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Karácsony.

A szeretet és béke ünnepén ösz- 
szeszoritja szivünket a fájdalom. — 
Karácsony fáján ezernyi láng gyűl ki 
és még sem oszlatja el ami éjszakán
kat.

Vak sötétség borult a magyarra. 
Valami nehéz, átláthatatlan köd bo
rong a nemzeti élet horizontján s mi 
csak megyünk lélektelenül, öntudatla
nul előre. Ki tudja, hol állunk meg ?

Három esztendő óta megnehezült 
az idők viharos járása fölöttünk. Há
rom esztendő óta mindig úgy feküd
tünk le, hogy a ránk virradó hajnal
tól, a másnaptól valami jobb fordu
latot vártunk. És eljött a másnap s 
eljött a fordulat is. A rosszabb. A 
mindig rosszabb.

Hol vagyunk ma. Egy örvény 
szélén, egy mély feneketlen örvény 
szélén, amely sötéten tátong felénk. 
Oh, bárcsak puszta rémlátás, felizga
tott képzeletünk fantasztikus játéka 
volna a mi jövendőnk képe.

A szeretet és béke ünnepén, szép 
karácsony napján sirva-sir a magyar. 
Örökzöld karácsonyfája nem az élet 
reménységét hirdeti számára, hanem 
a pusztulást.

Miért kell ennek úgy lennie ? 
Hát nem elégelte meg a fölöttünk élő 
nagy hatalom, amely a világokat 
igazgatja, ami ezeréves szenvedésün
ket ? Mohács, Világos nem volt elég 
temetőnek a számára ?

Hanem félre, félre ezekkel a sö
tét képekkel 1 Ma karácsony napja 
van. Akinek fia, lánya van, fürdesse 
meg lelkét a kivilágosodott fa fény- 
özönében, kápráztassa el szemét, for
duljon el a sötétség képeitől. Higyje 
azt, hogy szebb, tisztább, nyugalma
sabb jövő vár azokra a mosolygó 
ártatlanságokra, akiknek arcán ott ra
gyog a kigyult karácsonyfa ezernyi 
lángjának fénye, akik a jövő nemze
déke. Higyje azt, hogy csakugyan a 
szeretet ünnepét üli s nem a meg 

nem értés, a szcretetlenség, a hábo- ; 
ruság tartja őrjöngő bachanáliáját.

Higyjünk, higyjünk I Ez menti 
meg a sanyargatottakat az enyészettől. 
Ebből fogunk uj életre kelni, mint a 
hamvából feltámadó Főnix.

Ma született a Megváltó I
Értünk is született, értünk ma

gyarokért.
Ne csüggedjünk.
Ez csakugyan a szeretet ünnepe. 

Csak mi, gyarló emberek mocskoljuk 
be az éjszaka fényességét a lelek sö
tétségével.

Hanem a Megváltó megszületett. 
És megtisztulnak, megvilágosodnak a 
a lelkek is s kiragyog tőle Karácsony 
éjszakája is. A szeretet rózsája el nem 
hervad soha. Leveleit néha elhullajtja, 
vérpiros sziliét néha halaványra váltja, 
de ez semmit sem jelent.

Amint minden évben uj sugár 
gyűl ki a fakó, hideg égbolton, amint 
minden évben kifakad a föld megfa
gyott keble, hogy kizsendtiljön belőle 
az élet : úgy villan át az éjszakába 
merült emberiség vak homályán át is 
a szeretet fénye.

Ülünk mi még szép, igazi, meleg 
Karácsonyt, ahol boldog családi körbe 
gyűlve dicsérjük az Urat, aki megvál
tásunkra leküldte szent fiát a földre. 
Csak várjunk és bizakodjunk. A hit, 
a reménység, a mi várunk.

Az ige..........
megtestesült.

j Fenséges a megváltásról szóló | 
| keresztény tan. i

Minthogy az egész v é g e s | 
emberiség együttvéve sem volt méltó i 
és Képes arra, hogy a megbántott | 
végtelen isteni felségnek elég
tételt adjon s azt maga iránt kien
gesztelje, az Isten második személyé
ben emberi testet vesz fel s igy 
kvalifikálja az ember véges gyarlósá
gát arra, hogy a megbántott isteni 
felségnek hozzá méltó elégtételt ad
jon s a megsértett isteni igazság 
büntető haragját -- expiálja.

Amire az ember elégte
len volt, arra nagyon elég volt az
— istenember.

Elragadó megnyilatkozása ez az 
Örök Szeretetnek s lélekváltó ereje 
abban az óriás hatásban nyilvánul, a 
melyet — a nem kérész- 
ténylelkekreisgya- 
kőről: hiszen még a kereszte- 
letlen lelkek ezrei is meghódolnak a
— karácsony erkölcsének.

A betlehemi jászolban didergő 
istenemberke örök kiáltó példája az 
önfeláldozásnak, holott oly erkölcsök 
ezek, amelyektől véges-végig fázni fog
az önzést s kénye-kedvét szerető, 
gyarló emberi természet.

De Íme, amikor az Ige testté lesz 
s a betlehemi jászolból önfeláldozást 
és lemondást hirdet a világnak, az Ég 
és a Föld között kötött frigyet az an
gyalok kara imigyen énekli meg: Di
csőség az egekben Istennek s béke a 
jóakaratu embereknek !

Hát az Isten dicsőségét legjob
ban önfeláldozással s lemondással 
mozdíthatja elő az ember ? S a béke 
az az áldás, amely az Ige megteste
sülésének a legnagyobb honoráriuma 
az emberre nézve ?

Bizony kezdettől fogva a lemon
dás a rendeltetése az embernek s a 
biblia tanúsága szerűit erre utalt 
mindjárt az első parancs, amit az 
ember Teremtőjétől kapott s az ön
feláldozás nagy és szent erkölcse ra
gyog ki a Megváltó születésű, élet
módja s kínszenvedése minden fensé
ges momentumából I

Csak az önfeláldozás mesgyéin 
nőhetett nagyra a szabadság, egyenlő
ség és testvériség édesgyümölcsü bá
jos fája, mert ez az önfeláldozás ta
nította meg az uralkodó zsarnokokat, 
a rabszolgatartó urakat, a társadalmi 
osztályok oligarcháit s az öklös erő
szak bestiáit — 1 c ni o n d a n i
s az egész emberiség közös testvéri 
céljának élni 1

S ez igazságnak érzete mellett 
fakadt a keresztény kebelben amaz, 
erős hálaérzet, amelynek jóleső melege 
számtalan kereszteletlcn kebelbe is 
átáradt, úgy, hogy azok az angyalok
kal s velünk triumfálnak ::z Ige, az 
Örök Szeretet megtestesülésének ma
gasztos karácsonyünnepén . . .

Ó áldott, ezerszer áldott, aki ez 
Önfeláldozó Szeretet nevében szüle
tett I

A. F.
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Karácsony este.
Dús palotában csillogás van, 
A szegény kunyhója bús, komor: 
Amott öröm és vigság járja, 
Itt a fájdalom és bu honol.

A gazdag gyermek arca vidám, 
A szegényé sápadt, beteges. 
Amannak apja dúskál jóban, 
Emezé csak akkor ha keres.

Nem jut ennek egy gycrgya szál se, 
Karácsony fáról egy tört kis ág . . . 
Nincsen a ki segitne rajtok, 
Nincs a ki csak valamit is ád.

„Ugy-e apácskám, — szól a gyermek 
Ma már szép karácsony este van ? 
Ma jön el hozzánk a Jézuska,
Vagy nem ér még ide, messze van ?“

A szülei könyezve hallják,
S tördelve mondják hogy : „messze van 
igen fiacskánk . . kedves gyermek . . 
Ma szent karácsony estje van . . .

Nagy Rezső.

Karácsonykor.
Karácsony éj van, — rajta emberek, 
Hirdessétek a béke szent szavát — 
Harsogjanak a pásztordallamok 
A fényoe áradt mindenségen át. 
Hadd zúgjanak az égboltozatok, 
Hazudjatok 1

A szeretetnek éjszakája ez, 
Ujjongjatok hát jámbor emberek, 
Hiszen halljátok, messze szerteszét, 
Hogy zörögnek a harczi fegyverek, 
Szerte áradnak a vérpatakok — 
Hazudjatok 1

Karácsony éj van ... és kigyul amott 
Az a lobogó százezernyi fény, 
Falvak égésé, ágyuk lobbanása 
Világit most a harcok mezején.
Égre törnek a hörgő sóhajok, — 
Hazudjatok I

Szent ez az éj és oiyan mámora I . . 
Ti mondjátok : az ige testet ölt — 
Hát nézzétek csak, szárnya suhogásán 
Hogy kigyult itt is, a maroknyi föld. 
Verjétek a porba homlokotok, 
Hazudjatok I

Mikor az éjnek szárnyai mögött 
Annyi hazugság, annyi bűn lobog — 
És ott suhannak el előttetek
Az éhező, kifoszlott alakok,
A nyomorultak, a hazátlanok — 
Hazudjatok I

Mikor káromló, céda, vad tusán 
Vész el az erkölcs, eszme és a hit, 
S a gyülölség, a gyilkoló harag 
A lelketekbe tüzcsóvát hajit — 
Áradozzék kenetes ajkatok ; 
aHzudjatok I

' Csak rajta, rajta I E világcsalás
: A földön annyi ezredéve foly
1 S mindig kilátszik céda lelketek
1 A farizeus — köntösök alól — 
Ti népámitók, istentagadók, 
Hazudjatok I

| Karácsony éj ve t, sötét gyászos est. 

Egy év ismét a végtelenbe tűnt —
I Ez az a szent, isteni szeretet

Ah, nem született újra meg nekünk. 
De lágyulnak a templomcsarnokok,

■ Hazudjatok I
Pakots József.

A gödöllői 
tűzoltó zászló.

Hogy tűzoltóságunk hivatásában 
a legkényesebb igényeknek is megfe
lel s hogy minden rendelkezésére álló 
eszközzel iparkodik az eléje tűzött 
célt fáradságot és munkát sem kiméivé 
szolgálni, azt már többször beigazol
ták elannyira, hogy őket működésben 
látva mindenkinek csakis elismerését 
vívhatták ki.

Tűzoltóságunk működése nem 
i egyoldalú, mert a tűzoltás és gyakor

lat után maradó szabad idejüket az 
elméleti kiképzésre, a testület társa
dalmi alapjának emelésére, s a baj
társi viszony fenntartására fordítják. 
Ennek tulajdonítható az a szép ered
mény, melyet tűzoltóságunk különösen 
az utóbbi évek eredményekép felmu- 

! tatni képes, a tagok között uralkodó 
I példás egyetértés, s az a tisztelet és 
I becsülés, melyet a testület iránt Gö

döllő lakossága érez.
Ha végiglapozzuk a testület 

könyveit, egyetlen tételt sem találunk 
arról, hogy tűzoltóink bármely derekas 
munka után is pénzbeli segélyben 
részesültek volna, mert az esetleg 
befolyó segélyek az egylet fentartá-

■ Sára fordittattak, s ők mégsem lan-
■ kadtak el a nehéz munkában, mert 
I bennük volt a lelkesedés, az ambitió,

mely az önkéntes testületek alapját 
képezi.

Most is azon fáradoznak, hogy 
25 éves fennállási ünnepélyükkel kap
csolatban egy testületi zászlót szerez
nek s azt nagy ünnepségek között 
1906 év nyarán felszentelhessék.

A zászlóanyai tisztségre tudomá
sunk szerint egy főhercegnőt óhajtanak 
felkérni, a mi a derék tűzoltóinknak 
kívánatos volna, hogy sikerüljön. A 
zászló adakozásból állíttatnék elő, 
lelkes hölgyeink és úrasszonyaink 
szives közreműködésével készülnének 
a feliratok s egy hírneves festőművész 

‘ fog felkéretni a képek megfestésére.
A tűzoltóság már bocsájtott ki 

j két gyűjtőivel, melyekre a legcseké
lyebb adományokat is köszönettel s 
hálával fogadják.

Az úri hölgyek segítsége s az 
. adakozók bőkezűsége fogja megaján

dékozni tűzoltóságunkat egy szent 
zászlóval, mely annyi fáradság és 

I munka méltó jutalma leend.

HÍREK.

Olvasóinkhoz ! Olvasóinknak, lapunk 
előfizetőinek cs munkatársainknak boldog 
karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Lapunk legközelebbi száma a közbe 
: eső ünnepek miatt december 31-én jelenik 
i meg.

Nyilvános nyugtázás. Pozsgay Anna 
Barusz Károlyné, gödöllői szülésznő, 12 kő
iét érdekes regényt ajándékozott a gödöllői 
kör könyvtárának. A kör elnöksége ez utón 
mond ezért köszönetét a jótékony úrnőnek.

Jegyző választás. A kerepesi jegyző 
választás e hó 29-én lesz megtartva főszol
gabírónk elnöklete alatt.

Szőnyeg a templomban. A gödöllői 
róni. kath. egyház hívei közadakozásból ér
tékes szőnyeget vásárollak templomuk ré
szére. E szőnyeg különösen az iskolás gyer
mekek részére szükséges, kik imádkozván, 
a hideg kőaljazatra térdeltek s nem egyszer 
meg is hütötték ott magukat. De a felnőtt 
templombajárók is rég nélkülözték e sző
nyeget. Itt említjük meg, hogy a szőnyeg 
árának egybegyűjtésén legfőképen a gödöllői 
hölgyek buzgólkodtak.

Jégpálya. A gödöllői jégpálya meg
nyitása — mely karácsonyra terveztetett, — 
az enyhe időjárás miatt halasztást szenved. 
A lelkes fiatalság azonban, mihelyt egy kissé 
hidegebb idő lessz, gondoskodik a megnyi
tásról.

Karácsonyi vásár. Kereskedőink álta
lánosan panaszkodnak az idei, rendkívül 
gyönge üzletmenetek miatt A karácsonyi 
vásár sem ütött be. Nagyon csekély forgal
mat csináltak. Publikumunk a fővárosba 
megy vásárolni s ott költi cl a pénzét. Elég 
helytelen dolog ez és érthetetlen is, mert 
hiszen helyben is ép úgy megszerezhetünk 
mindent, mint Budapesten. Áru minőség, 
árak, kiszolgálás stb. tekinteiében a helybeli 
kereskedelem teljesen konkurencia-képes a 
fővárosival. S a hazafias, derék kereskedő
népünk megérdemelné polgártársai támoga
tását.

Népgyülés. Ma délután 3 órakor nép
gyűlés lesz Rákoskeresztúron. Napirend; 1. 
A nép helyzete. 2. az általános titkos válasz
tói jog. A gyűlésre a szociáldemokrata párt 
több előkelő tagja is ki fog jönni ez alka
lommal Kereszturra.

Blúz-szám. Magyarország legolcsóbb 
divatlapja, a Budapesti Bazár karácsonyra 
rendkívül díszes kiállítású különleges bluz- 
számmal lepte meg előfizetőit. A blúz-szállt 
tartalmazza a legújabb francia, angol és 
amerikai bluz-modellcket, bő választékot 
nyújtva azon hölgyeknek, akik házilág szok
ták öltözékeiket elkészíteni. A Budapesti Ba
zár negyedévi előfizetési ára 1 korona 50 
fillér. Mutalványszáninial a kiadóhivatal szí
vesen szolgál: Budapest, Vili., Baross-utcza 
22. szám.

A politikai helyzet szenzációs hírei 
mellett nem kisebb szenzációt kelt az a disz- 
mű, mely most jelent meg a könyvpiacon 
és ami még csodálatosabb, ezt a diszművet 
ingyen szerezheti meg magának akárki. Az 
„Ország-Világ" hazánknak ez a legszebb, 
legtartalmasabb képes hetilapja már évek 
óta minden év karácsonyán cgy-egy gyö
nyörű ,Ahnanach“-kal ajándékozza meg 
előfizetőit, és az elmúlt év leggyönyörűbb 
irodalmi terméke volt az az Almanach, me
lyet az „Ország-Világ" 25 éves fenállásának 
jubileuma alkalmából juttatott ingyen aján
dékul előfizetőinek. Az „Ország-Világ" most 
is méltó maradt önmagához. Az az Almanach, 
melyet most karácsonykor ad minden elő
fizetőjének, — annak is, aki most fizet elő 
nyolc koronával félévre az „Ország-Viíág“-ra 
— a legszebb, a leggyönyörűbb, ami valaha 
könyvpiacon megjelent. Ennek az ajándék
könyvnek fényes, pazar kiállításával semmi
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féle hazai avagy külföldi mii nem veteked- 
lietik. De a tartalma is olyan — a magyar • 
irövilág minden jelese, Mikszáth Kálmánnal 
és Herczeg Ferenccel az élén van együtt a 
műben, hogy az csak a két szeikesztőnek, 
dr Váradi Antalnak és dr Fáik Zsigntond- 
nak válik dicségére. Nem ajánlhatunk telmt 
jobbat és hasznosabbat lapunk olvasóinak, 
mint hogy fizessenek elő az Ország-Világra, 
hazánk e legrégibb, legelterjedtebb, leg
tartalmasabb hetilapjára, mely ajándékul 
többet ád, mint amennyi a lapnak egész évi 
előfizetési ára. Az Ország-Világ előfizetési 
ára negyedévre 4 korona, félévre 8 korona, 
egész évre 16 korona s az előfizetési pén
zek az „Ország-Világ’ kiadóhivatala címére: 
Budapest V., Hold-utca 7. sz. alá küldendők.

Kellemes meglepetést szerez előfize
tőinek a Magyar Hírlap. Minden újonnan 
belépő előfizető ugyanis január hó elsejéig 
ingyen kapja a lapot és karácsonyra egy 
kiválóan Ízléses és díszes kiállítású alkalmi 
naptárt, ha előfizetését karácsony előtt be
küldi. A Magyar Hírlap este jelenik meg 
Budapesten és kora reggel odaér minden 
vidék városba. A Magyar Hírlap tizenötéves 
múltjának minden egyes napja amellett bi
zonyít, hogy a nemzeti iránynak, a szabad
elvű haladásnak, az emberi jogok kiterjesz
tésének, a gazdasági fejlődés előkészítésének 
tántoríthatatlan bajnoka. Naponkint arra tö
rekszik és e törekvését meg is valósítja, 
Hogy nap-nap után páratlan érdekességü 
újságot nyújtson olvasóinak Országszerte 
nagy feltűnést és érdeklődést keltett azon 
ujitasa, hogy az eseményeket fényképfelvéte
lekben és rajzokban mutatja be. Levelezői 
vannak a világ összes nevezetesebb városai
ban és egész Magyarországon. A Magyar 
Hírlap szépirodalmi közleményei eisöranguak. 
Eredeti tárcái a legjelesebb magyar Írók 
tollából valók. Fordított tározóiban a világ
irodalom kitűnőségeit mutatja be. Regényei 
magas színvonalúak és érdekfeszitök. Min
den előfizető hónaponkint egy-egy rendkí
vüli érdekes magas színvonalú szépirodalmi 
kötet kap teljesen díjtalanul. Az egész esz
tendő folyamán tehát tizenkét gyönyörű in
gyen könyvhöz jutnak az állandó 
előfizetők. A Magyar Hírlap előfizetési árai : 
Egy hónapra 2'40 fii. Negyedévre 7 korona. 
Félévre 14 korona. Egyes szám ára 8 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra bárkinek kül
dünk. Magyar Hírlap V., Honvéd-utcza 10.

Magyar Remekírók. A Franklin-Tár- 
sulat ruinekiró-gyüjteményéből, mely a Ma
gyar Remekírók címmel ötvenöt kötetben a 
magyar irodalom összes nagy iióinak min
den számottevő munkáját tartalmazza, most 
jelent meg a nyolcadik ötkötetes sorozat' 
Immár egész tekintélyes könyvtár az eddig 
megjelent negyven kötet, amely igazi dísze 
minden müveit magyar család könyvszekré
nyének. Az uj sorozat egyik kötete (40. 
kötet) befejező kötete Tompa munkáinak, a 
melyeknek négy teljes kötet jutott a gyűjte
ményben. A most megjelent utolsó köt-t 
jutott a gyűjteményben. A most megjelent 
utolsó kötet jutott a gyűjteményben. A most 
megjelent utolsó kötet Tompa költészetének 
talán legértékesebb termékeit, a népregéket 
és a viragregéket foglalja magában. Ezt a 
kötetet Lévay József rendezte sajtó alá. A 
gyűjtemény most megjelent 11. kötete Kis
faludy Sándor munkainak második befejező 
része s irodalmunk e nagy alakjának csak
nem összes regéit tartalmazza, Heinrich 
Gusztáv bevezető tanulmányával. Értékes 
kötete az uj sorozatnak a gyűjtemény első 
kötete, amely Balassa Bálint válogatott köl
teményeit és Zrínyi Miklós Szigeti Veszedel
mét foglalja egybe Szíchy Károly két tartal
mas tanulmányúval. A gyűjtemény 32. kötete 
Kemény Zsigmond tanulmányait illeszti be 
irodalmunk remekei közé s méltán, mert e 
kevésbbé ismert munkái a nagy regényíró
nak, essay-irodalmunknak igazi gyöngy
szemei. A kötet tartalma a következő : A 
két Wesselényi Miklós. Eszmék a regény és 
dráma körül. Arany Toldija. Erdély közélete 
1791 — 1848. Vörösmarty Mihály. A uagyér- 
tékil kötetet Gyulai Pál rendezte sajtó alá, 

s ő irt a kötet elé gyönyörű bevezető ta
nulmányt is. Az uj sorozat ötödik kötete 
30. kötet) báró Eötvös József munkáinak 
első kötete. A nagy Író apróbb szépirodalmi 
inunkéinak válogatott gyűjteménye. Vígjáték i 
(Éljen az egyenlőség), költeményei, két el
beszélés és Gondolatainak egy sora: ez a 
tartalma a vaskos kötetnek, amelyet Voino- 
vich Géza rendezett sajtó alá és látott el 
bevezető tanulmánynyal. A kötetek élén az 
Írók arcképe van R. Hirsc.. Nelli művészi 
rajzónjából. A díszes kiállítású teljes gyűjte
mény (55 kötet) ára 220 korona. Megren
delhető havi részletfizetésre, minden hazai 
könyvkereskedés utján. A még hájialévő 15 
kötet félévenként ötkötetes sorozatokban je
lenik meg.

V, 1038,13 sz. 1905. Vgh. 1212 szh. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járábiróságnak 1905. évi V. 1038 13 számú 
végzésével Dr. Détsy Imre ügyvéd által 
képviselt Mayer D. Dávid felperes ré
szére dr. Binét Arnold gödöllői lakos alperes 
ellen 600 kor. követelés és jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt 1078 kor. becsült in
góságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése 
erőjéig is, amennyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, alperes lakásán ' 
Gödöllőn leendő megtartására határ
időül 1905 évi deczember hó 29 nap
jának d. u. 2 */• órája tűzetik ki, mikor a 
bíróilag lefoglalt bútorok, es cgyébb 
i tgóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak i 
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, 1905 december 18-án. 
Élő János kir bir. végrehajtó.

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készit és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-titcza 45. szám.

rTT~.’ ‘ÜTZ.7/

V. 933/11 sz. 1905. Vgh. 1172 szhoz 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó | 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. j 
járásbíróságnak 1905 évi V. 93311 számú i 
végzésével Dr. Steuer Géza ügyvéd által ! 
képviselt Piatmk Nándor és fia felperes ré
szére Bácskay Miklós és neje alperes ellen I 
40 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt I 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le- I 
foglalt 620 kői. becsült ingóságokra a fent j 
idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú ■ 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak I 
a felülfoglaltatók követelése erejéig is, a

mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Rákusszeiitmihá- 
lyon leendő megtartására határidőül 1905 
ovi deczember hó 30 napjának d. c. 10 
órája tűzetik ki, mikor a biróiiag lefoglalt 
bútorok s egyén ingóiá,,ok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becaáron 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 valójkifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 évi december 19. 
Élő János kir. bír. végrehajtó.

Lakást keres.A ,naf.ános és nyugdíjas ttri- 
nök Társas Otthona 8-10 szobás
ropgEjrax

lakást keres a saját céljaira. Ajánlato
kat kér Adriányi Arnoldné (Iskola
utca, Szaák villa.) 2—3

ÉRTESÍTÉS!^®
A nagyérdemű közönség szives 

| || tudomására hozom, hogy a .. ..

„KÖZPONTI SZÁLLOPA"
kávéház, 
étterem

és korcsmái helyiség

vezetését átvettem, főtörekvésem 
oda irányul, hogy a mai kornak 
megfelelően átalakított helyiségem
ben a napi kávéházi életet meg
szoktassam ; kitűnő kávém s 
mindenféle kávéházi italaim, va
lamint elsőrendű magyar kony
hám meg fogja nyerni a nagyér
demű közönség tetszését. - ----- 
Egyúttal értesítem a nagyérdemű 
községi elöljáró urakat, hogy 
kocsijaikon egyenesen ide szánja
nak, a lovak elszállásolásáról gon
doskodva lesz. ■■
Olcsó árait

és pontos l/issolyálás 
... Abonomát egyezség szeriül ...

Tisztelettel

Verseghy Károly ti. v.

NÉSZVEDA-fcle

HÁRSVÍRAGMÉZCZUKORKA 

köhögés és rekedtség ellen a legjobb, 
Kapható eredeti 20 filléres csomagolásban 

KAIZER ISTVÁN dohánytözsdéjében 
Gödöllő n, Ferencz József-tér.

1-10



4 1905. december 24.

Ügynökök
kerestetnek a „Pesti Hazai Első Takarék
pénztár" (az ország legnagyobb takarékin
tézete) áttal kibocsátandó uj sorsjegyek tör
vényesen kiállított részletiveinek eladására. 
Ezer: sórsjegyek játékterve utolérhetetlen. 
Évente 3 húzás GU0.000, 400.000, 300000, 
200 000 koronás főnyereményekkel és sok 

melléknyereménynyel.
Magas jutalék és jutalomdij I

Sikeres működésnél esetleg havi fizetés. 
Anyag miatt forduljanak

Dirnfeld Testvérek bankházában
Alapítva. 1885-1 jen.

Budapest, IV., Váczi-utcza 2.

Aláírási előjegyzéseket 
ezen sorsjegyekre készpénzfizetés ellenében 

már most elfogad
Dirnfeld Testvérek bankháza
Budapest, IV., Váczi-utca 2. szám.

PÚSTUL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN 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 m ellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
leszereléssel elfogadtatta.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ==

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol llclical 
Premier és The 

... _ _ Champion kerékpáro
kat duoía harang csapágygy.-.l, 3 évi jót
állással minőén árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, nedalok, conusok és csészéket slb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

f Tüzifaraktár feloszlatása miatt
í

seszs mélyen leszállítóit áfák.
i I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként 24 kor.

II. „ hasábfa------ --------------- 22 „ 16—16 i
I. „ dorongra----------- — 21 ,,

i . "■ ■.......” ----------- 17 ■
,. Kapható a Gödöllő kerepes] országút keresztezésénél ..

( ------------ —---------- a fadepóban. .......... ........
j — A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz. — 

....................... A vevő követei jen ellennyug'tát ........................

Elsörangtt
Singer varrógépeke 

eredeti és nagybani gj ári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitésolml s. jót műhelyeinkben olcsón és 

szak telemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. — 

Láng Jakab ts 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.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

• CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest, Váozl-körút <153,

legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplögépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtök, 
boronák, 

sorvetögépek, Plánét jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

Gödöllői „Erzsébet ><">nyvny-nri-.l.i.


