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Vizsgák előtt.
I 
I

Közelednek, vagy jobban mondva, i 
már itt is vannak a kis és nagy diá- ; 
kokra nézve egyaránt izgalmas napok, i 
A tanintézetekben szerteszét megkez- ; 
dődnek a vizsgák, amikor hosszú tiz | 
hónapon át tartó iskolai év alatt ki- I 
fejtett munkásságról kell számot adni ' 
s amikor e munkásság meghozza a I 
gyümölcsét annak, aki erre érdemeket I 
szerzett.

Azt hiszem a vizsgákkal feltűnő 
gondok nemcsak a tanuló ;at érik, 
de bőségesen foglalkoztatják a szülő
ket is, akik soha meg nem szűnő 
szeretetteljes gondoskodással őrködnek 
gyermekeik jövője felett.

Mert — sajnos —■ már a termé
szet törvényei szerint nem egyformán 
adatott meg, kinek-kinek a tehetség a I 
tanulásra, ismeretek elsajátítására és 
ez a körülmény okozza azután ama 
sok szomorú tapasztalatot, amelyeket 
a tanévet lezáró vizsgák feltárnak. ‘

Egyik tanuló tehetségesebb, aki | 
könnyedén siklik át az ismeretek el- , 
sajátitásán inig a másik gyengébb 
tehetségű lévén már egyszerűbb dől- ■ 
gokon is fennakad.

Sajnos, már maga a hideg sta- , 
tisztika is azt mutatja, hogy jóval na- ■ 
gyobb azoknak a száma, akiknek a ! 
tanulmányok elvégzése, illetve a meg- i 
felelő képesítés elnyerése nagy és i 
nehéz munkát okoz s akik közül na
gyon sokan szorulnak rá az észszerű 
támogatásra.

Ezekre kell mosi éber figyelmet 
fordítani.

Sokan, akiknek gyermekei gyen
gébb előmenetelüek, ilyenkor anélkül, 
hogy kipuhatolnák, hogy a tehetség 
hiánya avagy a szorgalom hiánya 
okozza a sikertelenséget, clhalmozzák 
a tanulót fenyegetésekkel és igy a 
különféle tudnivalókkal megtömött 
agy még a rémképekkel is megtelik 
és a gyermeket a nyugodt tanulásban 
lépten-nyomon megzavarja ama gon
dolat ; Jaj mi lesz majd, ha megbu
kom I Igaz, hogy ezen különféle 

szülői szigorból eredő fenyegetéseknek 
is meg van a maguk erkölcsi jó ol
daluk, de csak ott, ahol a megrög
zött restséget kell radikálisan kigyó- 
gyitani, ámde azoknál, akiknél nem a 
restség, hanem a tehetség hiánya, a 
gyenge képesség okozza a bajt, más 
orvossághoz kell nyúlni. Mert ha az 
ilyen gyenge tanulókat fenyegetések
kel agyonrémHjtfk, látva az, hogy mily 
keservesen tud a célhoz jutni, avagy 
mintegy pesszimisztikusan bele éli 
magát a balvégzetű jövőbe, csakha
mar kedvét veszti.

Az ily gyermekeket jóakaratulag 
szeretettel kell biztatni, serkenteni a 
tanulásra és kitartásra. Van sok gondos 
szülő, aki ilyenkor a vizsgák előtt 
látva ezt, a helyett, hogy a 
botot mutogatná és a fenyegetéseket 
tárná a gyermek elé, ígéretet tesz 
neki, hogy ezt vagy azt kapsz és igy 
meg úgy lesz majd a vakációban, 
vagyis különféle kellemesebbnél kelle
mesebb dolgokat helyez neki kilátásba, 
ha sikerül majd a vizsga.

Ez az aztán ami a gyenge gyer-

TÁRCA.

Pusztai csendélet.
— Eredeti tárcánk. — 3)

Irta : Szalay Károly.
— Szegény teremtés! — mondogatták 

nagyokat sóhajtva — zabaratáskor még 
hogy emelte a petrencét I . . . milyen jói 
állott rajta husvétkor a kivágott derék . . . 
Milyen formás volt a szája, óira s a két 
gödör az orcáján csak úgy mosolygott ha 
beszélt. Ha meg dalolt, olyan volt a hangja, 
akár a selyemszál ... a templomban az ö 
éneke egészen kivágott a többi közül s a 
tisztelendő plébános ur nem hiába hogy 
azt mondogatta, hogy apácának való volna . .

Majd mindenik tanyai leánytársainak 
is akadt valami mondani valója, a kik pedig 
pár héttel előbb, amikor még Dóri Pista 
nagyban járta : vetélytársnői irigységből ki- 
gyót-békát rákiabáltak.

— Sohase vétett az istenadta egyi
künknek se — mondogatták nem ám, soha 
egy hajszájnyival se I minden szava olyan 
volt, akár a cseppentett méz, nem volt an
nak tán még epéje sem, olyan volt, mint a 
•na született bárány . . .

S egy-egy könnyet igyekeztek sajtolni 
szemeikből, melyet szüntelenül törölgettek 
kötényeikkel.

Már jó magasan járt a nap s a vize*  
még egyre merték a kutból, bár alig volt 
benne egypár lábnyi vizréteg.

Dóri Pista meg agyon dolgozva magát 
a meritgetéssel, bosszúsan dörmögte magá
ban : „Bár elvitt vón vele engem is az 
ördög I

** *
Leszár Marcsa meg ezalatt ott kucor

góit a mohos nádfedelü hosszú juli-akol 
háta illegett, a csaknem nyakig érő csalán 
és bojtorján között és ha valaki észrevétle
nül eközben megvigyázta volna viselkedését, 
bizonyára nem egyszer láthatta volna arcán 
azt a bizonyos fájó mosolyt, mely Éva ős
anyánk arcán születhetett meg akkor, mikor 
Ádám apánknak ama bizonyos paradicsomi 
almát odanyujtotta.

Mert volt is eszébe a mi Marcsánknak 
elveszteni magát I még ha gondolt volna is 
rá : csakhamar lehütötte lelkesedését a mély 
pusztai kutból felcsapódó hideg éjjeli levegő 
a mig a merítő deszkán meghúzódva várta, 
hogy valaki a tanyaiak közül észrevegye.

Talán épen a vén Zsuzsira számított ? 
Elég volt neki ráijeszteni a ven Zsuzsira, no 
meg megtudni azt, hogy a Dóri Pista szive 
csakugyan hű-e még hozzá, fogná-e saj

nálni ? S a kút körül jajveszékelö tömeg, a 
kaján szivil irigy tanyai lányok mézes-mázos 

' sopánkodása bizonyára nem csekély műél- 
i vezetben részesítették az ő reménykedő szi- 
I vét, mely azt hitte, hogy e fogás által a 

Pista szivét magának ismét megveheti.
A mi ezután történt : igazán Cervantes 

tollára lenne méltó.
Mikor már csaknem a kút fenék-föve

nyét kotorta a veder s az együgyű tanyai 
nép míg fényes délben sem akarta elhinni 
hogy odalenn biz. semmi egyéb nincs, mint 
a széles öblű pusztai cisterna fenekébe mé
lyített régi káposztás hordó : lélekszakadva 
rohan a kis béres, a ki épen ebédet v. : 
apjának a mezőre s tele torokkal kiabálj r

— Itt a Marcsa I itt a Marcsa I ide 
jöjjenek kendtek I ne sírjanak . . . megvan, 
ahon ni az akol háta illegett I

Marcsa megtudta, hogy még csak most 
jön igazában az ő dolga, amiért a kutat ki- 
meretle s csakugyan a mint látta, hogy a 
tömeg egyenesen feléje tart, ahova a kis 
béres két kézzel is mutogatott: egyszerre 
elvágta magát a gaz sűrűjében s mire a ke
resők serege hozzá elfutott, élükön a keser
vesen jajveszékelö Lesznárnéval, meg az 
agyonhajszolt Dóri Pistával, úgy feküdt ott 
mozdulatlanul, akár egy valóságos halott s 
nem egy színésznő megirigyelhette volna 
tőle a természetes halott poset. Még a sze
mét is egészen felforditotta, egyik kezének 
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nieknek vasszorgalmát és kedvet ad 
a tanulásra és erejét megacélozza, 
mert nincs az a gyermek, aki a kilá
tásba helyezett jó dolgok elérésére ne 
törekednék s többre becsülné ezek
nél a restséget, a nemtörődömséget.

Az elemi iskolákban most külö
nösen azoknak kell igyekezni, akik a 
n.'gy éven tartó alapismeretek meg
szerzése után már a magasabb isko
lákba lépnek át s akikre nézve döntő 
az eredmény.

Döntő még pedig azért, mivel a 
tanulni vágyó ifjak nagy száma miatt, 
akik a tanév elején valósággal elözön
lik a magasabb iskolák első osztályait, 
csak azokat fogadják be akár gymna- 
siurn, reál vagy polgári iskolába, a 
kiknek bizonyítványa az alapismferetek 
becsületes tudásáról tesz tanúságot 
akik a tanulmányok folytatására bizo
nyos rátermettséget hoznak magukkal.

Bár ezen intézkedés a tanuló ifju- 
ságnagy száma és ezzel kapcsolatban 
helyhiányból ereJ, meg van ennek a 
maga jó oldala is.

Az olyan tanuló ugyanis aki az 
elemi iskolába is alig tudott valamire 
jutni, a magasabb iskolában nehezebb 
tanulmányokkal szemben eo ipso nem 
adhatja meg a helyéi, örökös bukás
sal, osztályismétléssel tudna csak előre 
jutni és talán éppen akkor akadna 
fenn, amikor ez reá nézve, meg a 
szülőknek is a legkeservesebb lenne. 
Az ilyen gyermeket nem jó a tanul

mányok folytatására erőszakolui, hi
szen van még elég pálya, ahol a 
gyengébb tehetségű legénykék is bol- 

I dogulhatnak.
i

Ha majd a kivirágozott tanter
mekbe beragyog már a vakációs idő 
derűs napsugara, lássunk a vizsgázó 
fehér ruhás, bokrétás leánykák és a 
kiöltözött kis diákok, padsoraiban 

’ csupa derűs arcot és hozzák meg a 
vizsgák a szülőknek és a szorgalmas 
tanulóknak a siker örömeit és a 
megérdemelt megelégedést azoknak, 
akik az oktatásban oly sokat fáradoz-

Budapesti Hírlap.
Ez a két szó egy fogalom ma 

j már.
A tiszta erkölcsű, szolid, magyar 

zsurnalistika fogalma.
Annyit jelent, hogy ma már tiszta 

kézzel is lehet magyar lapot csinálni 
Magyarországon.

Nem azt akarom ezzel mondani, 
hogy az egyedüli szolid lapvállalatunk 
a Budapesti Hírlap, van még több is, 

. vannak még sokan, de legnagyobb 
része küzd az anyagiakkal, mert vi- 

! szont mm tudta megtalálni az 
I utat — a közönség szivéhez.

A Budapesti Hírlap ezt megta-
■ lálta.

Meg, már kezdettől fogva.
Mert magyar veit, tiszta magyar

■ első betűjétől az utolsóig mindig, 
i minden időben.

Pünkösd napján ünnepelte e lap 
I 25 éves jubileumát.

Huszonöt éves dicsősége ez a 
magyar zsurnalisztikának.

És dicsőségünk nekünk, magyar 
hirlapiróknak.

Mert Rákosi Jenő akkor, midőn 
megcsinálta a magyar nemzetnek 
nyelvben, szellemben sovinista magyar- 
ságu Budapesti Hírlapját, ■— e mun
kájával 25 éven át megteremtette a 
tiszta szinmagyar hírlap írást is és 
tekintélyt vívott ki annak.

Büszkén tekintünk fel hát rá mi, 
apró epigonok is, mint a gyermek az 
édes anyjára s őszinte a mi örömünk 
az ő örömében, az övéi jubileumán.

S kívánjuk, hogy a következő 
negyedszázadban a Budapesti Hírlap 
érdemes vezetője és vezérkara segít
ségével fejezze be azt a nagy munkát, 
a mit tőle — e nemzet vár ; és vá
runk mi, szerény robotosai a nyomta
tott betűnek, hogy a magyarosítás 
szent jegyében tisztítsa meg fattyú 
hajtásaitól a magyar társadalmat; a 
magyar sajtónak pedig mutasson pél
daadásával irányt a tekintélyét már 
már fenyegető üzleti szellem, piaci 
tolongás és korruptió kerülése mellett 
ideális valódi hivatásának, az abszo
lút igazságnak elérésére.

HÍREK.

Műkedvelői előadás. A rákosszent- 
mihályi röm. katli templom-orgona alapja 
javára, Rákos.szentmihályon, 1906. junius hó 
9-én (szombaton), az Engelbrecht-vendéglö 
fedett nyári helyiségeiben táncmulatsággal 
egybekötött műkedvelői előadás volt. Szilire 
került „Delejes álomban", színmű a Bach- 
világból. 3 felvonásban, régi ének és zene
számokkal, irta Aczél Lajos — Személyek : 
Vértes üábor földbirtokos — Vietorisz Béla, 
Margit neje — Szabados Paula, Jolán, leá
nyuk — Novy Anna, Vértes Bence földbir
tokos — Vénis Jenő, Ella leánya — Spann-

ujja között egész csomó füvet tartott gör
csös szorítással, a másik keze meg ott nyu
godott szive felett, mintha csak onnan nőtt 
volna ki. 1

Kezdődött azután az életre ébresztgetés ' 
nehéz mestersége. A „vén Zsuzsi" egyszerre I 
otthon érezte magát e téren s a .hét észtén- I 
dós gyöngyvirág ecet, a százszor jó füvei j 
való körülfüstölés s a lábaknak kígyó hájjal 
való dörzsölgetése ugylátszik nem tévesztik 
el kívánt hatásukat.

Marcsa lassanként eszmélni kezdett. 
Siemeit, melyek az éjszakai álmatlanság, no 
meg a könyezéstől is — neveltében is bizo
nyosan könybelábadt nem egyszer ! — egé
szen ki voltak duzzadva s vörösödve, nagy 
nehezen nyitogatni kezdte s a szájába cse
pegtetett nádméz lassacskán a szavát is 
meghozta s lehet-e csodálni, ha legelőször 
is a kedves Dóri Pista nevét kezdte félig 
érthetetlenül, de azért elég világosan mor- 
zrolgatni.

Ekkor lett még csak igazi melege a 
mi Dóri Pistánknak I Ahány asszony, ahány 
leány ott volt, az most egyszerre mind ő reá 
támadt, ki szidással, ki szép szóval s ki 
jajgatással s kivált mikor a lassanként telje
sen magához tért Marcsa határozottan kije
lentette, hogy ö addig el nem mozdul innen, 
inig a Pista oda nem megy hozzá s inig ezt 
mondta, egy párszor ismét felforditutta a 
szemet, görcsösen összerázkódott s hanyatt 
vágódni igyekezett : mit volt egyebet tenni 
szegény Dóry Pistának, mint hogy odabo
rult a nyakába s egyre csak azt hajtotta :

— Ne félj Marcsa I Solise leszel te a I 
másé, csak az enyém I

Mikor aztán Marcsa egypárszor ismét 
megkisérlé az elájulást s amint látta, hogy a 
Pista szive csakugyan húz még hozzá : nagy 
nehezen feltápászkodott s a félig ájultat, fé
lig meg az ébert játszva díszes menetben 
elindult a kis csapat, élén Dóri Pistával, ki
nek nyaka köré oda fűzte Marcsa az egyik 
karját, inig a másikat úgy tartá lelógatva, 
mint mikor a ludnak leütik az egyik szár
nyát.

Soha ennél nevetségesebb processiót I
A vén Leszárné hol a lányát támo

gatta, hol a Pistát korholta :
— Ugyan, hogy is tudna elhagyni egy 

ilyen áldott, angyali teremtést ? , . . Nem 
fél-e a gyehenna tüzétől, igy megijeszteni 

i egy ártatlan ga'ambot, hiszen ennek még a 
sóhajtása is csupa istenáldás I . . . Nem 
láttad, hogy clliótt az istenadta s hogy meg
elevenedett, amint te hozzá értél? Hol is 
tudnál te ilyen cseppentett gyöngyöt találni 
magadnak?! . . .

A vén Leszár meg boszankodva mor- 
gott tüskés bajsza alól :

— Ördög vigye cl a komédiátokat! 
: Nem restellik ezt a csúnya nappali liellem- 

kedést ? . . . No, hiszen ha az én legény
koromban tettek vóna igy a lányok I

A Dóri Pista apja meg — ki kezdett 
átlátni lassankint a szitán s aki a gacsi 
számadóval való összeatyafisodás révén már 
egypár szép ürüt is legeltetgetctt leendő su

bája számára, — nem valami nagy gyön
gédséggel hangoztatgatta :

— Miié is való ez az ispofályoskodás? 
Minek erőltetni az öszvért, hogy parádésló 
legyen ? Hiszen elég egy kutyára egy kö
lönc, az én fiamnak meg máshol akasztottak 
már egyet a nyakába . . .

Nagy lassan lépegetve, meg-megállva 
útközben, meg elindulva s közbe-közbe el
mondva egy-egy szomorú történetet, elérték 
végre a hosszú tanyaépületet s behúzódva 
a födél alá úgy látszott, hogy minden visz- 
szazökkent a régi kerékvágásba.

*
Elbeszélésünknek végére jutottunk.
Alig esett le az első hó, a gacsi szám

adó lánya csengős-bongós cifra szánon be
vonult a Dóri Pista tűzhelye mellé. A hely
revaló csinos menyecskével az öreg nagysá
gos ur tipegte el az első menyasszonyi tán- 
ezot.

A tanyabéli fehérnép még hónapok 
; múlva is többször látta holdas estéken ki- 
I járni Leszár Marcsát a széles gárdonyi pusz

tai Kúthoz s a mélységbe tekintgetve ott 
óraszámra sóhajtozni.

Azt mondják, hogy a vén Zsuzsi egy- 
. szer hallotta is, amint sóhajtozta,:

— Jobb volna nekem réges-régen ide 
lenn pihennem I

— Vége. — 
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raft Elza, Odor László bujdosó — Tóth 
Béla, Hellén Ernő báró, rendőrfő — Szent- > 
pétery János, Ruben Ervin titkárja — Kirá'y < 
Sándor. Bujdosók. Történik Vértesalján, 
1858-ban.

Uj honpolgár Kilián Frigyes 
gödöllői polgár az elmúlt héten tette 
le Fazekas Ágoston h. alispán kezeibe 
a vármegyén a honpolgári esküt.

Felebbezés. Az aszódi képviselő 
testületi tagválasztást megfelebbezték. 
A felebbezés már felterjesztetett a 
vármegyéhez.

Bank alapítás. Hatvanban mint érte
sülünk egy uj pénz-intézet alakul 200.000 K 
alaptőkével. Az intézet alakuló közgyűlését I 
július 15-én fogja tartani. — Elnöke Szent- I 
iványi Farkas apci nagybirtokos, alelnöke 
Balázsovich Oszkár pusztamonostoii nagy
birtokos, vezérigazgatója dr Horti Jenő fő
városi ügyvéd és horti nagybirtokos ügyve
zető igazgatója Bálint Gyula hatvani nagy- i 
bérlő lesz.

Kaszáló a város közepén. — I 
Gödöllő jóizlésü polgárai most gyö- i 
nyörködhetnek főterükben, a Feiencz i 
József-téren. A rét le van kaszálva, i 
szárad rajt a fü, nem sokára lehet is j 
már gyűjteni.

Egy maliciózus városatyát kérdez ' 
egy idegen, miután csodálkozásának ■ 
adott volna kifejezést afölött, hogy itt, ; 
a község legszebb helyén kaszáló ■ 
van. , i

— Mi ez uram ? —- szólott az . 
idegen. — Ilyent még valóban nem í 
láttam. Hát csakugyan igaz, ami már ] 
a fővárosi lapokat megjárta, hogy I 
kaszáló van Gödöllőn a város köze
pén.

■— Dehogy kérem, — válaszolt 
a városatya, — nem kaszáló ez, ha
nem promenád. A magisztrátus meg 
most látja el magát róla télire takar
mánynyal !

(Nb. Ez szóról-szóra igaz is, mert 
a füvet tényleg minden évben valami 
„belső" ember szokta megvenni a 
promenádon.)

Gyászrovat. Weisz Lajos, a
10-ik  tüzér ezred tűzmestere, e hó 
7-én Budapesten a helyőrségi kórház
ban életének 32-ik évében rövid szen
vedés után elhunyt. — A boldogulhat 
özvegy, 2 gyermek, és szülői, Veisz 
Samu gödöllői órás és családja — 
gyászolják.

Tanyai batyu bál. A polgári 
kör Pünkösd hétfői erdei mulatsága 
a hideg idő miatt kevésbbé sikerült,

mint a köri mulatságok 
szoktak. A vendégek legnagyobb része 
felöltőben jelent meg a Haraszti er
dőben s rövid ott időzés után el is 
távozoti. Deficit azért nincs s a ke- ; 
vésbbé fázékony természetű publikum 
Béla cigány bandája mellett igen jól | 
elmulatott ami — tekintve, hogy a 
mulatság d. u. 4 órakor kezdődött, 
— elég szép rekord. — Felülfizettek : 
Nick Ede kir. tan. 7, lovag Asbóth 
Béla 7, Székely Lajos 3, Podhorányi ; 
József pápai kam. 2.80, Gráf Éliás 
80, Deutsch Adolf 80 fillért.

Sztrájk. E hó 6-án úgy a Gombosi
pusztán mint Csányon kiütött a béres és 
munkás sztrájk. A mozgalom béremelés ki
vívása és a munkaidő redukálása iránt in
dult meg.

Bélyeg és váltó eladás. Gödöllő 
és Vidéke fogy, és ért. szövetkezet 
váltó és okmánybélyegeladást vezetett i 
be. Üzletében friss felvágottak, prá- ! 
gai sonka, teavaj és tejtermékek kap- ■ 
hatók a kisbéri ménes birtok készít- i 
menyei. Pénteken friss balatoni hal. 
Szóval a fogyasztási szövetkezet gon
doskodik Gödöllő közönségéről az 
élelmi cikkek tekintetében.

sikerülni

Szerkesztői üzenetek.
Egy nő és hitves. Lapunk felnöitek 

számára van szerkesztve s igy Abc-t s ige 
ragozást legnagyobb sajnálatunKra — nem 
közölhetünk. Igényeinek tehát 'elismerjük: 
nem vagyunk képesek megfelelni

Per tu. Sovány égyesség jobb a kövér 
pernél. Egyezzen ki.

Szorgalmas olvasó. Isten éltesse, de 
ne költsön.

Z. Z. Verseit ezen túl a fővárosi la
poknak szíveskedjen beküldeni.. Azoknak 
több terük van.

Kis lány. Amiatt nyugodtan férjhez 
mehet. Majd eligazodik.

Sors szeszélye. Holló. Krónika. 
Betegreménység — nem közölhetők.

XXX. Munkatársat, ki a helyi esemé
nyekről értesít, szívesen fogadunk minden 
járásbeli községből s igy önt is.

V. 1134 szhoz 1905. Vgh. 446 szhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 1134 4 számú 
végzésével dr. Gerber Izidor ügyvéd által 
képviselt — Budapesti előlegező r. t. 
felperes részére Fajta Irén és társai 
rákosszentmihályi lakos alperes ellen 
400 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le-

foglalt 1024 kor. — fill. becsült ingósá
gokra a fent idézett "ödöllöi kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felillfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot iiyertek volna, alperes lakásán 
Rákossztmihályon leendő megtartására határ
időül 11X16 évi junius 16. napjának d. e. 9 
órája tűzetik ki, mikor a biróiiag lefoglalt 
bútorok, zongora és egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén beesáron alul is elfognál; 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 alólirt kiküldöttnek vagy írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak,

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

Kelt Gödöllőn, 1906. május hó 25.

Élő János kir. bír. végrehajtó.

V. 339/2. számhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
I ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői k r. 
i járásbíróságnak 1906 évi V. 339 2 számú 

végzésével dr Schreyer Jenő ügyvéd által 
képviselt Oppenhei.n E. és H. cég felperes ré
szére Léger József és neje alperes ellen 
274 l< 98 f. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 774 K 40 f. becsült ingóságokra a f-nt- 
Idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a felillfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Rákosszentmihá- 
lyon leendő megtartására határidőül 19(16. 
évi junius hó 28. napjának d- u. 3 órája 

■ tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt búto
rok, bolt berendezés és áruk s egyéb 
iiigóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfi
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jógot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint eizőbbségi bejelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alolirt kiküldöttnek vágy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tartoznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1906. ju.iius 7. '

Böltl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

Gőzcséplőkészletek 2'|2-től 12 lóerőig, Benzinmotorok 
Szalmaprések gözhajtásra, 

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
lecruiabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A M.AÓYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK ÓÉPŐTÁRÁNAK
VEZÉRÜóyHÖKSÉóÉNÉL = Budapest, v., váci-körm 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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Dr. ÍRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VI!.. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödödön f. hó 27-től naponta 
este 6 órakor Petöfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész 

napon <-.t.
Miifogak. Fogtömés. Foghúzás.

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

ka; dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés né'kül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig teriedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
ez egész világon Ptező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer vart ógépeket 

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 varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

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

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

alkotórészekiől irgyen és bein intve.

Iszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárkinek bériuenteseu küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

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

minden szóbeszéde a tartózkodásróg 
mert csodahatása eilenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaráht az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak3em Is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békítette 
ki ispiét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
leltek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segitett sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kivá’mák, egy 
pröbaadagot és egy köszönö-irásokkal 
telt könyvet dii- és költségmentesen ktiíd 
hogy Így 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. 

inentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

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

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

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

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elekimgének)

F. Fejer

WSíáiw
Megfojt ez az átko

zott köhögés 1 I

berendezések
° ° Csekély befektetéssel mindenkinek

lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Üzembiztos, tartós, kevés 
kezelést igénylő gépek.

é s
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

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

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

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

S c h m i d t

■ ir Gödöllö: Szentmikióssy B
KAiinATn 1 Alberti: Langlrof Gyula. Egger mellpaszltlla 
IIU|JIIUIU I Aszód : Sárkány László. csak liamar meggyógyított.

temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű ,koporsók kaphatók érez-, keményfa- 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 mindé-? 
felszereléssel elfogadtatik. = Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ■-

3K9

Telefon : Budapest 95—50. Sürgönyeim : Walser Csángóutca Budapest.

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

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b •

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

Vízvezetékek és szivattyútelepek tervezése.

Házi- ipari- és gazdasági vízve
zetékek. — Szivattyútelepek és 
gyárak tűzbiztonsági berendezése. 
— Ázványviz emelő és töltő-ké
szülékek. — Közegészségügyi sze
rek. — Köztisztasági eszközök. — 
Harangok és harangállványok. — 
Fémöntveny különféle ötvözetben.

Szakbeli mérnöki munkálatok.

Gödöllői Erzsébet-nyomda.

I


