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Az iskolai év végén.

Verejtékes, meleg napokat él most 
az ifjúság az iskolában. Őrlik az ide
geiket. Életük fordulópontjához értek, 
hol vagy a szerencsés vizsga lefolyása 
vár reájuk: vagy egy szégyenteljes 
bukás. Az előbbi eredmény büszke, 
mondhatnánk elbizakodott embert ne
vel, olyik meg szomorúságot szerez 
magának. Maguk a tanítók nézik fo
hászkodva a napokat, melyek meg
váltják őket a vizsgálat kellemetlensé
geitől, melyről jól tudják, hogy nem 
okvetlen kompetens mérleg a karrier 
elérésében és nem okvetlen döntő az 
ifjúság képességének megítélésében, 
mert sokszor egy szerencsés kérdés 
gyönge fejű ifjakat juttat jeles bizo
nyítványhoz és hány jeles fiatal em
bert buktatott már meg a szekatúra 
az izgalom, a zavar, mi — a kimerült 
ifjúságnál, mikor az egész élete pá
lyája egy vizsgálattól függ és az egész

rokonság beléje helyezi várakozását, 
magától értendő dolog.

Hogy mire jó az a sok sok vizs
gálat, azt sok szülő kérdi. Egész csa
ládokat izgat és hány szülő nézi sziv- 
szorongva fiát — most már leányát is 
— kik ott alszanak el a könyveiknél, 
akik álmukban is tanulják a sok 
gramatikát, amiről jól mondja Rauns- 
burg Pál dr., aki híres idegorvos, 
hogy egy szabály betanulása sok 
energia vesztés és semmi akczió.

Hat esztendőn keresztül jár a diák 
az elemi iskolába. Minden évben 
megexaminálják egy évben tett elő- 
haladásáról. Vannak akik jelesen, van
nak, akik úgy a hogy, de mind a 6 
éven keresztül úsznak minden vizsgát 
és nem merülnek el. Ha tehát mind 
a 6 osztályban megfelelt, minek a 
vizsgálat, talán repetálása a gramma
tikának, amelyről Rákosi Jenő azt 
mondja, hogy a nép nyelvét azok 
rontják meg, akik grammatikát taníta
nak és többé-kevésbé tudnak, amely
ről Gárdonyi Géza azt írja, hogy a

nyelvtannak sohase vette hasznát, pe
dig mesterségéhez tartozik és hogyha 
ir, küzdenie kell ellene.

És ha mindenáron vizsgázunk a 
középiskolában, ugyan miért teszik 
ezt a népiskolákban ? Edzeni akarják 
már azt a kis hat éves gyereket is a 
későbbi nagy, az érettségi vizsgára ?

Bizony mi sokszor furcsán fogjuk 
fel a hunianismust. Az apagyilkosokat 
megsajnáljuk, de saját gyermekeinket 
megkinozzuk embertelenül

Látjuk, hogy parányi emberkék 
roskadoznak a könyvek alatt, mikor 
ott magolják a jelzői mellékmondatok 
szabályait, mikor fület sértő éneklő 
hangon darálják Petőfi gyönyörű ver
seit, melyek a kicsinyek száján úgy 
hangzanak, mint mikor öreg kintorná
sok valami Wagner operakeringőt ját
szanak.

Úgy látszik, hogy a középiskola 
összes rendszertelenségét a népiskola 
is átvette és azt nevezik modern pae- 
dagogiának, ha a gyermek órákon 
keresztül olyat darál, amit nem ért, a

TÁRCZA. ' 1 
még némi jó tulajdonságot is fedeztek fel 
rajtam.

Hivataltársaim komoly és ájtatos képet 
vágtak. Kezdtem unni ezt a komédiát s vá
gyódtam a földbe. Végre rám zuhant az első 
hant I Szervusz világ 1

Hűtlen lelkem ott hagyta társát : a tes
tet, sietett, nehogy kapuzárás után érkezzék 
a mennyország kapujához.

Péter, az öreg portás, sablonszerű hi
vatalos arczczal fogadott.

— Mit akarsz ? — kérdé komolyan.
— Hát be akarok menni I — vála

szolóm.
— Hoho, nem úgy van az 1 Hol a 

passzus ?
— Miféle passzus?
— Hát a földi jó cselekedetek lajstro

ma, a belépő jegy a mennyországba 1
— Hát hol lehet azt váltani ?
— Azt már oda lent kellett volna meg 

szerezni I Itt csak elő kell mutatni. No de 
várj, majd én elsorolom rossz tetteidet, te 
pedig védjed magad, ahogy tudod.

Ezzel elővett egy nagy jegyzőkönyvet, 
föltette a pápaszemét s csendesen olvasni 
kezdett.

— Ah, oh, — kiáltá rövid idő múlva 
— te nagy kópé vagy 1 Elcsábítottál egy 
fiatal tizenhat éves leányt I

— Ó csábított el engem, mert nagyon 
szép volt I — feleiéin.

— Mért nem vetted hát feleségül, la 
olyan nagyon szeretted ?

— Azért, mert jobban hajtott a világ 
előítéletére s az atyjára, mint reám.

— Jól van, de van itt még más hiba 
is. Örök hűséget esküdtél egy szép szőke 
leánynak, bár szeretted, mégis mást vet
tél el.

— Aki ingataggá alkotta a sziveket, 
az feleljen élte.

— Megrikattad még a legszebb asz- 
szonyt is, azonkívül udvaroltál egy egész 
csomó fénes asszonynak ? I

— Csak kárpótoltam őket azért, amért 
férjeik elhanyagolták . . .

— Ilohó 1 Hát ez mit jelentsen ? Sírba 
kergetted az első feleségedet.

— Sírba én . . . vájjon mivel ?
— Hát azzal, hogy mikor veszekedni 

akart, egy szót sem szóltál, a mire úgy el
öntötte az epe, hogy megpukkadt mérgében.

— Úgy kell neki I
— Persze hogy úgy kell neki, — 

mondá az öreg, de csakhamar kiigazította 
magát s igy folytató: — Azaz dehogy kell 
úgy, nem volt szép tőled. Tudhatod, hogy 

’ az asszonyok mindent elszivelnek, csak ezt 
az egyet nem. De nini, hiszen te sírba ker
getted a második feleségedet is.

— Sirba ? . . . Hat ezt ugyan mivel ?
— Azzal, hogy mikor veszekedni kez

dett veled, mindig tulkiabáltad, mire ez is 
megpukkadt mérgében. — Pedig tudhattad 
volna, hogy az asszonyok ezt sem tűrhetik 
el.

— Mit nem tűrhetnek el ?

A mennyország kapujánál.
— Humoreszk. —

Irta : Nagyné Szűcs Rebeka.

Soha életemben ki nem állhattam a 
sajtos metéltet, s mivel feleségem mégis 
mindig egyre ezzel traktált, egy szép napon 
meguntam az életet s megszereztem neki 
azt az örömet, hogy meghaltam.

„Idő előtt!“ úgy gondoltam én ; — 
„Kissé későn 1“ úgy vélekedett ő. De hát 
meghaltam ; kiterítettek, meggyujtottak mel
lettem hat szál gyertyát, aztán senki se tö
rődött többé velem, csak néha-néha jött be 
egy-egy kiváncsi, saját szemeivel meggyő
ződni róla, hogy csakugyan elvitt-e az ör
dög ? Persze, hogy el, tisztára végem volt, 
néhány óra még s hat láb magas föld 
nyomja a mellemet.

Ez a néhány óra is elérkezett s meg
kezdődött a végtisztesség. A feleségem ke
servesen sirt. Csak az imént két óra hosz- 
száig próbálgatta a gyászruhát ... A pap, 
ki egész életemben szidott, most szemtől- 
szembe dicsért. Dicsérhetsz már, hiszen csak 
ne fizetnének érte, majd nem dicsérnél. A 
közönség birálga'ta életemet. Különös, most
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. hót alatt elröpül a fejéből — 
mint a füst.

Ilyen munka után nem csoda, ha 
l.i.vir és tanító, fiatal ember és kis 
p innék sarokba dobja a könyvet és 
mindegyik siet el abból az iskolából, 
amelyről a hittant tanuló kis nebuló, 
a beszéd értelem gyakorlati órán az 
isko áról kérdezve, azt felelte :

—■ Az iskola ama hely, hol az 
elkárhozottak lelkei, örökké kínlódnak.

A szegényügy nálunk.
Aszód a koldusok Mekkája Ide 

zarándokol el aki csak teheti az egész 
országból. Kéregét és pedig engedély 
mellett és itt él aranyzuezi szép na
pokat elöljáróink jó voltából.

Mikor a delelő nap perzselő 
melege erő.sen tiiz le a pázsitos me
zőre, a sárga rögökre, a kapáló-ka- 
száló földmivelö ember előtt meg
emelhetjük a kalapunkat; mikor szél- 
tében-hosszában az országban annyi 
a dologtalan ember.

Igazán glória illik azoknak a kor
mos embereknek a fejére, kik a mű
helyben lobogó; tűz mellett emelgetik 
naphosszat a kalapácsot : emberi aka
ratukkal a maguk erejével senkire 
nem támaszkodva keresik a kenyeret.

Annál visszataszitóbb, mikor a 
nagy dologidőben dologtalan emberek, 
ép-kézláb egyének, szaladoznak házról 
házra és kintornával, majommal med
vével plánétával kikoldulják filérein- 
ket.

A humanizmus tulhajtása az, ha 
tagbaszakadt, testi hiba nélküli alakon 
a részvét csak azért könyörül, mert a 
kolduló, dologtalanok édes-inázos 
szavakkal utaznak zsebeinkre és csak 
azért adjuk a krajcárokat, a hatosokat, 
hogy a csavargónak alkalmat adjunk 
koré inai látogatásra.

A félkezü, a lábatlan, a vakszemü

— Hát azt ha tulkiabálják őket.
— Hisz előbb az volt a hiba, hogy 

halgattam, most meg az, hogy tulkiabáltam ?
— Igen fiam, meri aki megnősül, az 

mindig bűnös lesz, akár beszél, akár nem.
— No, szent apostol, ha kettőt én 

vittem a sírba, a harmadik visszaadta nekem 
a kölcsönt I

— A harmadik ? miféle harmadik ? 
Iiát te harmadszor is megnősültél ?

- Meg!
— Szerencsétlen ! miért nem mondtad 

ezt előbb? Mellőzhettük volna az egész Val
latást !

— Hogyan ?
- Hát csak ;.gy, hogy a ki harmad

szor is megnősül, az bármiféle bűnt köve
teit volna is el különben, érdemes az örök 
üdvre, a mennyiben már a szent ige is azt 
mondja : „boldogok a lelki szegények, mert 
övék a mennyek országa." Mars be — az 
angyalok közé I

Mi a tanulság ebből ?

Az, hogy amely férfi a mennyországba 
akar jutni : legalább háromszor nősüljön 
meg.

' koldustól ne sajnáljuk a filléreket : 
. mert ezt keresztényi s emberi érzésünk 

is parancsolólag követeli, de társa
dalmi hiénákat, alkalmi tolvajokat ne 
szabadítsunk ennek az amúgy is szer- 

, felett igénybevett szegénységben élű 
társadalomnak a nyakára.

Az ilyen részvét fölösleges és 
helytelen is. Helytelen, mert minden 
nemzeti gyarapodás a munkaképes
ségtől függ. Inkább a munka szerete- 
ténel: általánossága lebegjen szemünk 
előtt, ne a dologtalanok szaporítása.

A mostani szokásokban valói meg
nyugvás, a dologtalanok segélyezése 

| annyi, mint megtűrni a kert virágos 
; területén, a termést agyontipró gyer

meket.
Ezt a rideg próza, az észlelt 

valóság is bizonyítja. Tiz év előtt sem 
: volt annyi dologtalan, mint ma : ezért 

általán az az elv vezérli a Jologtala- 
nokat is, hogy mentői könnyebben 
keressék a kenyeret. A kolduláshoz 
pedig egyébb se keil, mint alázatos 
viselkedés, meg arezbőr. A kit nem 
bánt se lepiszkolás, se kiutasítás, sem 
az a szégyen, hogy a könyörület fil
lérei milyen keserűek.

És végtére van nálunk is elég 
szegény, miért segélyezzük mi az 
idegent.

Az idők jele arra int, hogy az 
1886 évi XXII. t. czikket elöljárósá
gunk szigorúan vegye és idegen sze
gényekkel szemben is alkalmazza ne 
csak papíron, hanem a valóságban.

Ne adjanak ki annyi koldulási s 
házalási engedélyt.

Bérmálás Aszódon.
Az aszódon lefolyt bérmálásnak 

utóhangjai voltak az aszódi helyi saj
tóban.

Méltányolom bár a sajtó azon 
jogát, mely szerint a közélet szereplőit, 
azok tényeit bírálja, még is sztiksé-

Ábránd.

Napsugárból, fényből alkottam egy képet, 
Hová menekültem, ha a sorsom tépett. 
Remélt szerelmeddel ékitém fel szépen, 

, Jövőm véltem látni e csodaszép képen, 
í Melengettem, óvtam, beczéztem, imádtam I

Ha tetszik-e Néked ? Képem eléd tártam, 
Szemed clforditád: kiejted a szót : „nem !“ 
Villámként futott át szivemen, telkemen I

Alom volt szerelmed, abból szövém képem, 
Szertefoszlott rideg szódra álomképen.
Azóta kerüli szememet az álom,
Azóta nem élek I A golgotát járom . . .

I
1 gcsnek tartok egyetmást az igazság. 
: érdekében ez ügyben helyreigazítani

A „Váczi Közlöny" közismert’ 
i klerikális lap, s egyik czikkében egész 

elragadtatással ir a püspök aszódi fo
gadtatásáról, valószínűleg hiteles s a 

! püspök Aszódon járt környezetének 
tudósítása alapján s igy azt hiszem, 
hogy elég kompetens helyről.

Különben maga a bérmáló püs
pök is ismételten kifejezte megelége
dését a fogadtatás fölött s az őt Isa- 
szegig elkísérő aszódi küldöttségnek 
meleg szavakban mondott köszönetét 
a szives vendéglátásért.

De beszéljenek a tények.
A kir. javítóintézet növendékei a 

püspök fogadásnál nem is voltak je
len, csak a bérmálásnál közülök azok, 
axi.< bcruiuutoziak.

A tisztelgésnél megjelent az is
kolaszék küldöttségének 8 tagja Beke 
Gyula gondnok vezetése alatt tehát a 
tizes küldöttségből csak kettő ma
radt el.

Tisztelgett még a püspök Ömél
tóságánál a községi elöljáróság a tűz
oltóság, az egyházak, a javító intézet 
tisztikara s a szívélyes püspök viszo- 
iföztá is a javító intézetben a látoga
tást déli fél 12 órakor s az ev. egy
ház lelkészének is izenetet hagyott 
hátra, sajnálatát fejezvén ki, hogy az 
időből kifogyván, nem látogathatta 
meg. A fogadás tehát nem volt oly 
hideg, mint állittatik, s a helybeli plé
bánost, mulasztás nem terhelheti.

■' Ezzel szemben kérdem : mit tett 
hát a bíráló sajtó, hogy impozánsab- 
bá tegye a fogadást ? Még csak meg 
sem jelent azon ! Többet nem mondok, 
ennyi azt hiszem épen elég.

Egy aszódi katholikus.
A következő sorok közzétételére 

kértek fel bennünket.
Tekintetes Szerkesztő Ur !

.. Tisztelettel kérem alábbi soraim szives 
közzétételét. —

A „Qalgavölgy" legutóbbi számában 
Kecsey Lajos ur „válasz a levélre" czimü 
vezérczikkében „a legnagyobb erkölcsi fel
háborodás hangján ugyancsak megnyomta a 
pennáját s bár Magurányi József plébános 
urral egyetemben iskolaszékkel, hírekkel fog
lalkozik, kiknek — szerinte — indolentiájok 
akadályozta Öméltósága impozáns fogadtatá
sát, — mégis minket, illetve növendékein
ket sújtja legjobban akkor, midőn őket „A 
társadalom javításra szoruló, kis bestia" 
czimmel oda deklarálja, miszerint nem mél
tók egy püspök előtt a templomba, vezetők 
közt helyt foglalni.

Ugyanezen polémiában és ugyanezen 
aktusra vonatkozó Jankó Béla ur czikkében 
pedig dűlt betűkkel, „egy szakasz javitoncz"- 
ról van említés.

En ezeken nem háborodom fel, hanem 
végtelenül elszomorít azon tudat, hogy egy 
jogász és az aszódi úriemberek egyik kivá
lóbb tagja beszél igy,

Kecsey urat nem ismerem, de tudom, 
hogy jogász és felháborodásában tette. El
végre a jogászok is — lévén az emberi do
log — tévednek, különösen, ha felháboro
dásukban cselekednek. Azonban szeretném 
nagyon tudni, mikép definiálná ő azt a 
cJmet nyugodt állapotában, mert nem tar
tom őt kvalifikátiójánál fogva annyira lai
kusnak, hogy a javítóintézeti növendék fo
galmát, de az intézményt magát is ismer
tessem avval a czéllal, hogy ez a czim nem 
illik fájok.

Jankó Béla urat pedig ismerem s itt 
már kerülget a kétségbeesés.

Uraim I Hát mi leszen akkor szegény. 
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agyongyötört hazánkból, ha egy város, de I 
egy vidék művelt és kvalifikált elemei Így i 
beszélnek humanizmus, az eniberszeretetnek 1 
anyaga és egyik kimagasló intézményéről ?1 
Mi leszen akkor, ha vissza, eltaszitja a 
társadalom mindazokat, kik eleget téve a 
földi igazságnak, lecsiszolni igyekeznek ma
gukról azt a foltot, melyet legtöbbnyire a 
társadalom tapasztott reá ? :

Gondoltak-e erre jó Uraim ?
Bizonyára nem.
Vagy talán a mi „bűnünk" lenne oka 

szegény növendékeink aszódi nevének, va
gyis az, hogy mindnyája meg nem javul ?

Ez oly probléma, mit könnyen meg
fejtek csak ezen egyszerű levezetéssel:

Ha minden ügyvéd megnyerné perét, 
ha minden adós óvatolás nélkül kifizetné 
váltóját, ha minden jegyző be bírná szedni 
az évi adót, ha minden pap bevezetné hívét 
a mennyei pitvarba, ha minden orvos meg
gyógyítaná betegét, stb., végre ha minden 
javító intézeti családfő megjavítaná minden 
növendékét, — kitörölhetnénk a szótárból a 
„nyomort" és az élet küzdelme nem szedné 
oly nagy perczentben áldozatait.

Csak az Isten müve tökéletes.
Nem bestiák azok Uram, hanem sze

rencsétlenek. •
Nem volt azoknak — szegényeknek 

olyan puha és csendes bölcsőjök, mint ne
künk.

Ha ideje engedi, fáradjon hozzám, 
majd mutatok én sok dokumentumot, mely
ből meggyőződhetik miszerint köztünk 
olyan egy sincs, hanem — mint igen jól 
tudja — van sok az étet mezején szabadon 
czifra köntös és „tisztesség" leple alatt I 
azoknak kell megadni a „bebsületes nevüket.

Védelmére kelek tehát szerény betűim
mel azoknak, kik maguk ezt tenni nem 
tudják avval az intentióval, miszerint czélom 
szentesíti eszközeimet.

Béke velünk.
Magamat a tekintetes szerkesztő ur 

jóindulatába ajánlva vagyok
Aszód, 1905 junius 15.

tisztelettel
László Károly

kir. javitóint. családfő.

HÍREK.

Űrnapja.

F. hó 22-én ünnepli a katholikus 
egyház egyik legszebb ünnepét : az 
Űrnapját. Űrnapjának nevezzük ez ün
nepet, mert ezen napon üljük meg 
ünnepélyesen Urunknak, Jézus Krisz
tusnak azon nagy szeretetreméltó ren
delkezése emlékét, melylyel az utolsó 
vacsorán az oltári szentséget szerzetté. 
Ezen ünnep ideje tehát voltaképen 
nagycsütörtökön volna, de akkor a 
megváltás véres munkájának szemlé
lése nem engedi szivünket olyan öröm
be merülni, amilyen méltó volna 
Krisztus Urunk végtelen szeretetének 
ezen jeléhez. Azért az egyház a Szt- 
Háromság vasárnapját követő csütör
tököt választá ki ezen ünnep megtar
tására, mikor már maga a legszebb 
pompájában ragyogó természet is 
örömre ragad bennünket.

Bárki is részt vesz e nap ünne
pélyességén, örömmel fog rá emlé
kezni. Mindenütt sürgés-forgás van, a 
fák dús lombjait, a mezők, rétek, ker
tek virágait összeszedik a jámbor ke
zek, hogy a templomot s a világ négy 
tája felé fordított oltárokat felékesitsék. 
A zöld ágak sorozata, az elhintett vi

rágok kellemes illata, a felállított sát- ' 
rak s bennüK a szép oltárok, a hívek 
ünnepi öltözete, a harangok hivó ’ 
szava hirdetik a rendkívüli ünnepet. 
A pap fehér egyházi ruhában végzi a 
misét, melynek végeztével tömjénfüst 
és ájtatos énekek kíséretében kezdetét 
veszi, az oltáriszentséggel a körmenet 
a négy oltár felé, melyek mindegyiké
nél egy-egy evangéliumi szakaszt éne
kel s áldást ad a világ minden tája 
felé.

E szép ünnepet, melyet 1264-ben 
IV. Orbán pápa rendelt el kötelezővé 
az egész katholikus egyházra, váro
sunkban is rendkívüli ünnepélyesség
gel harangzúgás, mozsarazás közben 
szoktak az'ájtatos hívek megtartani a 
hatóságok, iskolák részvétele mellett.

Reméljük, hogy mi sem fogja 
zavarni annak méltó lefolyását, külö
nösen pedig elvárjuk rendőrségünktől, 
hogy a sátraknak a körmenet elvonu
lása után szokott megrohanását és 
szétszedését meg fogja akadályozni s 
ebbeli tilalmát előre is közölni fogja 
a közönséggel.

Közgyűlés. Pestvármegye e hó 
19-ére összehívott közgyűlése József 
főherczeg halála miatt e hó 20-ára 
halasztatott el.

Évzáró vizsgák. A községi is
kolában junius 17-én volt meg az év 
záró vizsga. Az iskola a rövid szor
galmi idő. daczára igen szép ered
ményt mutatott fel. Beiratások a jövő 
évre szept. 6, 7 és 9-én lesznek és 
szept. 11-én kezdődik a rendes taní
tás.

A gödöllői iparos tanoncz isko
lában szintén e hó 17-én volt meg 
az évzáró vizsga.

Elefánty Béla szabadsága. A 
vármegyei tűzoltó szövetség elnöke 20 
napi szabadságot kért Elefánty Béla 
aszódi jegyző részere, hogy az az 
országos tűzoltó tanfolyamon részt 
vehessen.

Tűz. F. hó 15-én d. u. 2 óra
kor leütött a villám Tamás András 
kör-utezai házába, mely rögtön ki- 
gyuladt; ugyanakkor a tüzörségi lak
tanyába jeleztetett a tűz. Általános 
tűzjelzés után a tüzörségi laktanyából 
kivonult a tűzoltóság 2 szivattyúval 
és 3 lajttal. A ház teteje és a mellék
épületek leégtek és a szomszéd há
zakat csak a legnagyobb erőfeszítés
sel és okszerű eljárással lehetett meg
menteni. Az épület biztosítva volt. E 
szerencsétlenséget sajnálatosabbá tette 
a polgárság részéről nyilvánult nem 
törődömség, mely kívánatos volna, 
hogy a jövőben ellenkezőleg történjék.

Telefon Aszódon. Aszódon a 
telefon bevezetése már befejezett do
log F. hó 19-én lesz megtartva a 
bejárása s az uj telefon épitése ak
kor azonnal kezdetét veszi.

Jég. Csütörtökön délután nagy 
jégeső volt Rákoskeresztúron. Galamb 
tojás nagyságú jég esett. A vihar fél 
óra hosszáig tartóit s teljesen tönkre 
tette a gabonát.

Népgytilés. Aszódon, f hó 18-án 
d. u. 3 órákor a piacztéren népgyü- 
lés lesz. Tárgy : 1) Hogy segítsünk a 

nép baján ? 2) A keresztény szoczia- 
listákkal és a szoczialdemokratákkal 
szembeni magatartás, 3. a munkás 
politikai jogai.

Növendékpapok felvétele egyház
megyénkben . A világi papságra lépni kí
vánó tanuló ifjak felvételi vizsgálata a váczi 
egyházmegyében ez évben julius hó 4-én 
fog a váczi püspöki palotában megtartatni. 
A felvétel a VI, VII. és Vili, osztályokból 
történik. A folyamodók a felvételi vizsgálatot 
megelőző napon julius 3-án tartoznak meg
jelenni és bizonyítványaikat, keresztleveleiket 
a püspöki hivatalban letétbe helyezni.

V. 240 4 számhoz 1905 Vgh. 446 szil. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői 
kir. járásbíróságnak 1905 évi V. 240 4 számú 
végzésével dr. Szende Amigél ügyvéd által 
képviselt Bpesti hitel forgalmi szöv. felpe
res részére Fajta Irén és trsai rákosszent- 
mihályi lakos alperes ellen 1800 kor. köve
telés és jár. erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán az alperestől 
lefoglalt 1270 kor. — fiiérre becsült ingó
ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbí
róság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán leendő megtartására határidőül 
1905 évi junius hó 24 napjának 
délutáni 1 órája tűzetik ki, mikor a birói- 
lag lefoglalt bútorok és egyébb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni.

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

Kelt Gödöllőn, 1905 évi junius hó 6. 

Élő János kir. bir. végrehajtó.

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

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

épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
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 
úgy a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.
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Sebesedések

(
legyenek azok bAnninö természetűek, gondosan meg
védendők minden tiszt.ítians.ig ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már, r bog,’ a me’gpullitó 
huzókenőcs PRA Al IIAZIK iNŐCS név alatt, mint 
egy nélkülözhetted kötőszer snieretcs Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyulást. I doboz. 70 lill.

búdéi Posta szé küldés napont <. kretss 
3 kor. 16 lill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe- Jv 
dig 4 kor. 60 fillérért u do- XZ 
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bermentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

FRAGNER B. is. rs kir. udvari szállilii 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában.

| Prága, Kleinseite, Nerudagasse jj 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- a. 

M Magyarország gyógyszertáraiban, Fő @ 
M aktár: Törők József Buda)? g

A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA

ETERNIT MŰVEK HTOEKlAJOS
BUDAPEST V’.. ,55.

egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvckből gondosan elő
állított étvágyelösegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén ievezetö háziszer, 
mely a mértéktelen: ég ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszornlást, mérték
telen savképzódés és görcsszerii fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egérz üveg 2 kor.

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

Főraktár :

FRAáNER B.
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postni szötkiikh-H i|a|)<>i)tn.

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

_ Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertóra 

Budapest.

Megfojt ez

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger msllpaszíiliai,
r.z étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50

Fő- és szétkiildési raktár:

„N ADÓ R“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

zott köhögés ! h
Gödöllő: Szentmiklóssy B

'•idüís jlO ! Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla . upilj'.u ■ Aszód : Sárkány László. csak Immár meggyógyított.

íi

í

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír

üzletében Gödöllőn.

Fióküzlete : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

BALY (JYÖRtíy
sirköraktára Jászberényben

..SÍRKÖVEK..
legfinomabb kivitelben

.. jutányos árban.......

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váezi-utcza 450. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményíti- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szettiföddck, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb iivegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
--- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda


