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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. — 
Lapunk jelen száma utolsó ez esztendőben 
s ezzel 1905. évi folyama befejeztetvén, kér
jük tisztelt olvasóinkat előfizetéseik mielőbbi 
megújítására, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék.

Tisztelettel
a kiadóhivatal.

B. u. é. k.
A komor válság dacára, amely 

már évek óta emészti ennek az or
szágnak életerejét, reménységgel tekin
tünk a jövő elé. Mert egy olyan élet 
és akaraterős nemzetet, mint a ma
gyart, amely haladni tud és akar a 
korral, amelynek népszerű és lelki
ismeretes vezérei vannak, nem tehet 
tönkre egy válság, életerejét nem kezd
heti ki az idő foga. Elvégre nem 
ellenséggel állunk szemben most sem, 
hanem azokkal, akikkel századok ese
ményei kötötték össze hazánk sorsát.

Ki fog jutni ez uj évben okvet
lenül a mi hazánk a válságos hely
zetből s akkor egy uj korszak fénye 

fog derülni Magyarországra. Ez a szo
ciális és gazdasági fejlődés korszaka 
lesz, amely ha be nem következhet
nék, akkor igazán aggódnunk kellene 
országunk sorsa felett.

A válság már nemcsak a közélet
ben, de a kereskedelemben és ipar
ban, a bankokban és palotákban ép
pen úgy, mint a munkás kunyhójában 
egyaránt érezteti bomlasztó hatását. 
Sokat panaszkodtunk már a kereske
delmi és ipari életünk a nrndenható 
állam támogatására. Az állam, amely 
országunk egész életerejét felszívja 
magába, az életerőnek jelentékeny ré
szét más formában s más utakon 
visszavezeti az országhoz, de most, 
hogy állami életünk tespedésben van 
s a hatalmas gépezet rosszul fungál, 
súlyos megpróbáltatásokon megy ke
resztül a hatóságnak egy igen jelen
tékeny része.

És mindenek felett felidézte az a 
válság a proletariátus ördögeit. Nép
rétegek, amelyeknek együttes munkál
kodása vitte eddigelé előre az orszá
got, ma elkeseredett ellenfelekként 

állanak egymással szemben s különö
sen a fővárosban már-már ott tartot
tunk, hogy egy szociális forradalom 
rémet fenyegettek. Az alulról felfelé 
törő néprétegek jogaik kivívása érde
keiben erőszakhoz akartak nyúlni és 
ki tudja, mi történik, ha e szörnyű 
válság hamarosan meg nem oldódik 
olyként, hogy minden népretege az 
országnak meg legyen vele elégedve.

De mi mondjuk, hogy mi remé
lünk, minden jóra fog fordulni és eb
ben a hitben üdvözöljük az 1906-lk 
esztendőt I

Boldog uj évet kívánunk minden 
magyar embernek I

Tartsunk össze és dolgozzunk 
egyesült erővel a haza és a magunk 
jóvoltáért. Nincs az az erő, amely 
ártani tudna nekünk, ha összetartunk, 
ha egyet akarunk. Nincs az a hala
lom, amely le tudna törni bennünket, 
ha minden magyar ember hadba száll 
e hatalom ellen.

Ez az uj év sok jogos reményt 
van hivatva megvalósítani. Jogot kér 
a nép és várja, hogy még ebben az

T ARC A.

A gyáva.
Irta : Szabóné-Nogáll Janka.

Kardos Feri, akit egy később megért
hető okból vocatornak, madárcsalogatonak 
neveztek a régi barátai, egészen a lakása 
ajtajáig kisérte Boros Mi nalyt, a fiatal tör
vényszéki bírót, akinek inkább csak jogos 
reménye, mint biztos protekciója volt alilroz, 
hogy egykor szép kariért csinál s a kinek a 
haladása e szerint meglehetősen bizonytalan 
volt. Még az ajtóban is igen élénk.m báto
rította valamire, bár Boros több relénk pil
lantást vetett az olykor ineg-.n“gmozduló 1 
orgona-bokrokra, melyek a kis vidéki ház 
rácsos kerítése melleit virítottak. Egy idő óta 
várni szokta valaki s most attól tartott, hogy 
megint ott van s meghallja a beszélgetést, 
melyet pedig tálán épen az előtt az egyet- j 
len. előtt szeretett volna eltitkolni.

Kardos Fen egysze.tle.i „atározatlan- 
ságnak magyarázta ezeket a féhenézéseket, 
beleragaszkodott a Boros kabátja gombjába 
és nagyobb tűzzel beszéli :

— Ne félj és bizd rám az egész dol
got. Biztositlak, hogy feltűntél nekik. Az apa

azt mondta : derék, megállapodott fiatal em
ber, az információk a lehető legjobbak, a 
jövője biztos, csakhogy persze az utat egyen
getni kell.

— És ő ? — kérdezte félénken Boros 
és pápaszemes, szelíd szőke arca leányosan 
elpirult. Bánta es restelte a kérdést, falán 
fé't is a felelettől. De ntár késő volt.

— Pannával, barátom, az ember soha 
sincs teljesen tisztában A nyakadba borulni 
•alán még az esküvő után sem fog. De ko
sarat nem ad, arról biztositlak. Okos, hig
gadt, nyugodt teremtés, aki meg tudja ér
teni, hogy a te tehetséged és az ő családi 
összeköttetései neki olyan jövőt biztosítanak, 
amilyennel meg lehet elégedve.

Boros Mihály csüggedten hajtotta le a 
fejét s a vocator rögtön megértette, hogy 
hamis hangon dalolt. Vállára csapott és vi
dáman bátorította.

— De hiszen a többi a te dolgod ! 
Teringette I Hiszen utoljára is neked kell öt 
meghódítanod. Én csak nem állíthatom eléd 
azzal a kijelentéssel, hogy már is ég. Csak 
ne félj és tedd amit mondtam.

Amit Kardos Feri mondott, az volt, 
hogy Boros csípje ki .magát, készüljön el öt 
órára és várjon rá. Ö érte jön, elviszi a 
sétatéri kioszkba és ott egyszerűen bemu
tatja Zipszer Pannának, aki rokonaival ott 
ozsonnál. A szives fogadtatásról pedig jót 
áll.

— El kell jönnöd, — mondta még 
egyszer, amint megrázta a kezét. Hiszen 
nem akarsz megpenészedni ebben a nyo
morult városban. A végcélod itt mi lehet 
más, mint a nyugdíjazás. Kiveszel egy diny- 
nyeföldet, megházasodol, az anyósod is 
hozzád költözik és aztán egyik gyerek a 
másik után.

Boros most már végkép megijedt.
Az orgona-bokrok közt határozott re

csegés támadt, mintha valaki ijedtében és 
siettében hamar visszaugrott volna. Félt, 
hogy nem bírja elhallgattatni ezt a buzgó 
fecsegőt, intett neki, hogy jó, készen lesz 
és benyitott az udvarra.

Az orgona-bokrok előtt a földön egy 
kis gyűrött kék szalag volt. Valahogy kibom
lott és leesett valakinek a fejéről, akinek 
már nem volt ideje felvenni, vagy aki tán 
annyira el volt foglalva valami más gond
dal, hogy a veszteségét észre sem vette. 
Boros lehajolt érte és felvette. De mikor a 
konyha elé, a kisvárosi lakás közös bejárata 
elé ért, mégis csak eldobta megint. S mint 
aki ezzel valami gyöngédtűlenséget követett 
volna el, azzal a különös, rossz és elégedet
len érzéssel nyitott be.

A konyhában nem volt senki, de a 
háziak felé nyíló ajtó épen becsapódott s a 
nyílásba odaszorult egy halvány kék ruhá
nak a csipkés fodra.

Boios Mihály benyitott a saját szoba
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esztendőben jogot kapjon. Meg is 
fogja, meg is kell kapnia, mert ma
napság, midőn csaknem minden or
szágában a művelt nyugatnak, szava
zati joga vau a milliónyi dolgozó tör
vénynek, mi sem maradhatunk el. És 
minden olyan ország, amelyben álta
lános szavazati jog van, virul, fejlődik. 
Ellenben az olyan országokban, me
lyekben ez a jog nincsen meg, állandó 
a zűrzavar, a belviszály s minden 
szerterobbanni, felbomlani készül. — 
Nézzük csak Orosz- vagy Spanyol
országot I

Ettől az uj esztendőtől várjuk 
a már esztendők óta megígért, de 
még mindig meg nem csinált nagy 
közmunkákat, amelyek révén milliók 
jutnak el gyárosokhoz, kereskedőkhöz, 
iparosokhoz és főként a kenyeret adó 
munka nélkül szűkölködő néphez.

Es várjuk természetesen azt, hogy 
már a legközelebbi hetekben áll a 
rend, a törvény uralma s megszűnik 
a harc hatóság és hatóság között.

Uj év táján mindig remél a re
ményében már annyiszor csalódott 
emberiség. De most amikor valóban 
a feje tetején áll minden és súlyos, 
szerencsétlen helyzetben van az or
szág, minden ember joggal remélheti 
azt, hogy az uj év békét és hasznot 
hajtó munkát fog hozni s a népjog 
alapján megvethetjük majd alapját 
az uj, modern és szabad Magyar
országnak. S ezért korszakot alkotó
nak Ígérkezik az 1906-ik év Magyar
ország történetében.

Boldog uj évet I

Uj évi vers.
Boldog új év a magyarnak 

Régi, régi vágya, 
Beteljesül, hiszem istent, 

Most már nemsokára.
Függetlenné, szabaddá lesz 

Véren szerzett, drága 
Édes szép hazája.

Lesz külön vámterületünk, 
Éppen úgy, mint hajdan, 

Gyönyörködni fog a lelkünk 
Az önálló bankban ;

Felényire száll a kvóta ; 
Duskálkodunk nagyban 
Ezüstben, aranyban.

Földeinkben gyümölcs, búza 
Terem mindig bőven ;

Gyarapodunk testi-lelki 
Magyaros erőnkben.

Megszeret a külvilág is 
S áld az Isten hőbben 
Ez új esztendőben.

Dura Máté.

Krónika.
Amerika Arizzona államában rengeteg 

sok fogyasztási szövetkezet működik.
A derék yankék felismerték a szövet

kezeti boltok előnyeit és most nyakra-főre 
| állítják fel azokat.

Természetes dolog, hogy ez a merkan
tilisták között nagy visszatetszést szül és a 
merkantilista lapok, hogy olvasóiknak ked
veskedjenek, nem mulasztják el támadni a 
szövetkezeti eszmét s a vezetőket.

Történt azután, hogy a merkantilista 
Arizzona Gicker szerkesztője vizet prédikált 
és bort ivott, — t. i. a szövetkezeti boltoan 
vásárolt, bár rendszeresen szidta hasábjain 
azt.

De rajta csípték a cselédjét, akit maga 
I helyett küldött.

A dolog kitudódott s most — mint 
; tud silónk bábel-táviratából értesülünk — a 
j merkantilista tábor elhatározta szükebb körű 
: meglincselését.

Ez ügyben legközelebb értekezlet lesz.
*

* *

A halott hamvasztás ma még nem oly 
olcsó mulatság, hogy minden pipogya em
ber igényt tarthatna rá. Csak az orosz for
radalmároknak sikerült a hamvasztás azt a 
módját kitalálni, melynek alkalmazásba vé
tele a legszegényebb emberre is lehetöve 
válik. Ők ugyanis az elfogott ellenfelet egy
szerűen lebunkózzák, petróleummal leöntik 
s elégetik. Ezt az alig pár fillérbe kerülő 
hamvasztási módot ajánljuk a mi alakuló 
félben levő halotthamvasztó egyletünk fi
gyelmébe.

*
* ♦

A múlt hét egyik napján fiatal, csinos 
asszonyka hajtatott bérkocsin az országos 
kaszinó elé, hová másfélhetes, de már is 
hűtlenné lett férjét lehivatván, mikor szem
rehányására durva választ kapott, köpenye 
alól kirántott kutyakorbácsával férjét úgy 
eltángálta, hogy kocsin szállították lakására. 
Ez is a mézeshetek legmézesebb regényei 
közé tartozik.

A nemet császár fia, — Eitel Frigyes 
herceg, kit egy időben lantastikus egyének 
megtettek leend > magyar királynak is, már
cius első napjaiban tartja menyegzőjét, 
melyre Zigány Árpád, s a Hohenzollern ház 
egyéb barátai udvarias tisztelettel meghi 
vatnak.

Egy amerikai polgár, ki az üdv had
seregének egyik otthonában tölti éjszakáit, 
petróleum kályhán maga főzi olcsó ételeit, 
s kenyerét papireladással s táviratok kihor
dásával keresi, egy négy milliónyi örökséget 
azzal a megokolással utasított vissza, hogy 
a pénzt nem ö kereste. — Európai fogal
mak szerint az amerikai különc aligha meg- 

' figyelés alá nem kerülne.

Az oldenburgi nagyherceg egy ha- 
i zárdjátékos miniszternek saját kezűleg irt 
j üdvözlő iratot küldött. Milyen kár, hogy a 
! nagyherceg nem magyarországi, mert akkor 

nekünk — ittenieknek is — Fő részünk 
juthatott volna a nagyúri megticztcltetésből.

*» *
Egy magasrangu japán katonatiszt 

az orosz-japán háború alatt fodrász műhelyt 
1 nyitott Port-Arturban, s mialatt úgy mellé- 
| késén egy kicsit kémkedett is, az oroszokat 

egymásután úgy megborotválta, hogy alig 
fogják elfeledni.

já>'a, belevetette magát a hűvös, fekete díván 
sarkába. Nagyot sóhajtott, megtörülközött és 
lecsukta a szemeit.

Zipszer Pannára gondolt, a kis város 
szenzációjára, ki pár hét óta, mint a tör
vényszéki elnökék vendége, teljesen fel
zavarta a város nyugalmát. Szegény kisvá
rosi lányok, akiknek az volt a legnagyobb 
mulatságuk, hogy esténkint kidugják a fe
jüket a félig nyitott' zsalugáterek közül és 
várják, mig egy sétáló ifjú hivatalnok bele- 
akaszkodik a támasztó vasba, melynek olyan 
csudálatos horogformája volt és felnézvén 
hozzájok elmondja a „Képeddel alszom el“ 
szövegét hiteles prózában. Eh, most hiába 
nézegettek ki. A város összes legénye a 
kioszkba gyűlt és hallgatja a Zipczer Panna 
gorombáskodásait.

Panr.a ugyanis úgynevezett eredeti 
lány volt. Folyton kötekedett, gorombásko- 
dott, az alsó ajkát előre bigyesztette, hátat 
fordított és e szokatlan, pikáns fogásokkal 
hallatlan sikereket ért el. Az első turnürt ő 
hozta le a fővárosból és ő okozója annak, 
hogy a tisztes vidéki úri házakban egymás 
után tűntek el nyomtalanul az apró lószőr- 
párnák, ócska vadásztáskák és emelkedtek 
a lankadt ruharáncok, lépést tartva az ifjú 
urak mindegyre emelkedő lelkesedésével. 
Konkurenciába léptek azzal a csinos, kecses

kis tournurrel, mely a Panna tunikáját érvé
nyesítette. Többnyire fehér tubát viselt, 
hozzá fehér cipőt s félrecsapott fehér ka
lapot.

De most, amint Boros Mihály reá
gondolt, ime halványkék ruhát ölt, merész, 
hideg ravasz szürke szemeit fekete pillákkal 
árnyalja s kezében egy kis gyűrött kék sza
lagot tart, mintha kérdezné :

— Miért dobtad el az előbb ?
Boros Mihály kinyitotta a szemét, fel- 

I ugrott. Ijedten nézett az órára. Háromnegyed 
| órát szundikált és most már alig van idő 
I az öltözésre. De a kis kék szalagot talán 

még be lehetne hozni.
Elindult az ajtó felé. Kinyitotta s egy

szer csak szemben állott egy halvány, kék 
I ruhás lánynyal, aki lesütötte előtte fekete 

pillával árnyalt szemeit. Valami kávés ibrik 
j volt a kezében, de csak egy pillanati,, a 

következő percben már darabokra válva gu- 
i rult szét a kövön.

— Úgy megijedtem . . .
— De hát azért ne menjen el — 

. mondta a szőke fiatal ember. — Hová siet?
Vagy tán haragszik ?

A fiatal lány védekezett.
Nem volt feltűnő szépség, talán egy- 

I szerű szépség sem. A homloka alacsony s 
| itt-ott benőtt a haja. Az orra táján néhány

szeplő, az álla egy kicsit előre All, de vér
piros a szája s gyönyörű apró fogak ra
gyognak benne. Mikor pedig e csudálatos 
liosszu, fekete szempillákat felemeli, olyan 
kék szemek nyílnak meg, melyeknek sugára 
bevezet a szív mélyére, hol minden csupa 
melegség és édes marasztalás.

A története rá van Írva ebben az ala
csony sárga házban mindenre, még az ajtók 
előtt nyiló estikékre is. Özvegy asszony 
leánya. Az apja hivatalnok volt és árván 
hagyta őket. Az anyja kis nyugdíjjal, de sok 
lekvárral özvegyen maradt. Kosztosokat fo
gadtak tehát s minthogy a tanuló ifjúság 
valami sejtelmes tartózkodással viseltetett 
ama bukta-nevezetű tészták iránt, melyeket 
mint jó kiadós tésztákat szoktak lekvár
ral értékesíteni, a hivatalnok uraknak tettek 

I ajánlatot. Boros Mihály, aki szőke volt, sze- 
j lid, áimadozó, tanult és igen szorgalmasan 

dolgozó ifjú lakásra is náluk ragadt.
Elfoglalta az egyetlen utcái a nyiló két 

i ablakos szobát, de minthogy többnyire a 
hivatalban ült, a család viszont az ö szo
bájában tartózkodott.

(Folyt, köv.)
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Franciaországban jelenleg egy csoda
tevő művész ragadja bámulatra orvoslásával 
a közönséget, egyszerű kézrátevéssel adván 
vissza a süketeknek a hallását, a vakoknak 
látását. — Vájjon a gödöllői korcsolya 
vállalat is nem használhatná-e ki a jeles 
férfi tudományát korcsolya évadja megnyi
tására ?

A csodatevő művésznek bizonyára ke- ■ 
vesebb munkájába kerülne kezét a vízre 
tenni, s azt szikla keménységű jégtükörré 
varázsolni.

**

Jókai emlékezetes mondását : „Öreg 
ember nem vén ember" magáévá tette a 
nemzeti színház 80 éves művésznője, Prielle 
Kornélia is. S mint Jókai annak idején 
tette, ö is egy fiatal pártfogolnának nyújtotta 
oda kezét, miután az orvosszakértői véle
mény oda irányult, hogy öreg asszony nem 
vén asszony. Csakhogy az öregségében is 
bájos díva is megfeledkezett arról a bizo
nyos francia csoda művészről, s így ez a 
házasság is alig fog több boldogságot Ígérni, 
mint a szegény költő király második há
zassága.

Darázs.

HÍREK.

Olvasóinkhoz ! Olvasóinknak, t. 
előfizetőinknek és munkatársainknak 
boldog új évet kívánunk.

Kitüntetés. Spalla Aurél m. kir. 
csendőrszázados, a gödöllői csendőr
különítmény parancsnoka ÍV. Ferdi- 
nand főherceg által a toscanai házi
rend nagykeresztjével lett kitüntetve.

Hymen. Pruzsinszky Dezső min. 
fogalmazó, a volt gödöllői plébános 
öcscse, e hó 30-án tartotta egybeke
lését Gödöllőn, a róm. kath. templom
ban Kósa Katalin urhölgygyel.

Mérleg. A gödöllői fogyasztási 
és értékesítő szövetkezet mai nappal 
zárta le üzleti évét. Múlt évi forgalma 
circa 100.000 koronát tesz ki, ami a 
gödöllői üzleti viszonyokhoz képest 
óriási dolog. A tiszta nyereségből an
nak 5 százaléka fog minden befizetett 
részjegyre kifizettetni s ezenkívül ada
tik a bevásárlási visszatérítés a tagok
nak, ami szintén tetemes summa. Az 
igazgatóság ez utón is felhívja a szö
vetkezet tagtait, bevásárlási könyveik
nek jan. lU-ig a szövetkezet üzlet
helyiségében lezárás és a jutalék ki
számítás végett leendő letételére, mert 
csak igy tarthatnak igényt a bevásár
lási jutalékra. A szövetkezet közgyű
lése január végén lesz.

Nyilvános nyugtázás. Patercs 
János tűzoltó tiszt, a gödöllői önk. 
tűzoltó egyesület nevében, a gödöllői 
szegények részére leendő elküldés 
végett 1 doboz szivarvéget adott át 
szerkesztőségünkben. Rendeltetési he
lyére juttatjuk.

Sorshúzás. A gödöllői járás 
területére nézve január 15-én lesz a 
sorshúzás, melyen az 1885. évi szü
letésű újoncok sors-számai huzatnak 
ki. —

Halálozás. Özv. Susits Józsefné 
folyó évi december 28-án, 66 éves I 
korában, Gödöllőn elhunyt.

Gyilkosság. Bokor István gödöllői , 
lakos karácsony estéjén boros fővel 1 
bandukolt hazafelé, mikor is az után | 
hátulról valaki egy bottal olyat ütőit ; 
a fejére, hogy eszméletlenül terült el 
a földre s eze:t sérülések következté
ben másnap reggelre kiszenvedett. — 
A jbiróság tszéki boncolást rendelt 
el s megállapította, hogy erős ütés 
által koponyarepedést szenvedett s ez 
volt a halál okozója. A csendőrség a 
tettes után erélyesen nyomoz.

Megtámadott csendőrörmester. 
Véres eset történt e hó 26-án este 
Pécel községben, hol két legény orozva 
megtámadta Kuthy Márton csendőr
őrmestert, László János és Horváth 
György péceli legényeknek már sok
szor volt dolguk az ottani csendőr
séggel. Mind a két legény duhaj, ve
rekedő természetű s ez a körülmény 
arra indította Kathy Márton csendőr
őrmestert, hogy a két legényt állan
dóan szemmel kisérje, ami nagyon 
bosszantotta Lászlót és Horvathot. 
Aznap este 8 óra tájban az őrmes
ter egyedül haladt végig a község 
utcáján, amikor az egyik utcasaroknál 
két sötét alak ugrott elébe s dorong
gal felfegyverkezve támadta meg a 
mitsem sejtő őrmestert. Egyszerre két 
hatalmas ütés érte a fején Kathy őr
mestert, ki azonban nem veszítve el 
bátorságát, kardott rántott s azzal vé
dekezett a támadók ütései ellen, mi
közben László Jánosnak a bal fülét 
levágta és a karján, melylyel a do
rongot tartotta, súlyos vágást ejtett. 
Horváth Györgynek a bal halántékán 
és a bal vállán ejtett súlyos sérülést, 
s az elkeseredett küzdelem csak ak
kor ért véget, amikor már mind a két 
támadó súlyosan megsérülve harc
képtelenné vált. Kathy őrmester a fején 
kapott könnyebb sérülést. Az esetről 
azonnal értesítették a gödöllői csendőr
különítmény parancsnokát, Spalla Aurél 
csendőrszázadost, aki ma reggel a 
helyszínen megjelenvén, intézkedett a 
két súlyosan sérült támadó kórházba 
szállítása iránt.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL LÖ N Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szem'ödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi, mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
leszereléssel elfogadtatik.

— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. --------—

Öngyilkosság. Ifj. Mokra Mihály 
hévizgyörkl lakos, jómódú gazda, f. 
hó 28-án reggeli 5 órakor saját ud
varán levő félszerében felakasztotta 
magát. Tettének oka régebbi búsko
morság volt s valószínű, hogy pilla
natnyi elmezavarban követte el tettét, 
egyébb ez esetben fel nem tehető, 
mert az öngyilkos rendezett anyagi 
viszonyok között élt s oka nem volt 
az öngyilkosságra.

11940. sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat,
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az aszódi hitel
bank és takarékpénztár végrehajtatónak 
Langa Sándor és neje végrehajtást szenvedők 
elleni 960 kor. tökeköveteiés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék, a gödöllői kir. járásbíróság terüle
tén levő Gödöllő községben fekvő a gödöllői 
795. sz. betétben Langa Sándor- és neje sz. 
Dinda Zsuzsanna nevér, álló A 1. 2, 4, és 
5. sor. 2808. hrsz. 692. ö. i. sz. ház 
2809,1 a hrsz. szántó és 2807|? hrsz. szőlő
ből álló ingatlanra 1380 korona megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan 1906. 
jamiái hól6-án d. e. 10 órakor a gödöllői 
kir. járásbíróság hivatalos helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 “,v-át készpénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. november hó 6-án.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy kir. albiró.

Lakást keres. A majános és __________ __  nyugdíjas uri- 
nők Társas Otthona 8 -10 szobás 
lakást keres a saját céljaira. Ajánlato
kat kér Adriányi Arnoldné (Iskola
utca, Szaák villa.)_____________ 3—3
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapággyal, 3 évi jót
állással minden árfelemelcs nőkul szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig iei e.lo 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészedet 
az t" ész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengox, lám
pák. pedálok, conusok cs . csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében oO szazaién 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú 
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.
avi t,ásókat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. — 

Láng Jakab ls Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyárország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

Főraktár: az Erzsébet

könyvnyomda papír

üzletében Gödöllőn
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Gödöllöi „Erzsébet könyvnyomda.

Földterület
felméréseket, birtokíelosztást 
cellázást, ehhez vázrajzokat 
tosan készít és legolcsóbban felvállal

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

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
l’.n<lnt>o»t, Vóoxl-lttlrút <511,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

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

i rosták konkolyozók, kaszáló- s aratógépek, szénagyüjtök, 
’ boronák,

• sorvetőgépek, Plánét jr. kapálók,
A szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, 

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

j Megfojt ez az átk 
zoit köhögés !

VIDÉKITAKARÉKPÉNZTÁRI 
■ ,»»»»wr= RÉSZVÉNYEKRE, =sss== 
bohsjeg v twt;i!í, ÁLLAMi’APinoií n a 

l ii i ■ KÖLOSÖMT assssss 
iWlS, ífffTHCTCT Í18&UH2BTÍM HJtftTílM SBUD7?FELVILAOOÖ1T A.SU?4JC 1NO¥ liIV l?.®. 

HECHT BANKHÁZ
. BUPAPEST, rtkEHCEKKTEre e.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
elten gyors és biztos hatásúak

az étvágyat nem rontják és kitúrni 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fii!.

Fö- és szétküldés! raktár:

„N A D O R“ gyógj szert- r 
Budapest, V!., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentmikióssy B _
n Alberti : Langhof Gyula. ellpasztilla?
“ Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított. |

Neustein Fiilöp fg'A, hashajtó-piruláit, 
azelőtt „►rzsebot pirulák" nak nevezve 

évek óta kitünóeknek bizonyultak, előkelő orvosok 
könnyű hashajtó- és féloldó-szerül ajánlják. — 
Etfy doboz 45 pirulái 30 fillér. Egy tekercs 

(8 doboz) 120 pirulával 2 korona.
— Minden ayógyazortárban kapható. =

Neustein-féle gyógyszertár, Becs, I., Plankengasse 6.

Legjobb, legkiadósabb s
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
LJindenüü kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk atra, hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy védjegygyal

legyen ellátva.


