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Piiíikösd

Tüzes nyelvek hirdetik a magyar 
nemzet örökköntartó igazságait, melyek 
egy ezredév viszontagságain keresztül 
hazánkat és fajtánkat fentartó vezér- 
motivumok maradtak. Az idei pün
kösdön e nagy nemzeti igazságok erő
teljesebben viszhangoznak minden ma
gyar szivében, mert egy nemzeti ujjá- 
szli etés korszakába léptünk. Nemcsak 
hitbeli, nemzeti ünnep is ez az idei 
pünkösd, amidőn mint megannyi tü
zes nyelv hirdetik az események, hogy 
uj korszak, uj rend és becsületes, 
tiszta uralom következik. Tavasz van 
a természetben, tavasz van a hazafiul 
szivekben is, kivirágzott reményeink
nek fája és mi bizalommal hisszük, 
hogy nem veri el a jégeső, nem der- 
ineszti hajnali fagy e virágokat; meg
érik a gyümölcs, a magyar nép jobb 
jövője. Mintha uj erőt éreznénk tagja
inkban, mintha dermesztő álomból 
ébredtünk volna fel, úgy érezzük ma

gunkat ezen a tavaszon, az uj korszak 
kezdetén. Szomorú, sötét idők vannak 
mögöttünk. Állami közéletünket egy 
központi korrupt rendszer mételyezte 
meg közel negyven esztendőn keresz
tül és vicinális közéletünk is, sajnos, 
ehhez a központi korrupcióhoz alkal
mazkodott.

De ne bolygassuk a múltakat, 
éljen egymással egyetértésben a ma
gyar ember

A tüzes nyelvek hirdetik most, 
hogy vége szakadt úgy az országos, 
mint a vicinális korrupciónak, a köz
életben megillető piedesztáljára kerül 
a tisztesség és a munka.

A munka ! Ez a vezető jelszava 
az uj korszak küszöbén álló Magyar
országnak, úgy az államnak, mint a 
megyéknek és városoknak, nemkülön
ben a kereskedelem 
művelődés vezető 
Pünkösd ünnepével 
a munka, amelynek 
nyelvek hirdetik nekünk.

Hivő néppel tele a templom. Or
gona-bugás, tömjénfüst száll a szelíd 

s ipar s a köz
fakorainak is. — 
veszi kezdetét ez 
dicsőségét tüzes

kékben pompázó égboltozat felé, fü
vek, virágok illatától terhes a levegő 
s a természet virulásának, az élet 
örömének közepette száll az Istenhez 
a föld népének fohásza, jö termésért, 
becsületes megélhetésért.

És valóban nem tudunk a jelen
legi körülmények között nagyobb ál
dást a magyar népre nézve, mint egy 
jó termést, a mely a közviszonyok 
javulása körül legtöbbet tehetne.

Jó termést kérünk, jó termést 
várunk az egek urától! A tavasz szép
ségeiben pompázó természet és a 
templomok ékessége, harangok zúgása 
hitre, reményre inti az embereket, 
akik akárhányszor csalódnak életük
ben, a reménységről egész a sírig 
nem fognak lemondani. De nagyobb 
joggal is remélhetünk most, amikor 
■nagy tények bizonyítják, hogy egy uj, 
egy jobb korszak következik. Szóval 
szép pünkösd ünnepe van most a 
magyarnak. Dacára annak, hogy nem 
szűnt meg a dolgozó, vagyontalan 
népnek jogtalansága, nyomora és 
szenvedése, dacára annak, hogy egyre
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Pusztai csendélet.
I 

— Eredeti tárcánk. — (2 I

Irta : Szalay Károly.

A forró kánikulai napra hüs, harmatos | 
éj következett. A nehéz, napi munkában el
fáradt tanyai nép méla danával tért meg 
egyszerű lakába s a távoli nádasokból mesz- 
szire hangzó béka-liangvetseny egyhangú 
nótája mellett édes álomra szenderült. A 
néma éjszakába csak néha-néha szólt bele 
egy vonitó kuvasz, talán a holdat ugatva, 
mely sápadt arcával szétrongyolt felhők 
közül kandikálgatolt ie a szendergő tájra. 
Olyan néma, csendes volt minden. Szinte 
hallani lehetett az éjmadár szárnya lebbené- 
sét, mig vészijósló „vidd ki! vidd ki 1“ si
koltása valami kísérteties hangulatot ébresz
tett a félhomályba burkol1 éjszakában.

Az urasági lak egyik ablakából halvány 
világ szűrődött át az éj párás levegőjébe, 
melynek fénye mellett benn Leszár Marcsa 
könyet szemekkel vasalgatta fodros honi 
szoknyáit, hajtogatta csipkés keszkenőit azo
kat a'nehéz selyem fejkendőket, amelyek 
alól oly sokszor vetegetett forró pillantásokat 

kedves Dóri Pistájára. S mig egyiket rakos
gatta, hajtogatta, valamit mintha magában 
beszélgeted volna is, mely olyan bucsuzga- 
tás féléhez hasonlítót; s amelyeknek egyetlen 
hangját sem szalasztotta volna el a vén 
Zsuzsi, ki a konyha egyik szögletében levő 
pihenőjéről félignyitott szemmel leste a .har
csa szokatlan szorgalmatoskodását. Máskor 
már régen rárivallt volna, hogy minek égeti 
haszontalanul a lámpát, de most — délután 
úgyis erősen lehordván a Marcsát a Dóri 
Pista miatt — nem akarta jobban elkeserí
teni. S egy jó ideig csak el is tűrte szótla
nul az előtte érthetetlen pakolódzást, készü
lődést, hanem mikor Marcsa egy vörös 
selyemmel kivairt patyolat zsebkendőt arcára 
borítva hangos zokogásban tört ki. Nem 
türtőztethette magát tovább, hanem félig 
feddő, félig meg engesztelő hangon oda
szólott Marosának, hogy :

— Tán bizony elment az eszed, hogy 
könynyel nedvesitgeted a vasalni valódat ?

— Sulisé bánja, Zsuzsinéni, — felel 
sírva a lány, — nem magamnak vasalgatom 
én azt 1

— Megbolondultál — felelt amaz — 
tán biz a Dóri Pista lakodalmára készitge- 
ted ?

E szavakra, mint álmából fölvert, ösz- 
szerezzent a lány s csak annyit tudott mon
dani, hogy :

— Verje meg a Teremtő, aki elszólta 

tőlem, amibe pedig magának is része van. 
No, de mindegy I . . . Száradjon a nyelvén 
aki tette, gonosz kívánsága — s viselje bol
dogan, amit én nélküle viselni nem óhaj
tok.

S mig beszélt, keze mintegy ösztön- 
szerűleg rakosgatta a sok széles selyem 
pántlikát, piros kötényt, varroitas derékot, 
mindenikhez mondva valamit :

— Ezt is ő vette . . Ebbe látott meg 
legelőször . . . ebbe szeretett belém . . Eb
be akarta, hogy vele esküvőre menjek . . .

Mikor aztán az utolsó darabot is vé- 
gigsimitgaita, összehajtogatta, kiválasztotta 
közülök a legszebb öltözetet s mintha es
küvőre öltözve fel, szépen kicsiple megér, 
közbe, közbe busán dudolgatvs :

Holló madár fekete ruhádba
Látogass el majd a keresztfámra 1
A vén Zsuzsi meg egyre nyugtalanab

bá lett ez aiatt. Úgy szeretett volna be
szédbe elegyedni véle, de a leány elszánt, 
határozott mozdulatai és beszéde a borza
dásnak bizonyos nemével töltötte el s egy
szerre úgy érezte, hogy összes kuruzsló tu
dománya cserbenhagyta. Majd bizonyos ön
vád féle támadt fel lelkében ; bánni kezdte 
hogy oly sokszor megpirongatta a szegény 
leányt ; sajnálta, hogy oly sokat leszólotta 
Dóry Pista anyja előtt ; bánta, hogy a 
múltkor sem eresztette el az ünnepi gyó
násra, a szombati zalábákában meg épen 
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másra hagyják el a kontinenst ihagyar 
kivándorlókkal megrakott oceánjáró 
gőzösök, immár itt a biztató remény
ség, pünkösd szép ünnepén, hogy 
ezek a fekete napfoltok nem fogják 
sokáig az uj korszak fényességét el
homályosítani.

Várjuk a munká‘, várjuk az alko
tásokat, melyekből nemcsak a közélet 
vezetőinek, de minden jóravaló ma
gyar embernek is ki kell vennie a 
maga részét. Nemzeti munkát, nemzeti 
alkotásokat csak egy nemzeti teljesség 
tud produkálni és örömmel látjuk, 
hogy pünkösdnek ünnepén egyetért 
az egész magyar nép és munkakedv, 
a jobb jövőben való bizalom általá
nos. Tüzes nyelvek szólnak hozzánk 
régi magyar dicsőségről, elmúlt szo
morúságokról, és jövendő alkotásokról, 
nemzeti nagyságról és népszabadság
ról. —

Hiszünk 1
És ha jön ismét a pünkösd jö

vendő tavasznak pompája közepette, 
találjon itt egy megelégedett, dolgozó 
szabad népet.

Műkedvelők
Sztmihályon.

Aczél Lajos hat
vani lelkész a hatvani műkedvelőkkel 
nem pünkösd másodnapján, hanem 

ugyanazon a héten szombaton megy 
Rákosszcntmihályra, hol igazán tárt 
karokkal várja az egész közönség.

A jeles műkedvelők a művészet 
és jótékonyság szolgálatában nemes 
célért buzognak és kétségtelenül nagy 
sikerű vállalkozásukkal a felebaráti 
szeretetnek és a nemes lelkesedésnek 
ritka példáját mutatják. Nem fognak 
szűkölködni a megérdemelt babérban. 
Szentmihály és egész környéke szer
vezkedik a vendégek fogadására és 
feszült érdeklődéssel várja Aczél La
josnak, a jeles Írónak eddig legna
gyobb alkotását, a „Delejes álomban" 
cimü hazafias drámáját.

A darabról Szécsi Ferenc dr. Író, 
' a Vígszínház volt dramaturg igazga

tója, hatvani kir közjegyző, a lelkes 
elismerés hangján mondott bírálatot. 
A darab valószínűleg nemsokára szín
re kerül a kolozsvári Nemzeti Szín
házban is, ahová Szécsi fogja be
ajánlani.

Az előadást szombaton, junius
9-én  este fel 9 órakor tartják Rákos- 
szentmihályon, hol a darab a követ
kező szereposztással kerül színre : 
Vértes Gábor földbirtokos — Vietorisz 
Béla ur (Hatvan), Margit neje — 
Szabados Paula urhölgy (Rsztmihály), 
Jolán lányuk — Novy Anna urhölgy 
(Hatvan), Vértes Bence földbirtokos
— Vénis Jenő ur (Hatvan), Ella lánya
— Spannraft Elza urhölgy (Rszentmi- 
hály), Odor László bujdosó — Tóth 
Béla ur (Hatvan), Hellén Ernő báró 
rendőrfő — Szentpétery János ur 
(Hatvan), Ruben Ervin titkárja — 
Király Sándor ur (Hatvan).
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Községi választás. Gödöllőn 
e hó 2-án tartatott meg a községi 
képviselő testületi tag választás. Az 
első kerület dr Heyder Ödön főszolga
bíró elnöklete alatt, a második Halász 
Móricz szolgabiró elnöklete alatt vá
lasztott. Mindkét kerület 5—5 rendes 
és 3—3 póttagot. Az első kerületben 
megválasztattak : Podhorányi József 
143, Nyiry Lajos 118, Gráf Éliás 115, 
Rózsa István 1Ü3 és Karácsony And- 

, rás 99 szavazattal. Póttagok lettek: 
Stróbel János, Duha János és Szauer 
Lajos. - - A második kerületben meg- 
valasztattak : Ádám Ferenc 109, Teér 
Kálmán 104 Poroszlay József 103, 
Wirnhardt Ferenc 94 és Matuz István 
(Török) 48 szavazattal, (Németh And
rás 47 szavazatot kapott) póttagokká 
megválasztatott: Tlajou István, Zentkó 
István és Kneitner Ferencz.

Gyászrovat. Etre-karcsai Lukács 
Gyula, Körmend függetlenségi párti 
képviselője, junius 1-én este 9 óra 
tájt a közúti villamos egy kocsiján, 
az Andrássy-ut és Váci-körut sarkán 
levő megállóhelynél hirtelen rosszul 
lett. Az előhívott mentők részleges 
agyszélhüdést konstatáltak, amelynek 
következtében a képviselő testének 
balfele teljesen megmerevedett. A 
nagybeteg képviselőt eszméletlen álla
potban Lónyai-utca 13. szám alatt 
levő lakására szállították, ahol tegnap 
56 éves korában meghalt.

Tanyai batyubál. A gödöllői 
polgári kör pünkösdhétfői batyubálja 
képezi most a mulatni vágyó fiatalság

lepirongalta, amiért a minap nem akarta fo- | 
gadni a Janicsák bojtár köszöntését, akit 
pedig ö tartott a keresztvízre. 1

— Mit akar ez a lány ? — töprengett i 
magában — talán bizony kárt akart tenni 
magában ? Hogy aztán az én lelkemen szá- 
radjon . . . Hiszen én igazában nem vétet
tem soha semmit I Nekem mindegy, akárki 
veszi .is el . . . Lám, 'ám milyen kár érte, 
hogy igy lelkére vette ezt a csekélységet.

Eközben felült ágyán s engesztelő han
gon odaszólt Marosának.

— Jobb lesz már aludni menni, mint 
ott teketóriázni I

— Igen megyek, — felelt Marcsa félig 
indulatosai’,, — megyek ; adjon isten magá
nak jó éjszakát I — s azzal kirohant a félig 
nyitott konyhaszoba ajtón s ment egyenesen 
arrafelé, ahol Dóri Pista deleléskor itatni 
szokta gulyáját a széles gárdonyi pusztai 
kút felé. Egy percre megállt a kút felett s 
széttekintgetve belépett a kút kávájába s le
kuporodott a gárdony merítő pallójára.

A vén Zsuzsi, ki lélekszakadva rohant 
utána, már csak azt látta, amint fehér se
lyem keszkenője is eltűnt a kút mélysé
gében.

*

Természete a mi jó falusi népünknek, 
hogyha baja esik, előbb jól kijajgatja, so- 
pánkodja magát s csak azután lát hozzá a 
baj esetleges orvoslásához.

A vén Zsuzsi is, ahelyett, hogy a meg- 
tévelyedett Leszár Marcsa segélyére sietett 
volna : fejére kulcsolt kezekkel, jajgatva ro
hant a tanyai épületekhez s pár perc alatt 
fellármázta az egész tanyai népet. Igazi 
bucsujárás kezdődött aztán a pusztai kút
hoz.

Legelőbb ott termett a vén bognárné, | 
ki váltig erősitgette, hogy még egyszer fel- i 
bukkanni is látta, sőt valamit Kiáltani is ' 
hallotta; a szószapuló Kornyáné a nagy 
fel-felvetődő buborékokat mutogatta, erősen 
állítva, hogy mikor az utolsó is felzubbant, 
egy fehér madár szállott fel a kút fenekéről, 
mely bizonyosan a szegény Marcsa kiröp
pent lelke volt. A vén Zsuzsi meg csak 
akkor tért meg, mikor valahonnan Dóri 
Pistát is felhajszolta s nem nagyon válogatta i 
a szót, hogy a maga leikéről az ő hitlen ! 
májára kenje az egész dologért a felelőssé
get :

— Te vitted sírba, te temetted el rósz, 
álnok lelkű, azt a szegény teremtést I Te 
felelsz érte majd az isten itélőszéki előtt I . 
Ha nem szeretted, mért hitegetted, minek 
csalogattad, akadt volna neki más is, ha te 
nem . . . meglásd, utol ér még téged az 
Isten verése I

. Ilyen s ezekhez hasonlókkal mig a 
Dóri Pista lelkiismeretét élesztgette, egyúttal 
keményen rá is förmedt, hogy :

— No, most már eredj s a hóttetemét 
legalább keresd elő.

Mire a kúthoz értek, már erősen dol
gozott a csáklya meg a vasmacska s a hosz- 
szu kutostor egyre járt a kút mélyébe, csö- 
römpöllctve a vizetmerő vedért és amint egy 
egy ág vagy összegubancolódott fű s levél
csomó beleakadt egyik-másik kutató eszköz 
vaskarmaiba : nagyot sikoltolt az asszony 

I nép s némelyik már látta is, amint szegény 
Marosának hol a kezét, hol a lábát emelge
tik a kút tükre felett s csak elképzelni lehet, 
de nem leírni a sajátságos éjjeli képet, 
melyhez a fogyó hold szolgáltatott gyér 
világosságot. Ha olvasni tudtak volna liala- 
vány arcáról ezalkalommal : nem egyszer 
láthatták volna jóizt’en mosolyogni.

Az öreg Leszár Mátyás csak tipegetl- 
topogott a kút körül :

— Ejnye, ejnye beste lelke, hogy tette 
csúffá a vén fejemet ! — egyre mondogatta, 
lévén az öreg jó bibliás ember.

A felesége meg a skála összes hang
jain kiabálta, a körüUllókhoz intézve inkább 
is szavait :

— Én édes szép kincsem I Egyetlen 
gyöngyöm, ezt kellett nekem megérni, . . . 
sohse nyugszom meg még a síromban sem 1 
Ki lesz nekem már az én egyetlen aranyos 
jó gyermekein ? — (volt még vagy három 
lánya meg két fia, az egyik épen ror alatt).

— Megmondtam én — vágo't közbe a 
vén Zsuzsi, kire Leszárné erősen célozgatott 
— hogy nem lesz ennek jó vége, a múlt
kor is imádkozás nélkül aludt el s keresztet 
se vetett magára, amint a feszület előtt 
elmentünk . . . nem kellett neki csak a 
Pista, pedig tudhatta, hogy annak meg ő 
nem fog kelleni, amióta a gácsi számadó 
juhász leányával megismerkedett . . .

Rázúdult ekkor az egész tömeg Dóri 
Pistára, aki pedig csurom viz lett már az 
izzadtságtól, amig a kutból kifelé merte a 
vizet. Majd hosszú, egymáshoz kötözött lét
rákat eresztgettek le a mélybe s rajta leszáll- 
va egyik-másik alámerült a vízbe, hogy 
felhozza a szegény Marcsa hóttetemét, de 
hasztalan, egyiknek sem sikerült rátalálni. 
Újult erőt kölcsönzött nekik a fájdalom, me
lyet a bániész tömeg nem szűnt meg kesetü 
sopánkodásaival élesztgetni.

Folyt, I.köv.
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körében a napirendet és a megbe
szélés tárgyát. A rendezőség már rósz 
idő esetére is gondoskodott a közön
ség elhelyezéséről, amennyiben sátort 
is veret. A mulatságon Béla bandája 
fog muzsikál,ii.

Fiatal bűnös. Tóth likó Mária 
13 éves kartali leányt Aszódon május
25-én  a csendőrség tetten érte, midőn 
egy kosarastól két kosár ellopása után 
menekülni akart. Tettes bűnét beis
merte..'

Öngyilkosság a temetőben. 
Krausz József kőbányai lakos a múlt 
hó 27-én a rákoskeresztúri temetőben 
agyonlőtte magát.

Tavaszi mulatság. Az aszódi 
polgári kör saját könyvtára javára f. 
évi pünkösd hétfőjén a kisbaghi erdő
ben tavaszi táncmulatságot tart. Be- 
lépti-dij férfi-személyenként 2 korona. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a 
kör helyiségében tartatik meg. Kez
dete délután 3 órakor.

Pályázat a katonai iskolákba. A 
in. kir. honvédelmi miniszter a cs. és kir. 
közös hadseregbeli hadapródiskolákban ma
gyar honos ifjak részére fentartotl és az 
1906—907. iskolai év kezdetén betölthető 
242 egész ingyenes magyar állami alapítvá
nyi és 3 szintén egészen ingyenes magán- 
alapitványi azonkívül tandíjmentes helyekre 
pályázatot hirdet.

Talált tárgyak. Aszódon egy 
félreeső helyen, valószínűleg valamely 
vásári lopásból származó nagy meny- 
nyiségü ruhanemüeket tálát a csend
őrség Tulajdonosa jelentkezhet.

A telefon reformja. A kereskedelem
ügyi miniszter legközelebbi telormterveiiiek 
egyike a telefondijszabás módosítása, A mi
niszter egy Amerikában divatos előfizetési 
rendszert kíván behozni, mely szerint elő
fizetési alapdij egy,'dtalaban nincsen. Van 
azonban egy igen minimális beszélgetési dij 
mely az előfizetés alapjaid szolgál olyképen, 
hogy minden telefonbirtokos előirányozza az 
évi beszélgetések számát. Ha valaki kétezer 
beszélgetésre fizet elő, de a telefont csak 
ezerszer használja, akkor a befizetett többle
tet javára tudják be. A nyilvános telefon 
állomásokon és kávéházakban telefon auto
matákat fognak felállítani.

A hátralékos adók befizetése. A 
pézügyminisztérium mar megállapította úgy 
az ex-lex előtti, valamint az ex-lex ideje 
alatt felgyülemiett adótartozások behajtásá
nak módozatait. Az 1904 évi adótartozások, 
minthegy ez évben ex-lex nem volt, feltét
lenül egy összegben fizetendők be. Az 1905 
és 19C6 évi adóhátralékok pedig felerészben 
a I. évi október 1-ig, fele részben pedig 
1907 év október 1-ig fizetendők be. •— Az 
adóhátralékok behajtását a bénzügyi ható
ságok természetesen csak az idemnitás meg
szavazása után kezdhetik meg.

Tetten ért tolvaj. Tóth Gábor 
kállói lakos, notórius vásári tolvajt ; 
Aszódon a vásárban — midőn az ! 
összelopkodott holmikkal menekülni 
akart — az aszódi csendőrség elfogta. ; 
Kikutatásánál egy szőrtarisznyában 2 ' 
pár csizma, 1 pár cipő, 2 pár papucs, : 
8 kalap és 4 színes ing találtatott I 
nála. Letartóztatták.

A Vasárnapi újság május 27-iki szá
mának 37 képe közül a legtöbb a lefolyt 
napok nevezetes eseményeire vonatkozik. r 
Szent István szobor leleplezését kilenc, a 
képviselőház megnyitását hat kép mutatja 
be, az utóbbiak közt látható a ház üléster
me, jobb és balfelöl, a kormány tagjaival. 
Aktuális képek vannak még a rákosszentmi- 
hályi felhőszakadás pusztításairól, az orosz 
cár Budapesten készült motoros vonatáról, 
a nálunk járt khinai küldöttségről, a dzsiu- 
dzsiczu budapesti tanításáról stb. Érdekes 
olvasmányul szolgálnak Farkas Imre és Sajó 
Sándor verse, Bartlia Sándor emlékezései, 
egy cikk a Kossuth családnak egy száz év 
előtti katonás asszony tagjáról, egy másik 
cikk a budai királyi palota kétszáz éves 
jubileumáról, a „Regénytár" melléklet köz
leményei : Molnár Ferenc eredeti és León 
De Tinseau franciából fordított regénye (ké
pekkel) tárcacikk a hétről, római levél s a 
rendes heti rovatok : Irodalom és művészet 
Közintézetek és egyletek. Sakkjáték, Képta
lány, Egyveleg stb. A vasárnapi újság elő
fizetési ára negyedévre négy korona, a 
Világkrónikával együtt négy korona 80 fill. 
Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhi
vatalában (Budapest, IV. kér. Egyetem utca 
4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a Képes 
Néplap a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, fél évre két korona 40 fillér.

V. 1228 17 számhoz 1904.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1904 évi V. 1228,17 számú 
végzésével dr. Gráf Zsigmond ügyvéd által 
képviselt Wollner Alajos felperes részére 
— Schuller Béla — alperes ellen 
100 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt | 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le- I 
foglalt 2248 kor. — fill. becsült ingósá
gokra a fent idézett "ödöllöi kir. járásbiró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a fclülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Rákoskeresztúr Rákosligeten leendő meg- 
tartásáaa határidőül 1906 évi junius 8. 
napjának d. e. 10 órája tüzelik ki, mikor 
a biróilag lefoglalt — bútorok, 
és egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs
áron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 

követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna, és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak,

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

Kelt Gödöllőn, 1906. május hó 10. 
Böhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

V. 659'3. számhoz 1903.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1903. évi V. 659 3 számú 
végzésével dr. Fuchs Adolf ügyvéd 
által képviselt Fuchs Lipót felperes 
részére Schuller Béla alperes ellen 
150 K — fii. követelés és jár. erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt 2248 koronára becsült ingósá
gokra a fent idézett gödöllői kir. 
járásbiróság fenti számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a felillfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Rákos-Keresztur, 
Rákosligeten leendő megtartására 
határidőül 1906. évi junius hó 8 nap
jának d. e. 10 órája tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, és egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

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

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

Kelt Gödöllőn, 1906 május 6-án.

Bőül Ambrus kir. bír. végrehajtó.

Dr. IRiTZ SAMU
fogorvos

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

napon át.
Müfogak. Fogtömés. Foghúzás.

hl

os. és kir. szab, kelme- és
Budapest,

megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, 
dót nyújt a n. é. közönségnek arra, hogy cégét •
I I t-. Dnt’íac'z vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalj,
I I Rl\ < 1111 ><ll I rUljCÍhZ, IvaUI gyermeköltönyök, díszítő- és bútorszövetek, fiit

szőrmefestő, veg'v tiszti tő és jrőzmosó-jíyúf
VII. Szövetség utca 37. szám

hogy minden tekintélyes vidéki városban képviseletet létesít és ez által mó- 
— a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse, 

’ja az úri, női és 
„ ... . .. függönyök, kézimun-

kéik, szőnyegek, csipke, és véyéiruk, szőrmék stbiek vegytisztltéisAt és festését. — Úgyszintén ágytollak tisztítá
sát és fehérnemüek mosását is.

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos árairól, szives jóindulatába 
és figyelmébe ajántja a képviseletet és számos megbízást kér a

Kovalcl Péter és fia oépr.



1906 junius 3

Házeladás
Hevescsányon, a legforgali.iasab helyen 
a templomtéren egy ház, melyben je
lenleg borbélyüzlet van, de bármely 
tizletnek alkalmas, berendezéssel együtt 
esetleg anélkül, szabad kézből eladó. 
— Értekezni lehet a tulajdonosnál 

Rutkay János Csány.

Eladó.
Járási székhelyen egy jóforgalmu, biz
tos jövőjű fűszer és vegyeskereskedés, 
házzal együtt azonnal átadandó, je
lenlegi tulajdonosa a ni. kir. dohány- 
nagyárudát is birja. Értekezhetni Je
szenszky Jánosnál Szirák (Nógrád).

Villamos

Fejér é s

o o

berendezések

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

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elektrogének)

Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Üzembiztos, tartós, kevés 
kezelést iyéni/lö yéi>ek.

Schmidt
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

j „TULIPÁN"
LEVÉLPAPÍR

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

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés né'kül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig tér?, dö 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
pz egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
pri; si forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállirunk vidékre bárhová.

H

Elsőrangu
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.

1.20 fillérért 
kapható az „Erzsébet" 
könyvnyomdában ....

Gödöllőn.
Mm

avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 
szakértelemmel csinálunk.

— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

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

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

alkotórészekről irgyen és bérn entte.

átko-Megfojt ez az
zott köhögés!

Köhögés, rekedtség és elnyáJlcásodás 
ellen gyors és bizto-s hatásúak

Eggsr mellpasztillai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:
NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Kapható Gödöllő : Szentmiklóssy B
J Alberti : Lan^hof Oyula. Egger mellpaszlilla|
* Aszód : Sárkány László. cso,! mcEgyösyitott. g

iszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPORRÓL Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Coz.«por többet ér, mlpC a viJál, 

niivtleit szóbeszéde a ttftózkodásfóg 
mert csodaliMtasa ellenszenvessé teszi az 
irjzdkoának a szeszes italt. A Coza uty&i 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt .17. ivó
nak tudta nélkül adhatja és.az illc'lő még 
csaksein is sejti ml okozta javulásét.

A Coza a családok ezreit btfmteHe 
ki janiét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, Wk később 
józan polgárok és llgyca fiafaJembeyek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó iltnt 
éa MertiKSéjéltcz segített sok esihetltck 
életét számos évvel ineghosszablfofts.

Az intézet, mely a Cozanor {iffiüdo- 
nns.a, mlndazdknak, kik kf.Há<ík. egy 
pröbudagot éa egy kt'azönÁJraöoklwfl 
tilt könyvet Ili-és köWségmtíJWiien HJto 
h ’gy így bárki is megg/’izöjneMeu bte- 
tos batJsáról — 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. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Deiit. 74.)

62, Charrcery Lane 
London, Anglia.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 4<0. szám

Mindennemű,koporsók kaphatók érez-, kmiényfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,....
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. r.^-- - Hullaszállitás.
—" Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek......... .....-

Gödöllői Erzsébct-nyomda.


