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60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Tűzoltóink.

Egy minden tekintetben derék 
testületről -esik szó e czikkben.

Tűzoltóinkról szólunk.
Humánus működésűk, szorgal

muk, jeles kiképzettségük közismert 
mindenki előtt.

Elmondhatjuk, hogy messze földre 
elmehet az, aki hasonló kis helyen 
ily jól kiképzett tűzoltó testületet ke
res, mint a mienk !

Szóval : tűzbiztonságunk megle
hetősen jó lábon áll.

• És hogy még tökéletesebb nem 
lehet az, annak oka — nem lelkes 
tűzoltóink szorgalma, igyekezete és 
tudása, hanem a rendelkezésükre álló 
felszerelések hiányossága.

Minden tűzesetnél tapasztaljuk ezt. 
Tűzoltóink mindig emberül meg

állják helyüket, kifogás nem lehet 
velük szemben, de hol ez, hol az, 
hiányzik a felszerelésükből.

Természetes dolog, hogy ilyképen 
bár óriási az eredmény, amit produ-

kálnak, még sem lehet teljes és töké
letes.

És közönségünk látja, tudja ezt. 
Elnézi, hogy kétszeres ember erővel 
pótolják szerelvényeik hiányosságait.

Nem siet segítségükre, bár saját 
érdekében tenné azt !

Úgy kell valósággal fillérenként, 
mulatságok stb. rendezése által, szó
val ismét csak munkával elkérniük, 
össze gyüjteniök a legszükségesebb 
pénzt, hogy felszerelésüknek legalább 
fenntartására képesek legyenek; annak 
fejlesztésére, uj tárgyak beszerzésére 
nem is gondolhatnak.

Ez pedig nagy baj I
Mert szörnyű könnyű dolog ám 

párhuzamot vonni, össze hasonlítani 
tűzoltóságunkat más, teljes felszere
lésű, nagyvárosi tűzoltósággal, termé
szetes dolog, hogy a mienk rovására 
esik az összehasonlítás: De hasonlít
suk össze az ember anyagot, annak 
kiképzettségét ; itt aztán már kiállják 
tűzoltóink a versenyt !

Felszereléseik pótlása, újítása, 
czélszerü modernebbekkel kicserélése 
immár elodázhatlan dolog.

Fejleszteni kell tűzoltóságunkat! 
Haladnia kell a korral s figyelem e 
kell méltatnia az újabb találmányokat i>.

Uj fecskendőre, lajtokra, más'. 'i- 
létrákra stb. van szükség s ezeket 1 e 
kell szereznie!

Egy oly akvizitum, amely nem 
fejlődik, rendszerint nem képes meg- 
állani a mai stádiumban sem, ham m 
beáll nála a dekadenczia, a vissza
fejlődés.

Be fog állani tűzoltóságunknál 
is, ha társadalmunk még idejekoiin 
segítségére nem siet.

Nemesebb czélra nem adht.ja 
senki fölösleges filléreit, jobb ügyet 
azokkal elő nem mozdíthat.

Siessen tehát ki-ki tűzoltósági nk 
segítségére.

Hozza meg minden aszódi 
polgár saját jól felfogott érdekéber is 
áldozatát.

Mert a legborzasztóbb állat a 
vörös kakas!

TÁRCA. Ellen kért, rimánkodott, hogy ne bán
jék ily kegyetlenül velük, hisz anyja nemso
kára jobban lesz és kipótolja mulasztását.

— Ne jajgass, — kiáltott az alig tizen
hat éves, szelíd arczu, kellemes külsejű 
leánykára. Amit kimondtam nem vonom 
vissza. Holnapután elmehettek.

A szerelmében vak Stephenson némi 
megdöbbenéssel hallgatta, de nem mert el
lenvetést tenni.

— Nem volna kedve egy szánkópar
tira. Olyan jó friss levegő van ? — fordult 
hirtelen a vőlegényéhez.

— Ha magának kellemes, készséggel.
— Te is velünk jösz, Ellen, — szólt 

a beteg társalkodónö leányához, aki most 
anyját helyettesítette nála.

— Parancsára, kisasszony.
— Hagyja az anyja mellett szegénykét, 

- szólt Stephenson, mikor a leányka ki
ment, hogy öltözzék.

— Ne legyen olyan romantikus, Harry. 
Eleget elnéztem már nek k. Ha az anyja 
nem tehet eleget kötelezettségének, álljon 
legalább helyt ez a kis mamlasz.

Rövid negyedóra múlva mind a há
rom elhelyezkedett Stephenson pompás szán
jában.

Hogy repült a jármű, mintha szárnyai 
nőttek volna. A tüzes paripák lábai alig 
érintették a magas havat.

Sarali jóízűen föl-fölkaczagott, miköz
ben elővillogott az a két gyöngysor foga.

A járókelők megbámulták őket.
Milyen szerencsés ez a leány I
A nekitüzesedett lovak vágtattak i-rült 

sebességgel.
És amint egy utcakanyarulónál befor

dultak, egy zökkenés, egy éles sikoly s a 
következő perezben a féhedült szánkóból a 
jobb kéz felöl ülő Sarali a kövezetre vágó
dott.

Stephenson és a kis Ellen, akik sak 
kisebb horzsolást szenvedtek, ész n Ikül 
siettek segélyére. Sarali felemelkedett. A czát 
az ajkai táján elborította a vér, írnél; a 
szájából patakzott.

— Orvos, orvos 1 — kiáltott émíilten 
Stephenson.

— Itt van a szomszéd házban. — 
hangzott több oldalról.

Nagy nehezen vitték föl a sérü1 le ínyt.
Az orvos nyomban konstatált.'., iogy 

négy első foga kitört.
Sarali összetett kézzel rima ik> dőlt, 

hogy segítsen rajta.
— Egyébb segély nincs, — felel tíz. 

orvos, — mint a kitörötteket mű, og iki'.al 
pótolni.

— Soha I — kiáltott a miss, — inrábh 
véget vetek élelemnek. Hát más möc n.ncs?

— Alig. Csakis úgy segíthetné k, ha 
valaki átengedné fogait és egy gyorsén 
végzett műtéttel azon melegében az ö> rnébe 
helyeznénk el. De hát erre alig akad vál
lalkozó.

Miss Sarak fogai.
Még New-Yorkban is eseményszámba 

ment a kitűnő parti, melyet Blaneley Sarali 
csinál, akit Steplienson Harry, a tízszeres 
i. illiomos, szép, fiatal gyáros jegyzett el. De 
hát Sarali, ha vagyonilag meglehess zilált 
helyzetből kerül is ebbe a mesés jólétbe 
szépségénél fogva, Steplienson sem csinált 
rossz vásárt.

A fiatal gyáros ész nélkül szeretle az 
ő világszép jegyesét és szemet hunyt a le
hetetlen szeszélyek fölött, amelyek már-már 
a szép menyasszony sorsára eshettek.

Blaneley James, a Sarali apja elég nagy 
házat vitt csekély jövedelméhez képest. 
Még társalkodóiét is tartott anyátlan leánya 
mellett. Az amerikai leánynak nem kell garde 
de dame, de Saraknak kellett valaki aki fe
lett rendelkezzék, uralkodjék. Megfeleld mé
dium volt erre a Clavetonné. Az a jobb na
pokat látott özvegy, aki már két év óta tűrte 
Larah kiszáinithatlan szeszélyeit, hogy leá
nyát, Ellent neveltethesse.

Épen rossz napja volt Sarahnak. Alig 
egy óra előtt adta ki útját Clavetonnénak, 
ás, már egy hét óta fekvő beteg volt s ez 
ókból nem lehetett szolgálatára.
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HÍREK.

Udvari hírek. Nap-nap után 
kijlr vadászni Gödöllő népszerű ven
débe, a toscanai nagyherczeg. Már 
mi idén erdőt, minden vadászterületet 
meglátogatott egy kis cserkészésre a 
gödöllői határban. Az öreg nagyher- 
czegnek az idén nevezetes vadász- 
zsakmánya is volt: egy óriási vadkan, 
milyet Valkón terített le. A nagyher
czeg eddigi megállapodás szerint még 
8 -10 napot tölt Gödöllőn.

Személyi hirek. Gallé An
tal cs. és kir. várkapitány, a gödöllői 
ön<. tűzoltó egylet diszelnöke beköl
tözött családjával Budapestre, a vár
palotában levő lakására. Luk á c s 
Gyula orsz. gyűl, képviselő gödöllői 
nyaralásából Budapestre költözött.

Uj ügyvéd. Ur. Mezei Manó, ki 
Gödöllőn dr. Bezsilla Istváaíigyvédi iro- 1 
dá ában hosszabb időn keresztül volt I 
gyakorlaton, e hó 26-án tette le Bu
dapesten az ügyvédi vizsgát.

Tejeladás. A gödöllői fogyasz
tási és értékesítő szövetkezet tekintet
tel arra, hogy a gazdák a múlt évi 
talarmányhiány miatt eladták tehenei
ké, s igy Gödöllő téli tejszükségletét 
feoezni nem képesek, — elhatározta, 
hogy tejcsarnokát a télen át is fenn 
fogja tartani.

Gondatlanság áldozata. Spendel 
Izii or 2 éves fia, folyó hó 27-én mo- | 
sári célra használt lugkőoldathoz ju- I

Mint az álezikázó villáin úgy esett 
Saiah tekintete Ellenre.

— Ellen, vesd alá magad a műtétnek 
és élet fogytig magamnál tartom anyádat.

A fiatal leány habozás nélkül rohant 
az orvoshoz és egész önkívületben kiáltott :

— Rendelkezzék velem, orvos ur.
Hajmeresztő látvány k >ve;kezett, melyet 

az orvos egy asszisztens segítségével vég
zett.

Lord Stephenson, aki eddig megkövülve 
álll gépii.g vezette le jegyeset a szánkóig.

Saraknak nem volt szabad beszélnie. 
Nem is kényszeritette erre senki.

Clavetonné masnap elhagyta a házat, 
fölgerjedve leanya gyermeki szeretedének 
ilyen kizsákmányolus.m.

Ugyanaznap estefelé egy levelet hoz
tak Sarali czimére, ez volt benne:

Aliss Sarali I
Vannak dolgok, melyeket ön nem 

lépes megérteni és nem is iparkodom 
<"eket részletezni. Mise, én ezennel vissza 
. doni szavát. Ön már megelőzött ebben 
■tt az orvos műtermében. Én, ha bár 

I ssé szeszélyes, de olyan nőt véltem ön
ben feltalálni, akinek helyén van ugyan 
; : esze, de szivének is enged egy-két 
szót, ha erre kerül a sor. Csalódtam. Ke
gyetlenül fájt e csalódás, de már végez
tem vele.

Önnek, kedves Sarait ismét vannak 
szép fogai, ha szive nincs is. A kis El
lennek ellenben mesterséges Jogai vannak, 
re a szive az hamisítatlan. Ö megérdemli 
és meg Is érti, Ita szeretik. Kárpótlással 
tartozunk neki azért a né,7 fogért, me
lyekkel most ön ékeskedik. Szivem szerint 
é’zett kötelességemet teljesítem, amikor én 
adom neki c kárpótlást egy öt mélyen 
szereti és örökké tarfj szivet biztiátv.i 
fámára. Tegnap eljegyeztem és két nap 
riulva felesége lesz az ön kis áidozata 

Stephenson Harrynak.
Kövér Ilma.

tolt, abból ivott, melytől még azon 1 
éjjel iszonyú kínok között meghalt. A | 
bíróság felboncoltatja a kis hullát.

Nagy tűz Hévizén. A napokban 
Galgahévizen Vanó János háza isme
retlen módon kigyuladt és leégett. A 
tűz tovább terjedt s a szikráktól Titka , 
András, Bankó András, T. Juhász Fe
rencz, Juhász István és Pásztor And
rás náddal fedett háza is kigyuladt s 
teljes gazdasági felszereléseik és a 
nyári termés is oda égett. A kár 6000 
koronát meghaladja, de a házak biz
tosítva voltak.

A zsidók újév ünnepe. Tegnap, 
szombaton volt a zsidók újév ünnepe, az 
5666-ik Tisri. E napon izr. polgártársaink 
szorgalmasan látogatták a templomot és so
kan jelentek meg istenitiszteleten. Boldog 
újévet kiválniuk nekik I

Betörés. A f. évi szeptember : 
26-án Horváth Józsefné pusztaszent- . 
mihályi lakásába távolléte alatt isme
retien tettesek belopództak s szekré
nyéből egy női aranyórát és egy 
aranygyűrűt 56 kor. értékben elloptak. 
A csendőrségnek azonban sikerült a 
tetteseket Horváth Juli czigánynő és j 
Kozák Lukács személyében kideríteni, 
kiket a szomszédok is felismertek, 
midőn a ház tájékán ólálkodtak. A 
csendőrőrs a tetteseket átadta a bíró
ságnak.

Kéménytliz. Szept. 24-én délután 
Versegen özv. Kapuszta Imréné háza 
a kéménytől kigyuladt és leégett. A 
ház biztosítva volt s igy a kár, mely 
1000 koronát tesz ki, részi)-11 meg
térül.

Majom a bíróság előtt. Pan- 
kovics Marki; suhancz legény beállott 
Sztanoj Mikics szolgálatába 1904. okt. 
14-től 1905. október 14-ig majom- 
táncoltatónak évi 40 korona bérért, 
teljes ellátással és oly feltétellel, hogy 
ha az évet kitölti, még egy jól dresz- 
szirozott majmot kap jutalmul. Ámde ; 
Paukovlts megsokalta a hosszú szol- I 
gálától s az év letelte előtt akarta 
magái önállósítani, s önmagának ke
nyeret keresni. Szept. 27-én Aszódon 
megszökött gazdájától a rábízott ma
jommal. Gazdája azonban hamar ész
revette a szökést s utána ment Bagra, 
hol utol ’s érte, elfogta s a majom
mal együtt átadta a csendőrségnek. 
A csendőrség aztán bekísérte a járás
bírósághoz, hol sok humoros perczet 
szerzettek a furcsa rabok.

Tűz. F. Ilii 26-án Kovács Bor
bála vérségi lakosnő háza a sepretlen 
kéménytől kigyuladt s teljesen leégett. 
Takarmánya illetve termése azonban 
miután a szobában volt elhelyezve, 
nem égett el. A 200 kor. kár biztosi 
tás által megtérül.

Burgonya métermázsánként 5 
koronáért kapható a gödöllői fogyasz
tási szövetkezetnél.

Vasúti előmunkálati engedély. A 
kereskedelemügyi ni. kir. miniszter Ott János 
I udapesti lakosnak, a in. kir. államvasutak 
Gyöngyös állomásából kiindulólagGyöngyös
piti, Szurdokpüspöki, Jobbágyi és Szarvas- 
; ede vagy Szűcsi, Rózsaszentinárton, Apcz. 
Zagyvaszántó éz Palotás községek érintésé
vel Bágyon, Szirák és Vanyarc községek 
irányúban a nógrádinegyei helyiérdekű vasu
tak Guta állomásáig, továbbá a magy. kir. 
államvasutak Hatvan állomásából kiindulva j 
llort, Gyöngyöshalász, Gyöngyös, Abasár, I

Domoszló, Verpelét és Egerszalók érintésé
vel a in. kir. államvasutak Eger állomásáig 
vezetendő 0.70 méteres keskeny nyomtávú 
gőztnozdonyu helyiérdekű vasútvonalra az 
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

Nyilatkozat, több oldalról értesítenek 
bennünket, Itogv rosszindulatú egyének azt 
a hirt terjesztik lapunkról, mintha előfizetési 
diját a régi árra emelte volna fel. Kijelent
jük ezennel és tudomására adjuk olvasóink
nak, hogy ez állítás rosszhiszemű koholmány, 
mert lapunk előfizetési ára ezentúl is havon- 
kint 1 kor. 40, negyedévenként 4 kor., fél- 
évenkint 8 kor., eg?es szám ára a tőzsdék
ben és az ulczai elárusítóknál 4 fillér. Noha 
ezen előfizetési ár félára lapunk régi előfize
tési dijának, mindazonáltal olvasóinknak egy 
minden tekintetben érdekes, friss és bőtar- 
talmu újságot adunk. Mutatványszamot bár
kinek küldünk ingyen, ha erre bennünket 
egy lelező lapon is felszólít. Tisztelettel a 
BUDAPESTI NAPLÓ kiadóhivatala, V., Hon- 
véd-uteza 10. sz.

Szüret Mikor az ország bortermő vi
dékein véget ér a szilretelés, akkor veszi 
kezdetét a naptár szűn t. S itt minden évben 
jé: termés Ígérkezik. Bármily legyen azonban 
a piacra kei ülő naptárak száma és külön- 
félesége, magasan emelkedik valamennyi fölé 
a Pesti Hírlap nagy képes naptár, mely 
immár 16-ik éve jeiemk meg a Pesti Hírlap 
olvasóinak szívesen látott karácsonyi aján
déka gyanánt. Hogy ajándék — annál nép
szerűbb. Mint a kiadóhivatal velünk közli, 
a jövő évi naptar, melyet a Pesti Hírlap 
minden előfizetője karácsony előtti héten kap 
kézhez, 24 oldal aktuális képen s a szokott 
gazdag szépirodalmi tartalmon kívül, több 
Közhasznú és ismeretterjesztő rovattal les: 
gazdagabb, liogy egész éven át még több 
hasznai vehesse a közönség. Tisztelt olva
sóink figyelmét azért hívjuk fel erre, mert 
aki a Pesti Hírlap 1906. évi naptálát magá
nak biztosítani akarja, ha nem megszakítás 
nélküli előfizetője a lapnak, úgy október 
elsejével legalább negyedévre kell előfizetnie 
(7 Koronával), hogy a naptárt karácsonyi 
ajándékul megkaphassa. A Pesti Hírlap ha
zunk legkedveltebb napilapja, mely egyenlő 
ár mellett (egy hóra 2 korona 40 fillér, 3 
hóra 7 korona) sokkal többet nyújt, mint 
más napilapok, mert napról-napra nagyobb 
terjedelemben jelenik meg s aki rá előfizet, 
a leggazdagabb tartalmú s kiválóan prakti
kus Divat Sálon cimii diva'lapot kedvezmé
nyes áron kapja, negyedévre 2 koronáért, 
úgy hogy a Pesti Hírlap és Divat-Szaloa 
együtt negyedévre 9 koronáért rendelhető 
meg a kiadóhivatalnál : Budapest, V„ Váci- 
körul 78. Onnét mutatványszámokat is lehet 
kérni.

Munkás kerestetik. Hcvesmegve hi
vatalos lapja közli, hogy a hatvani cztlkor- 
gyárban azonnal alkalmazást kap 40 férfi 
munkás az üzem befejeztéig. Az üzem kö
rülbelül karácsony napjáig tart. Munkabér 
naponként 1 korona 60 fillér.

Szép és biztos mellékkereset. Ta
nítók, jegyzők, papok vagy oly egyenek, kik 
a szőlészethez csak némileg is értenek és 
oly vidéken laknak, ahol a szőlő megérik 
vagy ahol a fhoxera a szőlőket már el pusz
tította és ennek következtében azok újból 
lennének beültetendők, tehát a hol szőlőmi- 
veléssel foglalkoznak : szép, állandó és biz
tos mellékkeresetre telteinek szert, ha cziniü- 
ket beküldik : „HIRDETÉSI IRODA" Buda
pest, Váczi-utcza 20 b.

A könyvkötészet remeke. Szerkesz
tőségünknek bemutattak 10 kötet művet 
díszben, melynek a kötése igazán a párisi 
világkiállításon is helyt foglalhatott volna. A 
kötés 14 színben van előállítva, dús arany- 
ityomásshl s keret gyanánt köröskörül elra
gadóan bájos virág gürland voul végig. Az 
ember önkéntelenül megakarja fogni a köté
sen levő díszeket, oly mesterien vannak 
azok előállítva. Ilyen 10 kötet műhöz, mely
nek bolti ára 30 korona, ingyen juthat min
denki, csupán a bekötési táblába való be
illesztésért fizet 12 krt, vágyik a 10 kötet
nél I fit 20 krt, ha előfizeti a „Tolnai Világ 
Lapját," félévre 4 frt helyett 2 fit 48 krral. 
Előfizetések a „Magyar Kereskedelmi Köz-
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löny-höz küldendők Budapest, VII., Károly- 
kőrut 9. Őszintén ajánljuk nb. előfizetőink
nek, ezen rendkívül érdekes lap megrende
lését annál is inkább, mert egy pompás kis 
házi könyvtár öirtokába juthat alig számba 
vehető összegért, melyken a magyar iroda
lom szinejava, képviselve van ezen művekben.

Téli menetrend. Érvényes 1905. évi 
október 1-től.

Budapestről
u 1 :

Gödöllőről
i n d

D. e. 7-10 gy. v. D. e. 3'50 sz. v.
7-40 gy. v.* 5-29 „ „
7'50 sz. v.** 615 „ „
8.00 „ „ *** 6'28 „ „
8’35 „ „ 711 „ „
935 „ „ 7’48 „ „

D. u. 12-35 „ „ 8'45 „ „
1-30 „ „*** 11'05 „ „
2'15 gy. v. § D.u. 2’08 sz. v.
2’25 sz. v. 5-57 „ „
3-3C gy. v. 7-07 „ „
5-20 sz. v.*** 747 „ ,.
5-35 „ „ ** 9'38 „ „
6’25 „ „
8-25 „ „***
9'00 „ „
9'40 „ „

1110 „ „
Gyorsvonatok Budapest felé csak le

szállás végett állanak meg Gödöllőn.
* Hatvanig nem all meg. 

** Gödöllőn csak felszállás. 
*** Csak Gödöllőig közlekedik.

§ Aszódon nem áll meg.
A Vasárnapi Újság október elsei 

száma 38 képpel jelent meg. Ezek közt kü
lönöséül! érdeklődésre tarthat számot Zrínyi 
Péternek egy eddig ismeretlen arczképe, 
melyhez az eredeti festmény tulajdonosa, 
báró Nyáry Albert irt czikket. A szépirodalmi 
közlemények során van Mikszáth Kálmán 
czikke, „A skvarka" czimmel, horpácsi bir
tokáról (6 képpel), Szabolcska Mihály és 
Mezey Sándor versei, Feleki Sándor műfor
dítása, Gyöngyösy László czikke a bártfai 
kosaras tótokról (két képpel), valamint á 
„Regénytár" mellékleten Nagy Endre eredeti 
és Kamiin Gortand angolból fordított regé
nye (képekkel). További közlemények : tárca 
cikk a hétről, 0 kép a Gellérthegyen most 
folyó építkezésről, Góó Lajos hátramaradt 
szüreti képe, két kép a koalíció vezéreinek 
bécsi kihalgatásáról, ké' kép az amerikai 
Yellywstoneban levő gejzirekrél, emlékezés 
az 1849 szeptember 30-iki aradi események
ről 3 kép a pesti vásárrót, cikk és kép 
egy berlini orvos éidekes eljárásáról a ki- 
bás orrok kijavítására, a marokkói szultán 
műkedvelő fényképei stb. A képeket gon
dosan irt czikkek magyarázzák s megvannak 
a rendes heti rovatok is : Irodalom és mű
vészet, Közintézetek s egyletek. Sakkiáték, 
Képtalány. Egyveleg stb. A Vasárnapi Újság 
előfizetési ára négy korona, a Politikai Új
donságokkal és a Világkrónikával együtt 
hat kor. Megrendelhető a Franklin-Társulat 
kiadóhivatalában Budapest, IV., kér., Efjye- 
tem-utcza 4. Ugyanitt megrendelhető a Képes 
Néplap a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára .élévre 2 kor. 40 fillér.

selt Láng Jakab és fiai végrehajtató 
javára Jónász Gyula gödöllői lakos 
ellen 100 kor. tőkekövetelés és jár. ere- , 
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalma- . 
val biróilag lefoglalt és 1370 kor. becsűit bú
torokból álló ingóságok nyilvános árverés ' 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1904. V. 331 5 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínén | 
vagyis Gödöllőn alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1905. év október 
hó 3-ik napjának d. u. 2 órája ha- 
áridöül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881 LX. t.-cz. 107. 108. §-ai ér
telmében a legtöbbet ígérőnek készpénzfize
tés mellett becsáron alul is elfognak adatni. |

Felhivatnak mindazok, kik az elárveie- j 
zendö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta- I 
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban 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 
törvényes következmények terhe mellett el 1 
ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek I 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö- ' 
vető naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905. szept. hó 23-án. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-munkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamim katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosiltatik. javítások a 
iegjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kért 26-24

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndöt 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői .Erzsébet" könyvnyomdában

1614—1905.

HIRDETMÉNY.
A gödöllői in. kir. koronaurada

lom tulajdonát képező s „Erzsébet- 
királyné“-hoz czimzett nagyvc-ndéglö 
és szálloda épület tartozékaival 
együtt f. évi október hó 30-án d. 
e. 10 órakor megtartandó verseny
tárgyaláson haszonbérbe fog adatni.

Felhivatnak ennélfogva bérelni 
szándékozók, hogy egy koronás bé
lyeggel és 10 „ bánatpénzzel felszerelt 
zárt írásbeli ajánlataikat a fent kitett 
határidőig a m. kir. koronauradalom 
igazgatóságánál Gödöllőn nyújtsák be, 
megjegyezvén, hogy később érkező, 
vagy kellőleg fel nem szerelt ajánlatok 
figyelem bé nem vétetnek.

A részletes szerződési feltételeket 
a koronauradalom igazgatósága kívá
natra a jelentkezőknek kiadja.

Gödöllőn, 1905 szeptember 29.

A m. kir. koronauradalom 
igazgatósága

BARTAL1TS ÁRPÁD
Használt és uj‘ kályhák 

és tüzhzlycserepek raktára. 
GÖDÖLLÖ, VASAR-UTCZA 

Diamant ház.

Elvállal mindennemű kályha 
beállítás, rakási és javítási 

munkákat jótállás mellett; szállít 
olcsó uj és használt kályhát.

Megbízható és szorgalmas 

0 6 y N Ö KÖ K 
olyan vidékről, a hol a szőlő meg
terem és rzölőmiveléssel foglalkoznak 
és a hol a filoxera pusztításait már 
megkezdette vagy pedig a hol szőlő
ültetéssel foglalkoznak: szép, állandó 
és biztos mellékkeresetre tehetnek szere, 
ha czimüket közük Hegyi Lajossal

Budapest, Király-utcza 13. I.

Tüzifaraktár feloszlatása miatt
Egy utczai szoba

csinosan bútorozva, egy, vagy két úr 
......... részére azonnal kiadó   
Czim a kiadóhivatalban. 1—1

mélyen leszállított árak.
1. osztályú hasáb tölgyfa ölenként 24 kor,
11. „ hasábra —---------------- 22 „
1. „ dorougfa----------- — 21 „
11. , 99 - —1 -=- 17 „

908 sz. 1905 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó j 

az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében 1 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. I 

’sbiróság 1904. V. 331 5 szánni végzése ' 
Schwartz József ügyvéd által képvi- I

Kapható a Gödöllö-keiepesi országút keresztezésénél .
— .....    a fadepóban. —:
— A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz.--
........................ A vevő követeljen ellennyugtát
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Sebesedések
legyenek «iok bárminő természetűek, gondosan meg
védendők oinden tisztátlanság ellen, mert 'ezáltal a 
legkisebb > eb Is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet i lézl »f p|<\ 41) éve már., hogy a megpuhitó 
f-uz’Ee;..\-. PRA Al HAZIK iNÖCb név alatt, mint 
egy nélkülözhetted kötőszer smeretes. Az megvédi .1 
sebet, csillapítja a gyulladást és f'tid.ilin.-it, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 fill.
MMB Posta szétküldés nsponts,
3 kor 16 fill. előzetes bekül
dése után -I doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 filléréit 6 do
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
szé.llitatlk.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van

FRAGNER B. r>. r< l>ir. udvari szál iló 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prágn, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203 sz. Raktár: Asztria- 
Magyarorszá'ggyógyszertáraiban, hó 
raktár: Török József Budapest.

k>est. ÁJ

lszákosság nincstöbbé 
Kívánatra bárkinek bérincntcsen küldünk 
egy próbát a COZAPOREÓL. Kávé, tea, 
été1 vagy szeszes italban egyformáit ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Coxapor többet ér, mint a vilii, 

minden szóbeszéde a tartóxkodásróft 
mert is ><«?hatása cikn«zct.*vt>sé teszi az 
iszákotn-k a szeszes lt ot. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. h ,y k-'et L, 
testvér avagy gyermek egyaránt az hó
nak tudta nc'ktil adh.iha é*nz illető még 
csak 3 cm is t í < !.ozta javulását.

A Coza acoUdok ezreit békit t’e 
ki Ismét sok-sok ezer férfit a szé^ye* é« 
becstelenségtől megmentett, kik később 
i«'gall p I ■ r >k és Úgyis fiatalé terek 
lettek T mérdek liat i e nSrrt a ió útra 
és szí reacséjé i<r segít-tt s >k embernek 
életét számos évvel mcjh -sszabHotta.

Az intézet, me y a Cozapor tulajdo
nosa. mindazoknak, kik kívánják, egy 
prőbaadag.it és cg- kösrönMrásokkal 
telt könyve: ’ij- és költség intésen küld 
l 'Mtv Í£y lürki is megg) '/Adliessen bíz
ta » hatásáról — ItezeskedU »k, hogy az 
eziszségie teljesen ártalmatlan.

Coza Institute .
(Dept. 74.)

62, Chanccry Lánc • 
London. Anglia.

Ingyen pr In 71. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma a; 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.
bérmeiite.itcndók.

A gyomor 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabá'yozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul, Egy ki
próbált. a keresetlek közül a legjobb és 
itatásos* gyógyfüvekböl gondosan elő
állított étvagyelösegitö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértékteknség ismert következ
ményeit, hibás diaret. meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savaépzodéa es gürcMzerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam. Frac- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor. 
Figyelem ! A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár:

FRA6NER B. Xé‘„S: 
a „Fekete sashoz- Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán, 
l’ositiii szr-tkotflós, íjitpoiitie. 

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f bekül
dése után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausz.tria-Magyarorsz.ág bár
mely részébe — Rakté r : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban. 
Főraktár : Török Józser gyógyszertár

JBudapest.

« JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA

i

MAGYARORSZAGI IWZPOHT: 
'W F. 1? AT? 1_______ HAk?-

BODAPFSTVLANSRÁSS
Íó.

Legjobb, legkiadésabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szap
pan „Schicht” névvel és a „szarvas" vagy „kulcs* védjegygyei 

legyen ellátva.

Miért nem kér mutatványszámot?
!_!„ szinmagyar. független politikának és 
iSd szókimondó állásfoglalásnak hive,

Ha
Ha
Ha

korán reggel akarja,------- ----------
— — — — újságját megkapni, 
félnappal korábban akarja olvasni azt, 
ami az előző napon történt.
a világ összes eseményeiről gyorsan 
akar értesülést kapni.

akkor fizessen elő

Un már reggel akarja olvasni az előző 
1 ld napj egész országgyűlést.
j I<> gyönyörű fényképekben akarja látni a 
* fontosabb eseményeket.

H
„ a közgazdaságról tiszta képet akar látni 
“ s teljes áru- és értéktőzsdei tudósítást. 
1 1,. ingyen s bérm. akar kapni teljes regény 
1 1<‘ könyvtárt s karácsonyra diszalbumot

október hó 1-én a

MAGYAR HÍRLAP
czimll független politikai napilapra.

Havonkint ........... 2 kor. 40 Félévenkint •.
Negyedévenkmt 7 „ — Évenkint . ..

14 korona.
28Előfizetési árai:

í | „ ingyen akar mutatványszámhoz jutni, úgy forduljon a kiadó- 
nd hivatalhoz: BUDAPEST, V. kér., HONVÉD-UTCZA 10. szám

B3

Oödöllői Erzsébet-könyvnyomda.

pr%25c5%2591baadag.it

