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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évra . 8 korona | Negyed évre . . 2 korona
Fél évre . 4 „ I Egyes szám ára 20 fillér.

Bérnientetlcn leveleket ner.i fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKESZTŐ 
NY1RY LA.KJS.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.

Illlil) lí '1' É S*  I< K :
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. NYILT-TÉR sora 

60 fillér Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Apró cikkek.
(GazdAlntt bajai.)

Elég bő esztendőt adott az 
Úristen.

A learatott gabona szép ered
ménnyel kecsegtet, a próba cséplések 
után igen jó közép termést vár a 
gazda.

A kapás vetemények is nagyon 
szépek, gyümölcs sok van, szőlő is 
lesz, ha nem is annyi, mint a múlt 
évben, de nem is sokkal kevesebb.

Szóval gazdáinknak az idén jó 
esztendejük lesz.

Azaz, hogy csak lenne I
Ha t. i. ára lenne a termé

nyeknek.
Ara azonban semminek sincs.
A termett rengeteg gyümölcsöt 

nem képesek értékesíteni, mert sem 
itthon nincs ára, sem a fővárosban, 

i ahova tengelyen bevinni szokták. A 
gabona árak pedig rohamosan esnek, ; 

j és egyre esnek.

Igazán kétségbeejtő gazdáink I 
helyzete a mai viszonyok között.

Valósággal tönkre teszi őket a i 
papiros búza, a börze, mert hiszen | 
az árak nálunk is, mint általában : 
mindenütt szerte az országban, a 
tőzsdei tegvzések után alakulnak.

Már pedig augusztusra az uj 
búzát 7 kor. 90 fillérre jegyzik, mond
juk, hogy nálunk nagyon kedvezőek \ 

\ lesznek az ár alakulatok, akkor 
8—8 kor. 20 fillérig lehet remélni a 

i príma búza árát, hát gazda népünk, 
! különösen kisgazdáink a mai munkás- 
i viszonyok mellett, tekintettel az óriási 

közterhekre, az ingatlanokat terhelő 
adósságok kamataira és törlesztési 
részleteire : megélhetnek-e ?

Meg van-e a lehetősége ennek ?
Nemmel kell válaszolnunk 1
Fájdalom : de igy van.

Tudjuk, de pénzintézeteink éven- 
kint kimutatott rengeteg kölcsön for
galmából is következik, hogy különö
sen kisgazdáink, nagyon el vannak 
adósodva. Hát még ha a telekköny
vekben a fővárosi nagybankok és a 
káptalan, jelzálogos, törlesztéses stb. 
kölcsöneit figyelembe vesszük : igazán 
szomorú képet nyerünk és gazdáink 
méltán nézhetnek kétséggel a jöven
dőbe 1

Es itt oly bajjal álunk szemben, 
amelyen segíteni alig lehet.

Talán egy nagy liszt értékesítő 
malom vállalkozás volna az egyedüli 
eszköz, mely megmentené gazdáinkat 
azon kényszertől, hogy terményeiket 
feldolgozatlanul piacra dobják.

Gyümölcs termésünknek pedig 
föltétlenül a külfödön kellene alkal
mas piacot keresni, mint azt Cegléd, 
Nagykőrös, Kecskemét stb. nagy 
gyümölcstermő helyek teszik.

De ezekről majd alkalmilag bő
vebben Sic.

i __________

TÁRCA.

Az uj szerep.
Irta Zombory Dezső.

Mindössze "cy hét óta ismerték egy
mást. A leány törekvéssel teli ábrándos szí
nésznő volt, az. ifjú ábránddal teli törekvő 
poéta ember hírében állott. A barátság első 
megnyilatkozásait megmagyarázhatlan ide
genkedés kisérte s ez idegenkedés fátyolén 
keresztül alig tört át vslami vonzó, meleg 
sugár. A fátyol mind sűrűbbé vált s napok 
múltával már alig lehetett eltitkolni, ha ta- 
lálko’tak, a határtalan idegenkedés megnyil
vánulását.

Kínos volt az együttlét. A leány lelke 
andalogva szállott valahol messze, idegen 
virágok, hintés mezők felett, az ifjú meggyö
tört ábrándjai fölött tombolva garázdálkodott 
valami visszataszító rém. Es hallgattak 
csöndben sokáig, avagy ha szapora tzóra 
hívta fel őket a kötelesség, minden fordulat
nál uj fájdalommal érezték a sablonszerű 
tárgyak alkalmatlan gyötrődéseit.

Egyik délután bódult fővel kóborolt a 
poéta az utcán. Lelkében sirt a férfi erő, 
zokogva, föl-följajdulva vergődött. Minden 
szertelensége mellett komikus volt a harc. 
Aprólékos szerelmi huzavonák egy váratlan 
pillanatban magukkal rántották a hatalmas 

férfileiket s most kacagva, ujjongva, fürge 
törpe módra ugrálták körül az egykori óri
ást. S ez odalena a porban, az együgyű 
szerelmiek köznapi porouján tehetetlenül 
vívta a haláltusát. Es ez egyetlen, érthetetlen 
küzdelem minden gyötrelme ott ült a poéta 
arcán. Céltalanul imbolyogva rótta az utcá
kat, jobbra tért, majd balra fordult s jobbra 
került, hogy újra balra térhessen. Megsin- 
lődve olyan szánalmas alak volt az ifjú a 
pajzánkodó napfény nyári sugaraiban.

Eljutott a színésznő lakása elé. Meg
fogta a sárgaréz kilincset. Megállott. Majd 
nyílott az ajtó.

A sznésznö mosolyogva fogadta, de a 
mosoly csak a sablonszerű udvariasság kí
sérője volt. A poéta észre sem vette, a szí
nésznő nem is tudott róla s teljes hidegsé
gében ott ült diadalmaskodva fölöttük a 
fagyasztó közöny, a lelket facsaró’ idegen
kedés.

Az asztalon fehér papirtömeg feküdt. 
Mindennapi látvány, talán a legközelebbi 
előadásra kiadott szerep.
Azért mégis megpróbálkoztak vele. A poéta 
szólt:

— Aliz I Ez talán a legújabb szerepe ?
— Úgy van barátom. Az uj szerepem. 

Érthetetlen szóhalmaz. Elolvastam, de nem 
fogom tudni megjátszani.

— Oh! Dehogy nem. Törekvő ereje 
győzédelmeskedik még a rósz szerepen is . . 
udvariaskodoit a poéta.

— Nem, bará'om ... A szerepből 
mindig kell valaminek magában az ember- 

| ben is lenni ... És ebből nincs meg 
I bennem semmi . . . mondom érthetetlen, 

lélektanilag következetlen halmaza a gon
dolatoknak. De hagyjuk barátom . .

A poéta szót fogott. Más körülmények 
között talán izgatta volna a színésznő ócsár- 
lása és sietett volna mentségére a megvá
dolt szerzőnek, oh hisz hányszor adta köl
csön lelkét az ismeretlen szerzők műveinek, 
midőn annak fogyatékos sorait nem tudták 
megmagyarázni, felfogni csacsogó színésznő 
barátai.

De ma nem . . . ma nem . . az ajtón 
a postás kopogott. Apró kis levelet nyújtott 
át a színésznőnek. Sietve kapott Aliz utána 
s egy bocsánatkérő mozdulattal belemerült 
a levél olvasásába.

Szűzies pir ült arcán s a homályos 
szobában dicsfény volt ez a leány alakja 
fölött. A poéta rászegezte a szemét, de nem 

I őt nézte. Lelke ott kóborolt valami verandás 
! ház körül s mosolyogva emlékezett egy 

leányra, kinek minden tekinteté.tél oly pir 
ült az arcán.

A színésznő ideges mozdulattal fordí
tott a levélen. Arca sápadozni kezdett, keze 
reszketve tartotta a levelet, ajka összeszorult 

i s mire, a levél ért . . . hangtalanul hullott 
az asztalra.

A poéta megdöbbenve sietett hozzája. 
A leány félredobta. A poéta újra segíteni 
próbált. A leány irtózattal taszította vissza. 
S a másik pillanatban megeredtek a leány 
könyel s csillogva hullottak gömbölyű kar
jaira ... A poéta ott állt, nézte hevesen
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HÍREK.

Gizella főhercegnő 50 éves. 
A király idősebb leánya most töltötte 
be 50-ik életévét. A főhercegnőhöz 
kellemes emlékek fűződnek fiatal ko
rából. A hetvenes évek derekán a 
magyar főúri társaság körében gyak
ran megfordult a néhai Eizsébet- 
.úrálynő ; ily alkalmakkor Budapesten 
és Gödöllőn élénkebb udvari élet volt, 
melyben Gizella főhercegnő is részt- 
vett. Különösen híresek voltak a gö
döllői sejourok, melyeknek központja, 
lelke angyali jóságáról és szépségéről 
híres királynőnkön kívül az alig ser
dülő bájos, üde lányka, Gizella főher
cegnő volt.

Kinevezés. A budapesti ítélő
tábla elnöke Nagy Lajos vérségi la
kos végzett joghallgatót a budapesti 
kir. ítélőtábla területére díjas joggya
kornokká nevezte ki.

Névmagyarosítás. Kiéin Sán
dor kistarcsai illetőségű ugyan.ottani 
lakos családi nevét „Kis“-re változ
tatta belügyministeri engedélylyel.

Kirabolt hitelszövetkezet. Ez 
év április 30-án éjjel Valkó községben 
az ottani hitelszövetkezet épületébe 
ismeretlen tettesek betörtek s onnan 
a több métermázsa súlyú Wertheim- 
szekrényt a szomszédban lakó Bauer 
Dávid udvaráról lopott kocsira emel
ték s aztán elhajtattak vele Hosszas 
keresés után a kocsit és a fejszével 

feltört Wertheim-szekrényt a falu kö
zelében egy árokban találták meg , 
teljesen kifosztva. A vakmerő betörők, . 
akik a lopást nagy zajjal „hajtották 
végre, a Wertheim-szekrényből 3/27 ; 
K készpénz és 300.000 kor. értékpa
pírt vittek el. A csendőrség több 
egyént tartóztatott le, névszerint Béni 
János, Hruskás István valkói földmi- 
ves napszámosokat, Szirtán János , 
utkaparót és Tóth Sámuel gödöllői ■ 
fuvarost. Ezek a betörés napján Gö- I 
döllőről jöttek át Valkóra s lóvásár.ás I 
ürügye alatt végig járták az egész I 
falut. Ez tulajdonképen csakis kém
szemle volt az aznap éjjeli betöréses | 
lopásra. Az elfogott vádlottak ügyében j 
a pestvidéki törvényszéknél dr Laudon 
vizsgálóbíró már befejezte a vizsgáin- i 
tót s a bü.’.ügy összes iratait indít
ványtétel végett beterjesztette a kir. [ 
ügyészséghez.

Hirtelen halál. Borovszky Már- j 
tont e hó 9-én egy magános borház- ■ 
bati halva találták Aszódon. A halott- ' 
kém jelentése szerint a hullán Kül- I 
erőszak nyomai nincsenek és igy va- ; 
lószinüleg gutaütés esete forog fenn.

Szállítmány dézsmáló. A túrái 
vasúti állomáson gyakran tapasztalták, 
hogy a borral telt hordókból a bort [ 
dézsmálják, mig végre a véletlen közre I 
játszott és a tolvajt épen abban a pil- | 
lanatban fogták meg, midőn az az I 
árokban a lopott bort ivogatta. A 
tettes Bállá Péter volt. Megtalálták 
nála a lopótököt és egy kannát melv- 
lyel a bort elszállította. Az esetet a 
bíróságnak feljelentették.

Mulatság. Cinkota, Csömör, Ár
pádtelep és környéke nyaraló ifjúsága 
e hó 22-én rendezi ezidei táncmulat
ságát özv. Beniczkyné, szül. Batthyá
nyi Ilona grófnő védnöksége mellett a 
cinkotai Sopronyi Lajos féle „Tuli
pán" vendéglőben. A mulatság tiszta 
jövedelme egy újonnan felállítandó 
sporttelep költségeinek fedezésére fog 
szolgálni Érdeklődőknek felvilágosí
tással szolgál a főrendező, Wagner 
Raymond, Budapest Nádor utca 9.

Állatni tanítók gyűlése. Az állami 
tavitok országos egye:űiele mull héten tar
totta meg ezéví nagygyűlését, mintegy négy
száz tanító és tanítónő jelemé.ében. Az ülés 
egyetlen tárgya az állami tanítok helyzetének 
megjavítása. A : értekezlet elkeseredéssel vette 
tudomásul, hogy az 1906-iki költségvetésben 
sincsen szó a tam.ok javatmlmazasanak ren
dezéséről Az érteit: jel elhatározta, hogy 
Írásba foglalt sérelmeiket küldöttség utján 
eljuttatják a pénzügy- és kaltuszmimszterliez.

Hamis igazolvány. Stern Jenő 
sajószentpéteri pincér, hazulról Bpestrc 
utazandó, egy ismerőse kedvezményes 
igazolványát magához véve Bpestre 
szándékolt utazni. El is érkezett Gö
döllőig, oe itt rajta vesztett, mert uz 
ellenőr észrevette a turpisságot, le
szállította a vonatról és átadták a 
bíróságnak.

Gyujtogatók. A folyó hó ’C-én 
11 órakor Márton Mihály vérségi la
kos háza kigyuladt. A tüzet -a szom
szédok csakhamar észrevették s a 
gyujtogatókat is sikerült az ottani 
csendőröknek kézrekeriteni. Az illetők 
rovott múltú vérségi lakosok, kiket 
elfogtak és átadtak a bíróságnak. A

merően, de szava nem volt . . . mint egy
kor régen, midőn először sirt előtte egy 
leány zongora mellett valami apró kicsisé
gért.

Egy idő múlva a leány felállott. Meg
törölte szemét, kiegyenesedett és sudár ma
gassága imponáló erejével szukát a poétá
nak.

— Ne szóljon kérem erről senkinek, 
poéta megbámulté e nyugodtságot s 

őszinte tisztelettel tekintett a 1... y szenvedő 
arcára, de nem merte kérdéseivel háborgatni. 
Pedig talán illett volna, talán kötelessége 
lett volna vigasztalására sietni a szenvedő 
arcú leánynak . . . hisz a megosztott bánat 
felényi bánat.

0 nem sietett, a leány sem hívta, ültek 
csönben, elmélyedve messze szálló gondo
lataikba, még az esti szellő szótlansága is 
meg-megrezzent az alkonyati csendben.

Idömultában a poéta odanyult az asz
talon levő szerephez. Bontogatni kezdte a 
feliér papirosomét. A színésznő fölrezzent a 
papir zizegésére. végigsiniitotta égő liomlo- 
lokát, mintha apró kezével eltudná űzni 
gondolatának gyötrő rémeit s közelebb hú
zódva a poétáhnz fordult.

—- Olvassa kérem a szerepet.
— Én olvassam ? — kérdé a poéta.
— Legyen olyan jó — csengett a szí

nésznő. — Kérem szépen legyen "olyan jó I 
.Még ma át kell vennem s még igazán nem 
is tu '...ni mi van benne . . . Olyan különös 
az . . . oly igen furcsa.

— Ha kívánja Aliz, úgy olvasni fogom.
- Olvassa Gyula, olvassa kérem.

A poéta kezébe vette az Írást és ol
vasó :

Paulette (egyedid). Nem találom nyug
ta • n napok óta — Nincsen egyetlen józan 
pillanatom mérhetlen idő óta. — Mindenütt, 
mindenfelé csak ő, csak ő. — Egyik pilla

natban rémlátások gyötörnek, a másikban í 
észnélküli örömmel rohanok egy uj gondolat ' 
után, mely mentséget Ígér — de újra csa- j 
lódnom kell. De mit is tettem 1? Szerelmes | 
voltam ? Oh igen szerelmes . . . Lázas ; 
szerelmes, kinél a gondolatok tervezgetérét I 
halomra dönti a bekövetkező tett. Mindenkor ' 
tudtam, hogy helytelenül cselekszem. Egész 
világos öntudattal készültem minden lépésre | 

i s mégis öriiietes gyortasággal követtem *•!  a 
legkövctkezetlcnebb leteket. Midőn még !

I hittem, hogy gyenge a szerelmem avagy 
I csalfa, hazug, siettem minden szavamba 
1 ennek ellenkezőjét bevinni, minden mozdu- 
I latommal szerelmem tisztaságáról tenni ta- 
i nuságot, midőn meg már úgy éreztem, ilogy 
| szeretem, gyötrően, vigyázatlanul — — óh I 
[ öriiietes szenvedélyemben mindent letagad- 
I tani, hideg, kegyetlen voltam iránta s kimé- 
I letlenségemben nem ismertem határt ... Az 
' a tudat hevített kínzó munkámban, hogy I 
; hiúságomról van szó. — Oh I hisz rettentő 

szerepe van a hiúságnak a szerelemben . .
[ S mégis hányán vannak, kik megannyi ! 
j biztonság dacára nem akarnak e szerepben ; 

hinni . . .
A poéta egy pillanatra föltekintett.
A leány megrezzenve nézett rajta végig. 
Olvasták a Paulette monológját tovább. 
— Egyre erősebben dolgozott képzele

tem. S amint a fantázia szárnyára kelt, örült 
erővel támadt újra és újra a hiúság. Pedig 
útjában mindenütt rombolás kitéri. Úgy 

I éreztem, hogy minden, mit e hatalmas erő 
| szerelmemben fölépített erőtlen, amit egyetlen 

erős elhatározás halomra tud dönteni és i
■ mégis valahányszor közel jártam a végzetes ! 
l elhatározáshoz, a hiúság újra útját állta.

. . . Tegnapelőtt teljes diadalában ;
■ tombolt fölöttem a hiúság ereje . . Együtt : 

voltunk . . . Ö ott állt a szoba közepén
I sápadtan fáradtam az izgalomtól . . . Ekkor | 

már egy hete nem láttam . . Volt valami 
közöttünk . . apróság-e, komoly dolog-e, 
nem tudom, de ő elment, napokig távol 
volt, mire tegnapelőtt újra eljött . . .

Tudtam’ miért jött s minden gyötrő
désem dacára, mit távolléte alatt állottam 
ki . . . valami édes gyönyörűséggel tombolt 
lelkemben a hiúság.

Éreztem, hogy kezemben van . . egy 
szavamba került volna s boldoggá teszem 
De nem tettem . . nem tettem . . megmo
solyogtam a nyomorúságát I I

A poéta izgalomtól sápadtan dóbta le 
a kéziratot s halkan rebegé.

— Érthetetlen dolog . .
A színésznő nem úgy gondolkozott, 

hirtelen utána nyúlt, felvette s hevesen, 
drámai erővel, mely tanúságot tett az átér- 
zett szenvedélyről, olvasta tovább.

Azóta már napok múltak . . ő elma
radt . . és én itt vagyok . . . Csodálatos, 
olyan különös lelki állapotban vagyok, 
mintha avval a mosolylyal hiúságom utolsó 
kitörését adtam volna ki . . Mintha gyilkol
tam volna s gyilkos eszközöm eldobva el
fogna a rettegés . . Félek, reszketek s félel
memben elfog valami kínzó melancholia, 
melyből nincsen menekvés.

De erős leszek . . . nem adom meg 
magam, ha gyötrelmem lelkem épségébe 
kerül is I (fáradtan) Szép szavak . . bátor 
kijelentés ... de nem úgy van. A napek 
óta tartó harc felemésztette minden erőmet, 
e.hamvasztotta a hiúság füzét, nekem végem 
van mar . . (hevesebben) L'gy érzem na
gyot változtam . . Valami nemesebb tűz ég 
benneni, mely ragad magával s én bocsá
natot fogok kérni tőle . .

A színésznő felkacagott, odadobta a 
kéziratot s lenéző mosolylyal vetette oda :

- Érthetetlen ez a lány.
Most meg a peéta szeme csillant föl, 
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ház 1200 korona értékben elégett biz
tosítva nem volt.

Dal az adóról. Működik az 
adó prés.

Az adókivető bizottság már na
pok óta tárgyalja a 111. oszt, kereseti 
adó kirovás ellen előterjesztett felszó
lalásokat.

S bizony elég szigorú ez a bi
zottság, csak ritkán tér el a javas
lattól.

Házi poétánkat is megnyomorít
hatták valamelyes nagyobb adóval, 
legalább arra vall alábbi keserű kifa- 
kadása, mint következik :

Bizottsági urak az Istenre kérem, 
Megbukott üzletem a legnagyobb téren, 
Most nincs miből éljek, keresetem 

semmi, 
Hogy fizessek adót, ha nincsen mit 

enni.

Hiába dolgoztam két kezemmel foly
vást, 

Eszemmel, nyelvemmel sem találtam 
munkát 

Hogy még éljek kérem, vegyék ki a 
bicskát, 

S vágják ketté vele azt az egész 
listát

Sziőjd-tanfolyam. A vallás- és köz- 
oktátásügyi minister leiratot intézett a hat
vani polgári és eletni iskolák igazgatóihoz, 
hogy a szlöjd-tanfolyam felvételéhez adják 
be a költségvetést. E tanfolyam bevezetése 
által nagyon sokat nyerne a kézi ügyességek 
elsajátításában ifjúságunk, kiknek kiképzését 
két képzett szaktanár Binnyei István és 
Vasóczy János vezetnék, kik szakképzettsé
gükkel elég garanciát nyújtanak az ifjúság 
eredményes továbbképzésére. A tanfolyam 
szeptember hóban nyílna meg.

sietve nyúlt a szerep után s mohón, lázasan 
olvasó, pedig barátnéja már alig figyelt reá.

Ah I érzem, hogy valami megszakad 
bennem, lehullok arról a picdesztálról, a 
hol addig állottam, talán ő is észre fogja 
venni . . talán már nem fog annyira be
csülni ... de én nem bánom . . . nem 
törődöm semmivel, a világgal, magammal s 
én megyek előre, utján a megalázkodásnak, 
az emberek szánalmának kitéve, de megyek 
... s ha odaérek hozzá, leborulva esede
zem egyetlen boldogitó szaváért ... Én 
megyek . . . erze.m, hogy mennem kell, (el)

A poéta letétié itt az írást. Hosszan, 
elmerengve nézett maga elé. Föl-föl pillan
tott, mintha várna valakit . . várná azt a 
lányt, kit olyannak ismert, mint az uj sze
rep hősnője . . oh I az is bizonyára el fog 
jönni.

A színésznő jó ideig nézte . . azután 
elmosolyodott rajta s azzal a mosolygó 
arccal nyúlt ugyanazon a levél után, mely 
nem rég még annyi fájdalmat okozott neki.

A poéta távozni készült,
A színésznő meg odaszólt neki :
— Gyula, ez a szerep nem fog men

ni . . Szánalmas alak ez a Paulette.
— Nincs igaza Aliz . Paulette a tö

kéletes lány.
A poéta is mosolygott, a színésznő is 

és mégis minő ellentét volt mosolyuk kö
zött. A férfi táyozott, a nő maradt s mégis 
mintha a férfilélek maradt s mégis mintha a 
.érfilélek maradt s a női lélek szállóit volna.

Katonák bevonulása. Sok talalga- 
tás-a adott okot az újoncok idei bevonuló- 1 
sáliak kérdése. A honvédelmi miniszter a ■ 
napokban érkezett rendeletében közli, hogy 
a junius és julius hónapban megtartott so- i 
rozáson bevált újoncok szeptemberben kö
telesek berukkolni. — Ez a rendelet termé
szetesen csak az 1882, 1883. és 1884. év- 
folyambehekre vonatkozik. Az 1885. évben 
szülöttek sorozása később lesz, ők csak 
decemberben fognak berukkolni.

V. 61 4. számhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1906. évi V. 61/4. számú 
végzésével dr Brtlll Dániel ügyvéd által kép
viselt Tómann Pál felperes részére Malmos 
Istvánná szül. Facsinay Karolina rákosszent- 
mihályi lakos alperes ellen 950 korona 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 2000 
kor.-ra becsült szerzett jogra a tent idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak a 
felülfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, Rákosszentmihály község hivatalos 
helyiségében — községház — leendő meg
tartására határidőül 1906. évi julius hó 
30 napjának d. e. 10 órája tüzelik ki, mi
kor a biróilag lefoglalt a rákosszentmihályi 
1454 sz. telekvi betétben A II. 363—365 
sorsz. ingatlanok tulajdonának egy részére 
vonatkozó, a puszta-szent-mihályi „Anna” 
telepi csaladházépitö egyesülettől vétel utján 
szerzett telekaönyvön kívüli jog a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is elfog adatni azzal, 
hogy vevő kötelet a puszta szent mibalyi 
Anna telepi családház építő egyesülettel 
szemben fenálló fizetési kötelezéttségeket 
teljesíteni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 

szerzett tulajdonjog 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 kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 junius 27-én.
Bőhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

6708. szám tkvi 906.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy az Esztergomi 
főkáptalan alap.tványi pénztára végrehajta- 
tonaK, özv. tíuzinkay Mihalyné szül. Kovács 
Adél végrehajtást szenvedő elleni 7500 
kor. tose követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék a göuollöt kir. jbiróság területén 
levő Rakos-Keresztur községben fekvő 
a rákoskeresztúri 1094 számú tkvi 
betétijén Kováts E. Béla nevén álló A j- 1 
sorsz. 44bbl9 hrszámu 13 ö. i. számú ház 
es házhelyből álló igailanra a B. 2. a, tulaj
donjogi korlátozás tentartása mellett Föld
vári oolf késedelmes árverési vevő költsé
gére és veszélyére 2213 kor. kikiáltási 
arban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1OOO. 
augusztus 1. napján d. e. 10 óra
kor R.-Keresztur községházánál inegtaitandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának lO^o-át, — vagyis 

321 korona és 90 filllért készpénzben, 
vagy az 1881 : LX te. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt igaz- 
ságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Gödöllőn, 1906. junius 22-én.

Lukácsy kir. albiró.

PESTI NAPLÓ
uj karácsonyi ajándéka

A Pesti Napló karácsonyi albumainak so
rozata a magyar génius javakincseinek gyűj
teménye. Irodalmunk és művészetünk hatal
mas alkotásait méltó, nemesen díszes for
mában mutatták be a Pesti Napló előfizetői
nek. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb 
értékesebb díszmunkák nem igen jelentek 
meg. S a Pesti Napló az ő albumait aján
dékul adja előfizetőinek.

Ez idei ajándékunk, az 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével feléli 
fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk külömb volt az előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytöl-egyig 
remek diszmüvek voltak

Idei ajándékkönyvünk

RÁKÓCZI-ALBUM
lesz. Nem tudományos, csak a története"1 
kutatásaiban gyökerező irodalmi és művé’ 
szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nagy 
kor hőseit, ünnepjeit és izgalmas hétköz
napjait. Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, 
mélységes hangulatait, dicsőségét és szenve
déseit. Javairók fogják megírni a nagy sza
badságharc eleven krónikáját. És meg fog 
szólalni ebben a kötetben a kor költészete 
és izzó muzsikája. A dalnokot és a tároga- 
tóst is tanúságba idézzük. S a képzőművé
szetet is. Az egykorit és az újat, hogy kép
ben, rajzban ábrázolja azt a szentséges 
hőskort.

Nagyszabású festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik 
majd e müvet. S a mülapokon kívül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
fog remekelni. E díszes tartalomhoz méltó 
lesz a keret. Bekötését a magyar iparművé
szet elsőrangú mesterére bízzuk. Hadd felel
jen meg a remekmű nemes tartalmának a 
külső megjelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
kívül

minden uj előfizető is 
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki 
karácsonyig legalább egy félévi dijat befize
tett és egy további félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Áz előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küldünk e módoza
tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala

ELADÓ HÁZ. Faiskola-utca 

31. szám alatti ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
eladó. Október elsejére bérbe is ki
adó. Bővebbet özv. Glósz Rezsőnénél 
Erzsébet-királyné ut 10. szám. 1—3
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Dr. ÍRITZ SAMU
fogorvos

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

napon át.
Müfogak. Fogiömés. Foghúzás.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúakÓH JAJ !

Egger mellpasztiHifi,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izück 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

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

Budapest, VI., Váczi-körut 17. számA már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 

1 Champion kerékpáro
kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés né'klil szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk 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 varrégépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktáia 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzéklink 1CC0 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

Eszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárkinek hérmentcscn küldünk 
egy próbát a COZAPJRl.ÓL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéd.- a t. rtózkodásróg 
mert csodaliatása eil?n<ze:ivessé teszi az 
iszákosnak a szesze:; italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja ésaz illető még 
csak3em is sejti mi okozta javulását.

/X Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel ineghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kivaniák, egy 
próbaadagot és egy köszónö-irásokkal 
telt könyvet dii- és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
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.

Megfojt ez az átk(-i/n nhnfn 
zott köhögés!

l
Gödöllő : Szentmiklóssy B 
Alberti : Langhof Gyula. 
Aszód : Sárkány László.

É L J E I

Egger mellpasztiila 
csak hamar meggyógyított.

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám § 

Mindennemü_,koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé- ! 
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, £ 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a C 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— |
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden g 
felszereléssel elfogadtatik. == H'ullaszállitás. £

-----Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. === |

1 korona 20 fillér

TULIPÁN LEVÉLPAPÍR

a gödöllöi Erzsébet-könyvnycmdában

SHI 
L

WALLA JÓZSEF
mozaik, műkő és 
eementáru gyára

BUDAPEST ..
VII., Gizella-ut 38 sz.

Gránit-teruzzo
I ietonirozások
Csatom ázások
Turbinák és zsilipek
Medencék
Szökőkutak
Jászolok
Fürdőkádak betonból és 
fayence-lapokkal boriivá

Faburkolatok fayerjee- 
lapokkal

Márvány-mozaik-lapok 
velencei módra

Cenjent-lapók sinja és 
rónjai mozaik utánzat 

Mozaik-lap á la Mettlacli 
Keranjit- és klinker-lap 
I’ortlaijd -cementesei vek 
Köajryaycsövck 
Rtiniáii-ceinent
Fortlai )d-cetnent 
Karmantyus Portland 

cement csövek

i


