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GO fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Az idei vizsgákról.
Az iskolaév végén komoly gon

dok nehezednek a szülőkre és a ta
nulókra egyaránt . . . Sokféle kérdés 
nyugtalanítja mindazokat, akiknek sor
sa az iskolával van összeköttetésben, 
mert hiszen egy esztendő fáradozásá
nak eredményéről van szó. Mint a 
termő földnek, a tanulásnak és taní
tásnak is van jó és rossz aratása, 
aszerint, mint jó vagy gyenge-e az is
kola vagy a tanuló akarata s értelmi 
színvonala.

Bízvást rámondhatjuk a mi isko
láinkra, hogy azok gyökeres reformra 
szorulnak különösen a tanterv dolgá
ban. Még mindig a régi nyomokon 
haladnak nálunk, s nem sokat törőd
nek a mindennapi élettel, amelynek 
számára nevelik a tanulók ezreit. Az 
életmód, a világ nézlet, a kenyérkere
set az utóbbi évtizedek alatt rohamos 
fejlődésén s nagy változásokon ment 
keresztül — de az iskolák, a tanítás 
nagyjában a régi maradt. Még 
legalább legújabb keletű jó tanköny
veink lennének, melyek lépést tarta

nak az élettel. De ezek sincsenek. 
Régi tankönyvekből, .vagy azoknak 
újabb utánzataiból tanítanak s az időt 
s a szellemi erőt olyan dolgokra fe- 
cserélik, melyeknek a tanuló sem gya
korlati hasznát nem veszi, melyek e 
mellett a modern európai műveltségbe 
nem vezetik be. Ezt az állítást példá
val is illusztráljuk. Az általános mű
veltségnek egyik leglényegesebb rész
lete az irodalomtörténet s az irodalmi 
müvek ismerete. A világ legújabb iro
dalmában számtalan halhatatlan nagy 
alkotás van; Ibsen, Björnsen, Tolsz
toj, Dosztojewszky, Gorkij, Rudyard 
Kipling, Echegaray, Maupassant, An- 
nunzio, Zola, Mark Twain, s a többi 
nagyok olyan müveket alkottak, me
lyek sok emberöltőn keresztül fogják 
hirdetni a lángelmék nagyságát. S mit 
tanulnak ezekről a mi- iskoláinkban? 
Semmit, ha csak azt nem, hogy óva 
intik a fiatalságot ez irók olvasásától- 
Mert ezek uj nyomokon haladnak, s 
hirdetik az örök emberi igázságokat, 
amelyek talán nem tetszenek a régi 
ivásu embereknek. Azonban ha lenne 

talán tankönyv, amely a külföldi Írók
kal is foglalkozna, akkor őket is taní
tanák. De mert nincs ilyen tankönyv 
s mert a mi tanférfiainkat az iskolák
ban a tekintélyek feltétlen tiszteletére 
s nem önállóságokra oktatták ki, a 
magyar középiskolák felett nyomtala
nul száguldanak el a tudomány, mű
vészet s irodalom újabb alkotásai, a 
tanárok csak privatim s a tanulók — 
ha ugyan ráérnek, — az újságokból 
vesznek róla tudomást. Éppen úgy va
gyunk a legújabb kor történeti esemé
nyeivel is. Ezeket is csak az újságok
ból ismerhetik meg az olyan tanulók, 
aki az önművelődésre is adnak vala
mit s nemcsak a tankönyveket bújják.

Szóval a mi iskoláink nem tarta
nak lépést az élettel. Ez a panasz 
már évtizedek óta hangzik mindenfelé 
a közönség köréből s e bajon a mi 
tanerőink megfelelő eszközök: köny
vek és tanterv híján most sem tudtak 
segíteni.

Az elemi oktatás bár elég siker
rel végzi teendőit jól képzett ambiczi- 

I ózus tanítói karunk, de tere nincs arra, 
' hogy az életnek is neveljen írást, ol- 
i 

Vágyódás . . .
Hogy az élet útját járom, 
Üldöz a sok régi emlék
S elgyötör egy bohó álom 
Istenem, ha szárnyra kelnék! . .

Szárnyra kelnék és bejárnám
A virágos rétet, erdőt
S hírül adná hősi lármám: 
lm a gyerek újra megjött! . . .

A madár vig dalba fogna,
A rét, erdő fölnevetne ;
És a világ minden gondja 
El is volna már feledve . . .

Elrebbenne minden árnyék 
S fürödném a napsugárban — 
Istenem, ha visszaszállnék . . 
Óh, de merre, hol a szárnyam ?

Pakots József.

Búcsú.
Hát búcsúzunk . . kezembe kis kezed
— Találkozunk? merengve kérdezed, 
Látjuk mi egymást újra valaha?
S elszáll két ifjú szív bús sóhaja : 
Talán . . . talán . . .

Sok édes óra . . annyi pillanat, 
Mindegyikért fájó sóhaj fakad :
— Majd elfelejtesz s másért ég szived 
Lelked pedig egész múltat kivet . . . 
Soha . . . soha ....

Búcsúzzunk hát . . kezembe kis kezed
— Találkozunk? zokogva kérdezed 
Látjuk mi egymást újra valaha?
S elszáll két ifjú szív sóhaja . . 
Talán............. soha...............

Balázs Dezső.

Katona világ.
Isteni volt az a beszéd, amellyel de- 

czember elején, nyolez heti abriktolas után 
Fels, a nagyon bajusztalan és nagyon sokat 
hunyorító hadnagy az önkéntesi osztályt fo
gadta. Néhány tárgyat ő adott elő a „ta- 
nonanyag“-ból, ellenben kijelentette hogy:

ezentúl vége a czivil naivságoknak, a komoly 
intelligencziába való behatolás ideje most 
kezdődik. Ez csak világos beszéd. Aki előtt 
pedig nem az, az majd bővebb kitanitást 
szerezhet az egyes áristoinban. .

így beszélt Fels hadnagy és meg volt 
elégedve önmagával. Negyven önkéntes volt 
az osztályban, köztük legalább 30 diplomás 
ember, akik kisvárosban szolgálták le az 
esztendejüket, s akik előtt ime annyi badar 
tanulás után megnyílik a főtudomány ajtaja. 
Az abriktolás alatt megtapasztalta már va
lamennyi, hogy leghelyesebb elve az életnek, 
ha a legkapitólisabb szamárságot is nyugodt 
tekintettel hallgat végig az ember: befelé 
való mosollyal fogadták tehát a hadnagy ur 
paraenesisét.

Ez a néma hidegség is bosszantó volt 
s a hadnagy végig jártatta szemét az abtaj- 
lungon, kit lehetne kipéczézni. Talált egyet. 
Átlátszó arczu fiatal embert, aki egy kissé 
kémikusán komoly benyomást keltett azzal, 
hogy nagy okuláré volt a szemén

— Önkéntes Torday!— kellemetlenke
dett a hadnagy, — maga felrakhat még egy 
pápaszemet és lehet még háromszoros dok
tor, azért mégse merészeljen csak úgy ke
resztülnézni az én beszédemen.

Torday vigyázállásba merevedett:
— Hadnagy ur, jelentem alássan . . .
— Hogy mer feleselni, mi? Hát majd 

lesz gondom magára .
Piros folt gyűlt ki a fiú arczára, még
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vasast, számolást, tanítanak, az igaz, 
de ezt is oly alaposan, hogy a sok 
egyszerű és összetett hármas szabály, 
a tört számokkal!- számolás stb. mi 
att az iskolából kiszabaduló végre az 
egyszer egygyel sincs tisztában. Aki 
négyévi iskolázás után 11 — 12 eszten
dős korában kerül ki az iskolából, 
rendszerint soha nem felejti el a ka
pott tanítás lényegét — inig az elvont 
is inpraktikus rész felületes tudása 
egy kettőre kirepül az emlékezetéből.

Ezért voltak az idei vizsgák, mint 
már több előző éviek is nagyon kö
zepes eredményüek.

Heti krónika.
(Jelenet az utczán:)

— Snitzki: meghalsz I
— Hogy, hogy?
— Hát úgy, hogy nem maradsz 

itt mustrának. Halál előtt még egy 
perczig is élsz és pap nélkül fognak 
eltemetni.

— ? ?

(Snitzki kész pénznek veszi a jö
vendölést. Keresztet vet magára: aztán 
lehorgasztott fővel, szomorúan távozik.)

*

(Levél Sá ntson n ak.)
Pörgetem az orsót s várom: el ki

kapja.) 
Nagy erejű Sámsom görbe lábú hadja! 
Ha csatára hivott, im a keztyü itt van 
Kezdjük el I A komám áldomásra hit-

* (tani,)
Hogy elején kezdjem s térjek a do- 

(logra)

' Uj lapot csináljak a kedvéért mondja. 
1 Sz.’ elég uj az öné, aztán mégis régi, 
\ Az van benn’, amit már közölt a —

(vidéki.) 
Az igaz: nem mindég! Például csak

(egyre:) 
Azt a zab s bükkönyöst át mért 

(is nem vette,) 
Melyben meg van Írva: a gárda egy 

(tagja,) 
Harmincz kilo zabját ötvenbe hogy adja 
Vagy csak azt üti a helység kalapácsa, 
Ki Ilii gárdájának nem vérbeli társa? 
Hát én csak azt mondom dögön él a 

(„Hangya") 
Jobb lesz, hogyha czimed már azt csak 

(rám hagyja) 
Csizmatalp őrgrófra, s más oklevelesre 
Hogy kezem a tollút hová s hogy ’ 

(vezesse.) 
Igaz: én a tollat nem batyuban hor- 

(dom) 
Más diplomájára sem igen van gondom. 
De az kijelenteni s ezt jól megjegyezze: 
Többé nyitott szemmel nem húz a

(deresre.) i 
Sem én, sem társaim kijelentjük, többet: I 
Hitel egyleteket nem gründolunk ön- ;

(nek.) 
Felekezetivé mit tett ön már szépen | 
Teljhatalmú titkár! Észen vagyunk, !

* észen ! !
Pörgetem az orsóm s várom: el ki

(kapja,) 
Vajh’ hol az Adáni, mely almába ha

rapna? [ 
Elő hát a merész, ki fogat fen rája, . 

Ezt írja Sámsonnak az ő------------ ■
Delillája.

___ _______ 1904. junius 26.

II I K I£ K.
Gödöllő—kerepest' viczinális. Brnill) 

József gödöllői nyaralótulajdonos kezdenie- 
nyezésére üdvös mozgalom indult meg Gíí. 
döllön. Egy kérve íyt köröztek ugyanis mely. 

. ben a Budapest-ke.epesi viczinális vasúi 
részvény társaságot az iránt keresi meg Qo. 

i döllő közönsége, hogy a vasút vona át Gö
döllőig hosszabit a meg. A terv különben 
már nem az tij keletű, csak a kivitel ütkö
zik nehézségekbe az útvonal nagy emelke
dései miatt. Ez azonban nem olyan akadály, 
amely elhárítható nem volna s ezzel szem
ben úgy Gödöllő, mint a vasút társasig 
sokat nyerne ezen vonalrész kiépítésé áltat 
A kérvényt - melyet sokan Írtak alá, — 
már átadták Jelinek elnök igazgatónak. — 
Kár, hogy mindjárt Aszód is nem használta 
fel az alkalmat és nem kéri az új vonalnak, 
Aszódig való meghosszabitását.

Ki lesz az aszódi jegyző? Matolcsy 
— Elefánty — Ácsai I E három nevet emlí
tik — e kérdésre a város atyák. Egyelőre 
legtöbb sanca a két elsőnek van. Az aszódi 
kaszinó is meltettiik foglalt állást, — s — e 
pillanatban kilátásaik csaknem egyenlők. — 
Elefánty már régi, kipróbált erő. Egyik dísze 
járásunk jegyzői karának s csak nyerne xele 
Aszód ha megválasztaná. Matolcsy fiatalabb 
ember s éppen ezért sokan idegenkednek 
megválasztásától még az esetre is, ha kan
didálva lenne. Azonban agilis, munkás em
bernek ismerjük és szintén nem közönséges 
közigazgatási erő.

Szabadságon. Farkas Oszkár m. kir. 
korona uradalmi intéző, az igazgatósági pénz
tár vezetője, megrongált égészségének hely
reállítása végett hat heti szabadságra ula .o.;.

A gödöllői iskola alap. Gödöllőnek 
27284 kor. 58 fillér iskola alapja van. Hu- 
szonnyolcz év óta gyűjti a község ezen ősz- 
szeget. Gönczy Benő és néhai Éried! L.pói 
indítványa folytán s ma már a kama’.olual 
együtt circa 30'000 koronát tesz ki. Eteti 
összeg nézetünk s'.érint elég eg/ miJ.'rn 
4 osztályú községi iskola épület építésére s 
felszerelésére adja, a szükséges tanerőkéi 
pedig majd az állam. — Azonban fődolog 
az, hogy egyszer már a községi iskola is 
felállittassék Gödöllőn, mert itt nagy szük
ség van rá a felekezeti iskolák mellet1.

Járda kövezés iigy. A gödöllői járda 
kövezés ügyével legutóbbi közgyűlésén fog
lalkozott a vármegye s elutasítván Spáth 
József vállalkozó felebbezését jóváhagy .a a

mosolyogni is tudott volna mit kiabál ez a 
bajusztalan kis szamár.

II.
Fcls hadnagy megtartotta az Ígéretét. 

Mulatságos lehetett úgy távolból, hogy a 
folytonos rikácsolásra érzéketlenséggel felelt 
az a korán fonnyadt fiatal ember, aki egy 
fertály óra alatt több újat termelt az agyve
lejében, mint tíz zászlóalj zöld kis tiszt; de 
Tordaynak ugyancsak nem volt mulatságos, 
hogy vergődő akarattal kell megfékeznie 
ágaskodó önérzetét a sok hántásra.

Talentumos találékonysággal volt telítve 
mindegyik sértés :

— Hallja, önkéntes Torday, — vetette I 
oda ötletes szikráit a hadnagy, — maga 
egész komolyan azt hiszi; magáról, hogy in
telligens fejű ember? Maga, maga tanult 
filozófiát? Maga soha életében sem fogja 
ismerni a fegyver részeit, még úgysem, mint 
az inasom.

Torday tekintetébe odafurrant egy na
gyon szelíd mosoly: az villant keresztül a 
lelkén, hogy az ő doktori értekezése Hegel 
bölcseletéi.ek kritikája. És hallgatott.

Vetésbe fordult a hadnagy szeme. A 
kezdetleges elmék érzékenységével beléje 
reszketett hogy ez t; senki ez a Mannschaftez ! 
a kittet t.ri zubbonyban lélegző anyag mily I 
mélységese.i lenézheti belülről az ő kapa- ' 
lódzásait . . .

III.
Ritmikusan szállottak a hópelyhek. Tor- I 

dayt elfogta egy kicsit az undor, hogy neki j

most el kell mennie a hadnagyhoz, jelentést 
tenni afelől, hogy nincs semmi jelenteni va
lója. Fehérségtől szikrázott minden, s ő lo
holva sietett a hadnagy lakására, ahol az 
inas fogadta.

— Nincs itthon a hadnagy ur. Azt 
hagyta meg, hogy tessék elvinni a parancsot 
a Szabó tiagyságáékhoz.

— Kik azok a Szabó nagyságáik?
— Az inas sajnálkozó pillantást vetett 

a naivságra:
— Azt sem tudja? Ketteti vannak, 

varrókisasszonyok, az egyiknek a hadnagy 
ur kurizál ... A kálomista templom mel
lett 1 iknak ...

Az önkéntest valami kellemetlen érzés 
kapta meg, az inas pedig a jó tanácscsal 
szolgált:

— A hadnagy ur az idősebbik kisasz- 
szonynak udvarol; jó lesz ha arra nem ka
csint az önkéntes ur . . .

— Nem kacsintok rá, nem 1 — hagyta 
rá az önkéntes és ment a Szabó nagyságák
hoz. A lélegzés is nehezére esett neki, hogy 
ily szolgának kellett lennie.

Az idősebbik Szabó nagysága tuczat- 
arczu zsíros nő — vérlázitóan negédes mo
sollyal kinalta meg őt hellyel.

— Mindjárt itt lesz a hadnagy ur . . . 
Nini, hiszen maga önkéntes . . . Semmi sza
bad kozás, egy kicsit le kell ülnie . . .

Valami tíz perez alatt megtudta Tor
day, hogy a kis városka melyik asszonyá
nak — persze úri dámákról volt szó — j 

mennyi a derékbőssége és hogy ki szereti a 
Crepe de Cheni-t, ki a foulárdt. Az idősebbik 
Szabó nagysága hajlandó lett volna átfe
csegni a napot, de nem tehette, mert bevo
nult a hadnagy. Végignézte az önkéntes!, 
marón, gyűlölködött és csak úgy oda x- 
tette neki:

— Jöjjön 1
Kimentek az udvarba.
— Önkéntés szolgálatban van maga?
— Igenis I
— Tacskó, hogy mer maga akkor, 

csak úgy mir-nix dir-nix úri helyen ma
gán látogatásokat tenni?

Vér tódult a Torday szemébe:
— Hadnagy ur, én nem vagyok tacskó.
Amaz most már egészen a kaszárnyá

ban képzelte magát. Zihalvk ordította:
— Tacskó feleselsz? Lepofoziak I .
Es abban a pillanatban ütés érte a had

nagy arczát.
IV.

A kaszárnyái fővártán az őrszem nem 
fukaron, de választékosán káromkodott, hogy 
ebben a hidegben is igy megnyomorítják a 
baka életét. Három szurony között vittek arra 
egy sárgaarczú, szemüveges kát m it. Nem 
tisztelegtek a vártának, mert, hogy ők rabot 
k. sérnek.

Az őrszem megcsóválta a fejét:
— Sarzsija nincs, keztyü kezén: ez 

bizton önkéntes. No. majd ez is megtudja, 
milyen a proföz, milyen világ van a bör
tönben . . . Fáy Nándor.
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községi határozatot. A járda kiépítésének te
liét mist már akadálya nincs. A 150.0C0 1 
koronás építési kölcsön felvételére kiküldött 
bizottság pénteken járt Budapesten az első 
hazai takarékpénztárnál s a pesti magyar 
keresk. banknál. Ezen intézetek egy év előtt 
tett ajánlatok fenntartása mellett újabb en- I 
gedményekre nem hajlandók s igy most 
már a község képviselőtestületének a dolga 
lesz elhatározni, hogy közülök melyikkel, 
vagy az olcsóbb de rövidebb idő alatt na
gyobb részletekkel törlesztendőleg ajánlatot 
tett gödöllői takarékpénztárral kösse-e meg 
az ügyletet.

Mcg hivó. A gödöllői önkéntes tűzoltó 
testület saját pénztára javára f. é. julius hó 
3-án vasárnap a vásárutczával szemben a 
V'srt melletti kiserdőben tűzijátékkal, világ- 
post \al tombolával egybekötött zártkörű nyári 
tánczmi latságot rendez. Személyjegy 1 korona 
c.; .;cjcgy 3 korona. Kezdete este 8 órakor. 
Czigánjzene. A mulatság melyre az agilis 
rendezőség a n egliieókat-mintegy 1000 da
rabot - már szétküldötte, szenzácziós sikerűnek 
Ígérkezik.

Kossuth és Rákosszentmihály. Hogy 
Rákosszenthmihályon van Kossuth utcza ; ez 
nagyon helyes és szép dolog; de hogy Kossuth 
neve ezen utcza feliratoknál egy „s“-el van 
írva, az már azután határozottan elítélendő 
szégyenletes dolog, mert Kossuth nevét min
den valamire való magyar embernek kell 
tudni, s helyesen leírni tudni, és igy a Rá- 
kosszentmihályi érdemes elöljáróságnak is.

Posta-távirda növendékek felvétele. 
A m. kir. posta-távirda és távbeszélő hiva
talokhoz posta távirdasegédtisztekké kiképzés 
czéljábol 1904 évben 255 posta és távirda- 
növendék felvétele lett engedélyezve. A zág
rábi posta és távirdaigazgatósági kerti let szá
mára 15, a budapesti, kassai, kolozsvári, 
nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni és te
mesvári posta- és távírda igazgatósági ke- 
rületek számára egyenkint 30. Felvételért pá
lyázhatnak azon magyar honos ifjak, kik 
a középiskola lV-ik, vagy ezzel egyenlő 
rangú más iskola megfelelő osztályát siker
rel végezték 14 évesnél nem fiatalabbak és 
16 évesnél nem idóssebbek, a pályázók köz
ségi erkölcsi bizonyítvánnyal feddhetetlen 
n.agaviscletüket, közhatósági orvosi bizonyít
vánnyal pedig ép és egészséges voltukat 
igazolni tartoznak. A felvételért 1904 évi 
julius hó végéig lehet folyamodni. A kérvény 
az illető posta és távi uahivatalokná! nyúj
tandó be, hová folyamodó növendékké fel
vételét óhajtja. A növeniék 18 éves életkoruk 
betöltéséig gyakorlati kiképzés alatt állanak; 
ezen kiképzés elő félévben semmiféle java
dalmazásban nem részesülnek, az első év 
második felében azon! an kincstári posta- 
távirdasivataloknál havi 15 korona, a máso
dik évben havi 30 korona, a3-ikévben havi 
40 korona és a negyedik évben havi 50 
korona napid ij-átalányt kapnak.

Valóságos képes album mostanában 
a „Budapest", ez a régi östnert napilap. 
Eddigi szokásától eltérőleg újabban a czim- 
képen kívül, a lap belsejében is naponként 
számos illusztrásziót hoz, amelyek mind al
kalomszerűek és művészi kivhelüek. Nemcsak 
szövegben, hanem illusztrácziökban is sorra 
megösmerteti a hazai és külföldi eseménye
ket, újabb találmányokat, középületeket, szob
rokat, nevezetesebb férfiakat; szóval mineent, 
ami közérdekű. Az ororz-japán háborúból 
már eddigeié több mint ötszáz képet hozott. 
El kell ismernünk, hogy a „Budapest" e 
tekintetben egyedül áll összes hazai újsága
ink közt. De a „Budapo. t“ máskülönben is 
megérdemli azt a nagy népszerűséget, mely
ben részesül. Eleven, szolid, jól szerkesztett 
lap. Vezcrczikkéi tanulságosak ; tárczái ér
dekesek ; hírei frissek és megbízhatók ; re
gényei érdekfeszitcek. Nagy érdekességet 
kölcsönöz a lapnak az „U,-Budapest" humo- 
risztikus heti melléklet, telve sziporkázó él
ezekkel. A lap minden előfizetője karácsony
kor ajándékul pompás naptart kap. S a sok 
illasztruczló, a gazdag tartalom daczára a 
Budapest aránylag igen olcsó lap. Előfizetési 
art egy hóra csak 2 korona, negyedévre 6 
korona. Mutatvány számot kívánatra bárki 

ingyen kaphat. Előfizőtésck s megrendelések 
a „Budapest" kiadóhivatalához (Budapest, IV. 
Sarkantyus-utcza 3. sz.) intézendők.

Uj tiz koronás bankjegy. A jövő év ' 
tavaszán uj tizkoronás bankjegy kerül for
galomba. A mostani tizkoronás bankjegyek
ből 1903. deczember 31-énn 15,319.969 drb. , 
volt forgalomban 153,199.690 korona értekben. I

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

Kelt Gödöllőn, 1904 évi junius hó 9. 
napján.

Élő János, 
kir. bir. végrehajtó.

V.659  6 1903. számhoz. Vgh. 320 1904. 
számhoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közli rré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1903 évi V. 659 6 számú 
végzésével Dr. Fuchs Adolf ügyvéd által 
képviselt Fuchs Lipót feipeies részére 
Schuller Béla ráéosligeti lakos alperes ellen 
150 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 2248 kor. becsült ingóságokra a fent- 
idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a felülfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Rákosligeten leendő 
megtartására határidőül 1S04 évi julius l ó 1 
napjának délelőtti 9 órája tüzet.k ki, mikor 
a biróilag lefoglalt bútorok s egyébb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, ki az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végreh íjtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás koráb
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
déséig alulirt kiküldöttnek vagy írásban be
adni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

[ JELENTÉS!
Van szerencsénk a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy a gödöllői 
magy. kir. koronauradalommal fenálló 

szerződésünk értelmében
GÖDÖLLŐN, a nagyvendéglö épüle

tében levő helyiségben 
a koronauradalomtól átvett tejnek, 
valamint egyébb tejtermékeknek 
elárusitását junius 1-én megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta házhoz 
szállítjuk.

Az összes tejtermékeke! csakis a leg
jobb minőségben és a helyi viszonyok
nak megfelelő árakon árusítjuk cl.

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

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

*?
'A &

1 AhlAGYARORSZÁGOS KÖZPONTIT KARÉUÍNZTÁR
Budapesten, I)eúk Ferencz-utcza 7-ik szán) 

engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett 

töri esz íéses jelzálogkölcsönöket 
—.—-• földbirtokokra ...   r

a kimutatott földadó vagy a színhelyen foganatosított becslés alapján. 
Klilcsiiiiki'i'vrnycklii'z ti tclcítkiíii’ vi kivonat a ka’iiszlcri liirtokiv hiírlcsilclcll alakban csatolandó. 
A Irgkiselilj rnmléljTzhrtií kölcsön L’llíli) korona. — Drága kölcsönök Cinverlállatnak olcsóbbakra.

Bárminemű kérdések a fenti czimhez intézve, gyors elintézést nyernek.

P L IS T I L L EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezed diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb (ivegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====
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1 hont i néns let) forróbb legiKttn/obb 
g l/óij nlmtásu rmészetes tui-kénes- 
/'orrtis, szükséglet szerint ,W— 48-C. 

mérsékelt ti tükörjbrrással

;to ii. ;ts- <. ;ts" n. -hí"C.
Föltéllcnü: 'ízt >s gj ás minden izületi- és izom riie 

urna, inegb.t jgiiii s \ h 1, i . ’.iia '• >»szvé i. , neuri'J.i (i h ;b.intal 
inak), bői é.- U-. i>. tegségek esek-... bal ii:é(; <1, idü*lck i ' 
— Orvosi wzetés a'-iit úli<> i .o és í.irdöktir.ik L..-1- cs tiiköritirdok i 
uszodával és hidegvizgyógykczeléssiI. pompás fekxés, fenyő- 
eríAk közepeit . ép i k 1
nagv«>Q.< kénvelcm, e i'.-zs'vs lak..s-k és tápláló eb .'a . Vas .t 
nosta-v s tavirdaá 1 m..s, s»'i .t híre -n ’ ai. I tir !ú »rvo-.:ok ; 
bezséri l)r. Bóléin:;.in j..n s íürd< oi\. s, Dr. ,’akobi.vi.s .'. i ren- 
delöorv >s és I r. B ros Béla tiszt orvos. lí i tény ju'ii.s 1-ig. 
Utoidény augusztus 20-iói 50 százalék engedmény. Képes pn . - 
ektussa! és felvilág >si.ássál díjmentesen szolgál az

IGAZGATÓSÁG

SCHOTTOLLA ERNŐ
t i £2’t 1111Vt i 1’ltáss 111 c'o l i<>1 io:-o le >j</i 

Budapest, Andrássy ut 2.

I Iöljiyeknek
segélyt és tanácsot nyúj
tói. Szülés eseten nagy 
gyakoikttal l in.k.

Csölle Anna
egyel, szülésznő 

Gödöllőn, Petöfi-tér 
(Mozsár-ház )

1'éllZl 

sok pénzt, 
havonként ICO kormáig 
keres: a mindenki tisztes
sége c:i minden szakis
meret nélkül.

küldje be czimél 975 
jelige alatt a következő 
cziaire ; Anoncen-Abtei- 
lung dcs „Merkúr" Mán
kéiul, Aleerteádstr.

A szőllőbeni tavaszi munkálatoknál legfontosabb két 
eszköz, ti. in. szőllömetsző ollók és ojtókések legmegbízhatóbb 
forrása.

Szőllömetsző ollók kaphatók egészen öntött aczélból
jótállás mellett.

Szőllőojókések legfinomabb solingeni gyártmány, drezdai 
modell szerint, jóiáiiássai.

„Duplex" gumi ojtószalag a legmegbízhatóbb kötö
zőszer tás és zöldojtáshoz, gyári árban.

Földterület feltr.é: ésehet, bir- 
tokfeloszíást, parcellázást, ehhez 
vázrEjzakat pontosan készít és legol- 
csóban felvállal MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizcüa-utca 45.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.

Kimerítő képes árjegyzéket ingyen és bérnientve küldök

ELAPÓ VETÉS
Gödöllőn, a parczella földek között 

három tagban levő, kis híján 3 hold jó 
minőségű rozs vetés, talpon eladó. — 
Bővebb értesítés kapható Izing János 
parczelia csősznél, vagy Jusiin Lajos 
tulajdonosnál Budapesten, Ujvilág-utcza 
8. Esetleg junius 21-én a helyszínen.

1—2 CLAYTON & SHUTTLFVvORTH
V ■

500 frtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekliasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franci) 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede VVier., 1911., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. —Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalnaztatík. Oly helyekre, hol 
nem kapható, bérnientve küldök 7 üveget 

2 forint 50 krért.

Ügynökök
500 ki rónát kereshetnek havonként, sö 
még többet is, egy törvényesen védett, 
minderiiti szeretett és szívesen vett ujdon- j 
ság elad, sí \ a'. (Nem sorsjegy vagy biztosítás ) 
Ajánlatok E. 770. 1 aasenstein és Vogler 

A. G. Breslau czimre küldendők'

SZABADALMAKAT I 
ÉBTEKESÍT!] VÁLLALAT 

<»ASZTCH(TÖMVam.CXÉÖ) 
aUDrtPL ST, fT 2SEBET-KÖRUT 17. 
találmányai. • oelajstroma^ vc^jcgysfart 

ret.vu.Acqj t rÁc autalam.

festéh keiiczp- és lak^yár

KRAYER E?ésT»
— Jóinál liberóiig u4r»rl eiillllója, 
a magyar allamvaíutak Elülik

BUDAPEST, V., VACZI-Úr I.^SZAM.

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában


