRTESÍTÉS!
Gödöilő és vidéke úrnőit van sze
rencsém értesíteni, hogy Gödöllőn 
Kossuth Lajos-utca 551. sz. alatt

NŐI PIVATTERMET
nyitottam .. .. Készítek minden
nemű női- és gyermekruhát .. .. 
leyujabb francsia és anyol 
eredeti modellek szerint .. Francia 
szabász. Kováid Péter és fia hely
beli képviselete :: :: :: :: ::

Ruhatisztitás, kelme- és szőrme-festés.
Gyakoilott varró-leányok és ta- . 
nuló leányok felvétetnek :: :: ::

Tisztelettel
Radnay Józsefné

tulajdonosnő.

DUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első parkettgyár és 

gőzfiirész részvénytársaság KASSAN

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült sokszorosan 

kitüntetett parkettáit úgynevezett 
amerikai tömör és berakott koczkáit 
jutányos arak mellett 
A lerakás kívánatra gyári lerakó által a leg

pontosabban történik.

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy — 
Gödöllőn, Rudolf-u. 131. sz. alatt 
levő helyiségben 

tejnek, valamint egyéb 
tejtermékeknek 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

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

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

Tisztelettel

A budapesti közp. tejcsarnok.
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Dr. IRiTZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f. hó 27-töl naponta 
este 6 órakor Petőfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész, 

napon ;1.
MüfcgaFogrötnés. Foghúzás.

A már 32 éve a kerék
pár viligot uraló ere
deti angol Heiical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden álfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
t?z e<Tész világon létező összes kerékpárok- 
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, comisok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szilliiunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépr.agj kereskedőit 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktál a 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
L'iszáriegj zékl'.r.k 1CC0 képpel kerékpár és 

alkotóréiíckről irgjen is bérmentve.

I szákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bénnentcscn küldünk 
egy próbát a COZAPOREÓL. Kávé, tea 
étel vagy italban egyformán ad

ható uz ivó tudta nélkül.
A Cozapnr többet ér, mint a vílál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert < s<>úahat«isa eiknsz.envessé teszi az 
isz .kosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagv ''yennek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak3em is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit nékitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan p figarók és ii -,ves fiatalemberek 
lettek lömérdck fi.it.fíenibert a jő útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét sz ón is évvel meghosszabitottti.

Az. Intézet, mely a Cazapor tulajdo
nosa, min faxoknak', kik kívánják, egy 
Crőbaadagot és egy köszönő-írásokkal 

■lt könyvet fii- és költségmentesen küld 
hogy igv bárki is meggyőződhessen biz
tos hat fsáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

mentesitendök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

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

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

I

Villamos

fa
ki

I

Városok, kastélyok, szállodák, 
malmok, magánházak és gyárak 
berendezése — — -- — — 

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : ö.iúlló kis telepek 

(elekt-ogének)

Fejéi

berendezések
o o

é s
i

S

Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehel villamos világítása -- —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Cseatblztos, tartós, kevés 
keselést ii/éiu/lö (/épek.

h m i d t

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:
„N A D O R“ gyógyszertár 

Budapest, V!., Váczi-körut 17. szám

c
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

LJ E 4

Megfojt ez az átko
zott köhögés!

Gödöllő : Szentniiklóssy B
• Alberti : Langhof Gyuía. Egger
1 Aszód: Sárkány László. c—‘:

■ mellpasztilh 
csak hamar meggyógyított.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű,,koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szenrfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,—• 
nyitott balottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. =-. H'ullaszállitás.
- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —

n!S!S3J!ES?f®SMae®T£HraaSB®IM5SWaaBKESS®r5SE7;E’!>5«EG!SKí®E3raaSBraSSÍ8?GSSBBBSSEl' 
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Telefon : Budapest 95—50. Sürgönyeim : Walser Csángóutca Budapest. f

WALSER FERENC I
tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-,

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b “

GYÁRTMÁNYOK :
Tűzfecskendők, fémszerelvények 
s tömlők. — Tűzoltósági személy
szállító és szer-kocsik. — Vizhordó 
kocsik, tömlőmotolák és létrák. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zettel mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövik.

Vízvezetékek cs szivnllyiitelqiek lenézést.

Gödöllői Erzsóbet-nyonida.

és fémSntőde
régi váci vám 
kő/.c ében.

Házi- ipari- 
zetékek. — ___ ___
gyárak tűzbiztonsági berendezése. 
— Aiványviz emelő és tölti-ké- 
szülékek. — Köze ’észségügyi sze
rek. — Köztisztasági eszközök. — 
Harangok és harangállványok. — 
Fémöntveny különféle ötvözetben.

Szaklicli mérnöki niiinkáltifok.

és gazdasági vizve- 
Szivaltyutelepek és

1-5^. *


