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vélemények szerint ítélkeznek a kér
vényezők jogos vagy jogtalan kérésé
ről —

Amit Budapesten meg lehet al
kotni, azt meg lehet vidéken is.

Csak akarni kell !
Különösen hölgyeinknek!
Ha ők akarják : meg lesz ez is !
Ilyen erővel meg lehetne próbálni 

az iskolai napközi otthont is.
A szegény ember gyermekét is

kolába járásra kötelezi a törvény, de 
megbünteti, ha az a szegény gyermek 
azért nem megy iskolába, mert nap
számba jár keresetért, élelemért. — 
Tehetősebb úri asszonyok hiszszük 
hogy vagy lisztet, vagy tűzifát, zsírt, 
borsót, babot össze adnának a nap
közi otthon céljaira. Így iskoláinkban 
fel lehetne állítani a tanulók kony
háját, ahol a szegény gyermekei: ré
szére is főznének.

A gyermekekkel való időtöltés 
megóvja azokat az erkölcsi káros ha
tásoktól s pedagógiai szempontból 
is jelentősebb eredményeket lehet el
érni, mint most, mikor a szegény,

Ezt az anomáliát fogták fel a |
Hosszú tél lesz. nagyvárosok egyesületei, akik a ruhát- ;

\ lanok felsegélyezését is feladatuk közé 
vették fel.

A nagy tél szigorúsága a legke- Nézzük a fővárost. Minő szép in-
ményebb embert is részvétre hangolja. | tézmények vannak ottan.
Hiányos ruhában didergő emberek I S minő csekély áldozatain épül-
láttán, érezzük csak igazán az emberi tek fel egyeseknek.
rendeltetés nagy jelentőségét, mikor ' Neni a Cifraság kell itt, hanem .
látjuk, hogy a szegény ember is em- ' meleg ruha.
bér, olyan mint mi, de az állat szén- i A )]jdeg idűben kibékü, az em. [ 
védésével küzdi az elet nehéz nap- ber azza] a tudattal, hogy ne fázzon.

' í Mondhatná valaki, hogy hisz azt .
Nagy .városok már régen fölis- , minden háziasszony amúgy is meg

merték a humanizmus eme szép tör- \ teszi, mert ahány koldus jön, az úgy 
vényét, hogy az elhagyottakon, a ru- \ jS megpróbálja a szerencsét és úgy is 
katlanokon segíteni kell. Az éhező ; ajándékoznak egy-egy viseltes cipőt, I 
ember sokszor nem azért züllik el, , vagy kabátot. Ez az ajándékozás azon- 
mert lelke megrögzötten gonosz, ha - : bán nem felel meg a humanitás igazi 
nem a nyomor, zavarja bele törvény- ■ rendeltetésének, mert a ko dusok kö
be ütköző cselekedetbe. | zött nagyon sok van olyan, aki a '

A mig a krajezárunkat kolduló ' kabátot, csak a harmadik házig viszi, 
ember előttünk panaszkodik nagy j ott beissza, vagy másképpen elher- 
nyomoráról, mi elsietünk mellette, de ! dálja. 
rögtön felszólal bennünk az erkölcs- I A budapesti „Leányegylet" sző- [ 
biró, ha az éhes ember valami étel- I vetkezett, és úri nők gyűjtik össze a < 
nemű kereskedésbe betör. ' ruhát és azután a hatóságtól beérkező ■
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Az eslharan^.
— Irta: Balta Miklós. —

Virágűnnep volt künn a zöldben. 
Madárdalos, híis völgy ölén, 
Virággal volt a rét behintve, 
Virágból volt körül — sövény.

A zene oly csábosán szólt,
Oly láncrahivón, édesen I
S mi még is messze elbolyongtunk 
A távol bércen, völgyeken.

Csapongva csörgött utunk mentén 
Egy pajzán, hűtlen kis patak ;
Szerelmes esti pírban égtek
Körül a tölgyes bércfalak.

S hogy mentünk, szófián álmodozva, 
Titkos sóhaj kél ajkamon :
Tán sohasenr jön újra vissza
Ez a magány, ez alkalom I

S mig bámulom tüzet szemednek,
— Keblemre vonva fejedet, — 
Kábult agyamnak vágya támad 
Ölelni, birni tégedet I

A gondolat, vágy lángra gyulaszt, 
Eremben száguld, forr a vér — 
Elkárhozni, pokolra szállni 
Egy pillanatnak ildveér!

. . . De im, kigyul az első csillag 
Az ég peremén, ott alant ,
A szomszéd falu templomában 
Imára szól az estharang.

A zene hallgat lenn a völgyben, 
Csak szellő zug a fák között, 
Az egész tájra körülöttünk 
Szent ájtatosság költözött . . .

S mire a hold megkezdi útját
A mérhetetlen tájakon, 
Eléd borulva, bűnbánóan
A harangzúgást hallgatom . . ,

A furfangos apa.
Közli : Zajtay A.

1766-ban N. gróf, ezredes, Baden-Ba- 
denben töltötte a nyarat leányával, a szép 
Ilonával együtt, kire apja halála után nagy 
örökség várakozott. Épen ezért, de kellemes 
egyénisége miatt is, csakhamar számos imá
dója akadt. A tapasztalatlan leány azonban 

j szerencsétlenségére épen nem a legméltóbbat 
választotta ki, hanem egy tüzes vérű és 
szemű, csinos olaszt, ki ügyes társalgó volt 
ugyan, de semmiféle jó erkölcsi tulajdon
sággal nem birt. Sőt úgy hirlett, hogy hamis 
játéka miatt Nápolyiról kiutasittato'.t volna.

Miután a gróf ezen hir valódiságáról 
bizonyságot szerzett, elhatározta, hogy leá
nyát mindenáron megszabadítja a kalandor
tól. Puhatolózván leányának érzelmérő:, fi- 
gyelmezteté őt a veszélyre, mely fenyegeti ; 
azonban sokkal szelidebb és felületesebb 
volt, semhogy atyjának hitt volna s mindazt 
mit az olaszról beszéltek, csak irigyei rágal
mának tartotta. Az olasz pedig nagyon is 
jól tudta felhasználni a grófkisasszony iránta 
tanúsított jóindulatát s igyekezett a gazdag 
örököst a maga számára biztosítani. A gróf 
ezalatt azon törte fejéi, mikepen adja ki 
neki az útját. A véletlen segélyére sietett.

Egy napon ugyanis elfogta az olasz 
levelét, melyben a leányát szökésre akarta 
rábírni s ennek megállapítsa végett titkos 
találkát kért tőle s hogy beleegyezése jeléül 
tűzne keblére egy szál fehér rózsát, midón 
délutáni sétájára megy. — A gróf természe
tesen semmit sem szólt leányának az elfogott 
levélről. — Midőn szokott sétájukra indullak, 
egy szép fehér rózsát nyújtott át leányának 
azon kéréssel, hogy tűzze azt ma keblére, 
mit ez mosolyogva s köszönettel fogadott el.

Séta közben találkoztak az olasz- d,
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munkában Jcvő emberek gyermekei 
pld délidön céltalanul, őrizetlenül 
csatangolnak az utcán, hol sok bűnt 
látnak, maguk is bűnre kelnek, bűnre 
bukkannak.

A jegyzők és a nép.
Tegnapelőtt négy parasztgazda 

indult útnak Amerikába. Azaz csak 
hajdan voltak gazdák, az idő lassan- 
kint megtörte őket, s elpusztult vagyo
nuk roncsai közt a nyomor és kétség
beesés örvénye tátongott előttök. — 
Pusztulni éhen, vagy hazát cserélni : 
ez volt nekik a válaszút.

A hivatalos statisztikai jelentés 
azzal indokolja a mind erősebben fel
lépő kivándorlást, hogy erőt vett né
pünkön a meggazdagodás ingere, s 
csábítja őket a kivándorlásra.

Nagyon csekély részben lehet ez 
igaz.

A mi népünk soha sem volt 
pénzsóvár, megelégedett azzal, ha kis 
házikójában nyugalmas otthont terem
tett magának, ha az ekevas szarvánál 
elfütyörészhetett naphosszant néhány 
hold földecskéje munkálásában, mely 
neki és családjának meghozta a min
dennapi kenyeret, s nem kellett azon 
aggódnia, hogy vájjon holnapra lesz-e 
egy betevő falat. Boldog volt akkor 
szerény körében, eszébe sem jutott, 
hogy szülőfaluján kívül nagyobb szebb, 
boldogabb világot is lásson.

Itt baj van 1 Nagy betegség 1
Itt nem politizálni, hanem tenni 

kell. Politikával nem lakik jól a va
gyonából kiforgatott szegény éhező 
család.

A baj literére kellene tapintani,

kinek szemei ragyogtak az örömtől, amint 
ni gpillantotta a fehér rózsát. Később a gróf 
leányát egy társaságba vezette, kérvén őt, 1 
hogy maradna ott, mig ő visszajön érte. ' 
Aztán gvorsan visszament villájába, honnan 
valamennyi cselédjét eltávolította.

Nemsokára megjelent az olasz az ál
tala megjelölt órában s egyenesen a gróf
leány lakosztályának tartott. Képzelhetjük 
azonban meglepetését, midőn a leány helyett 
ennek apját találta maga előtt, felvont pisz
tollyal kezében. A gróf hirtelen magukra 
zárta az ajtót s aztán igy támadt a remegő 
olaszra:

-- Jogom volna önt, mint tolvajt, 
egyszerűen minden indokolás nélkül lelőni.

— De kérem, gróf ur — hebegé az 
olasz — én nem akarok lopni.

— Nem-e, — mennydörgő a gróf — 
hát nem azt akarta ön, hogy elrabolja leá
nyomat, egyetlen örökösömet ? íme az ön 
levele, ez mindent elárul. Jegyezze meg jól, 
hogy kérlelhetetlen leszek ön iránt, életét 
azonban meghagyom, ha engedelmeskedni 
fog.

— Mit követel tőlem, gróf ur ?
— Azt, hogy Baden-Badenből azonnal 

távozzék és leányomhoz többé ne közeled
jék. Ezért tizezer frank lesz a dija.

Az olasz szólni akart, de a gróf ezen 
szavakkal vágott eléje :

— Egy szót sem ! Élete a kezemben 
van s ha nem teljesiti, amit követelek, | 
azonnal lelövöm.

— Jól van, uram, engedelmeskedem, j 
— dadogá az olasz.

i

l

I
' de nincs meg a bátorság. Agyon kel

lene ütni az uzsorát, kiirtani a nép 
megrontóit, segélyt kell nyújtani az 
ügyfogyott, a törvényt nem ismerő em
bernek. hogy ne tekerhessék ki a 

I nyakát utón útfélen járatlansága miatt. 
1 Ki tudja hány ezer családot juttattak 
i tönkre törvényes utón ntfélen járatlan- 
| sága miatt.

Ki tudná megmondani, hány ezer 
családot juttattak tönkre törvénye* 5 utón 
fondor gazemberek. Hányszor megesett, 
hogy a szegény ember házacskát vagy 
pár hold földet vásárolt magának s 
gyanútlanul élte napjait, inig egyszer 
egy keserű reggelen arra ébredett, 
hogy kis birtoka felett megütötték a 
dobot, anélkül, hogy ő egy garassal is 
adós lett volna

Régen nem igy volt ez sem. 
Nem bogozták körül a szegény em
bert a törvényszék paragrafusai, hogy 
ne tudjon belőlük kibontakozni. A 
törvényt nem azért kell megcsinálni, 
hogy tönkretehessék vele a népet, ha
nem hogy oltalmat találjon nála, aki
nek segítségre van szüksége.

Ott volna törvény magyarázónak, 
tanácsadónak a községi jegyző, de a 
mai jegyzők nem atyái, hanem ellen
ségei a népnek.

Aztán ha már van valamicskéje, 
ahova a lábát letegve, a nyakára zú
dítják az adók ezerféle faját. Minden 
keresménye oda megy adóba. — Sőt 
nem is elég. Pár esztendő alatt „utána 
vándorol az egész szerzemény. Ö meg 
mehet családjával együtt, amerre a 
szemével lát.

Ott állunk, hogy az egész ország
ban innen is, onnan is inségmunka 
után kiáltoznak a kormányhoz.

Vármegyénkből is csak nemrég 
járt fent egy deputáció.

ínség 11...

— Szerencséje I A tizezer frank ott 
van Íróasztalomban, vegye ki belőle I

— Bocsánal, uram, nem fogadhatom 
el, — monda amaz, de a gróf intésére fel
hagyott álszerénykedésével s gyorsan ki 
akarta huzni a fiókot. — Hiszen zárva van, 
folytatta megütközve

— Törje föl a zárat I
— Ön tehát azt akarja, hogy rablónak 

láttassam ?
— Törje fel, ha mondom, vagy pedig... 

— ezzel a gróf ráemelte pisztolyát.
Az olasz feltörte az asztalt.
— Helyes, — mondá a gróf, — ve

gye ki belőle a pénzt I Van tárcája ?
— Van, — feleié amaz.
— Mi van benne?
— Néhány nekem címzett levél.
— Dobja a tárcáját az asztal mellé 

a földre.
— Miért ?
— Mert bünjehe van szükségem.
— De kérem I
— Semmi de, én a rablást be akarom 

jelenteni. Élet vagy halál I
A tárca a földre hullott.
— Helyesen; ön most távozik s én 

követni fogom, mig égj mértföldnyire lesz 
Baden Badentöl. Különben is legyen nyu
godtan, mert csak holnap fogom följelenteni, 
addig menekülhet. És most el I

Ezen esemény nagy feltűnést okozott 
Badenben s Ilona grófnő nem kételkedett 
többé az olasz jelleméről. Ezért örökre 
száműzte a kalandor emlékét szivéből. Né
hány hónappal később egy osztrák kapi
tányhoz ment nőül.

Pár évtizeddel előbb nem ismer
tek ilyet Magyarországon. Ha sáska
had, vagy dögvész pusztított, ha az 
elemi csapások tönkretették a zöldelő 
mezőket, még akkor is volt neki az 
előző évekből egy kis tartalék, nem 
kellett félnie az éhenhalástól. Ma meg
feszített szorgalom és munka után 
sem képes megszerezni, ami élete 
fentartására szükséges. Nem, mert 
ma a sáskahad nemcsak egyszer más
kor tátogatja meg, hanem mindig a 
nyakán ül. Az uzsorások, a végrehaj
tók, és a kernskedelem piócái. No 
meg a pálinka. Veszettebb dolog ez 
millió sáskánál. A jogot sem úgy szol
gáltatják a szegény embernek. Csiirés 
csavarással, intrikákkal könnyen krját- 
szák.

Nincs pártfogója, nincs tanács
adója.

Papjához hiába fordul : annak 
nem hivatása a törvény ismeret. Jegy
zőjéhez meg nem mer fordulni, mert 
az még rosszabb, ha hozzá fordul. — 
Hisz a jegyző a bankok bankárok ba
rátja, nem az övé.

Így megy aztán tönkre és jut 
Amerikába. Pedig hányán jönnek már 
onnan vissza üres marokkal.

De hányán 1

HÍREK.

Az iparművészeti telep meg
nyitása.

Lukács György vallás- és köz
oktatásügyi minister f. hó 19-én pén
teken d. u. 3 órakor, a gödöllői ipar
művészeti telep megnyitása végett, 
Gödöllőre érkezett.

Kíséretében voltak : Molnár Victor 
és báró Forster Gyula államtitkárok, 
Lippich Elek és Szász Károly min. 
tanácsosok. A vasútnál fogadására 
megjelentek : Nick Ede kir. tanácsos, 
koronauradalmi jószágigazgató, Pod- 
horányi József pápai kamarás, plébá
nos, Kriesch Aladár festőművész,, az 
iparművészeti telep vezetője és Ma
gyar Kázmér földmives iskolák kir. 
tanfelügyelője.

A társaságot az iparművészeti tele
pen Kiss Valéria, a sseretetreméltósá- 
gáról ismert „néniké", továbbá Bende 
Andor és neje s az intézet növendé
kei fogadták és Kriesch Aladár a kö
vetkező beszédet mondotta :

Kegyelmes Uram 1

A nagyobb erő érvényesülésének elve 
feltétlenül kötelező nemcsak a bennünket 
körülvevő természetben, hanem az emberi 
társadalomban is. Csakhogy az emberi 
nem fejlődésével változtak és változnak 
ennek az erőnek a megnyilatkozási for
mái. Az ős ember más módon szerzett 
érvényt a maga igazának, mint a XX. 
század gyermeke — és más volt az ő 
igaza.

Ma már tudjuk azt, hogy többé nyers 
erőszak és hatalmas kar nem a legélesebb 
fegyverünk, hanem a megismerés és a 
szeretet. Annak a megismerése, hogy 
közjóiét és egyéni boldogulás nem ellen
tétek többé — s hogy boldogok enma- 
gunk; csak úgy lehetünk, ha másokat is 
boldogítunk.
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Ez a modern c^ltura első és egyetlen 
igazi fegyvere.

Ilyen modern culturális erőt képvisel 
ez a kis telep is itten, amelylyel fokozni 
óhajtjuk ennek a nemzetnek fennállási 
képességét, gyarapítani faji értékét.

Ilyen értelemben mutatom be eme 
szerény kezdeményezésünket és kérem 
Nagyméltóságodat, vegye azt kegyesen 
pártfogása és oltalma alá.

Lukács György válasza után Bá- 
nóczy Mariska növendék, Ábrányi 
Emilnek ezen alkalomra irt költemé
nyét szavalta el. A minister a kis 
leányt megcsókolta, s ezután megte
kintette a telepet, megelégedésének 
adván kifejezést a látottak felett.

A telepnek 28 növendéke van, 
kik reggel 7-től fél órai pihenővel
12-ig  és d. u. 2—6-ig .szorgalmasan 
dolgoznak a felügyelőnők: Morvay 
Irma és Ballay Margit urhölgyek ve
zetése alatt.

A minister mintegy másfél órát 
töltvén a telepen, megköszönte a szi
ves kalauzolást, támogatását meg- 
igérie és búcsút véve a megjelentek
től, kíséretével együtt Kriesch Aladár 
műtermét látogatta meg és a 6 órai 
vonattal elutazott Budapestre kísére
tével.

Hymen. Elefánty Kálmán oki
jegyző e hó 27-én tartja egybekelési 
ünnepélyét Plecker Vilma kisasszony
nyal, Plecker Alfonz bájos leányával 
Kerepesen.

Polgári bál. A január 28-iki 
polgári bál rendkívül sikerültnek Ígér
kezik. A farsangnak ez az első, fé
nyes elite-mulatsága valószínűleg felül 
fogja múlni siker tekintetében még 
az előző évi polgári bálát is, ahol 
tudvalevőleg szűk volt az Erzsébet- 
szálló nagyterme s oly szorongás volt, 
hogy alig lehetett táncolni. Ma este 7 
órakor előkészítő értekezlet lessz a 
polgári körben.

Gyászrovat. Özv. Walter Mi
hály né úrnő temetése e hó 19-én 
ment végbe óriási részvét mellett. — 
Dr Kiéin József rabbi végezte a gyász
szertartást és remek beszéddet búcsúz
tatta el a nemes életű úrasszonyt.

Politikai párbaj. A múlt év 
őszén, amikor a képviselőházban az 
olasz vámszerződést tárgyalták, csípős 
megjegyzések kisérték Hieronymi Ká
roly akkori kereskedelmi miniszter be
szédét, amelyben a kormány állás
pontját mentegette. Várady Károly 
függetlenségi képviselő ingerülten szólt:

— Szamár beszéd az, amit a 
miniszter ur mond

Wolfner Tivadar volt kormány
párti képviselő erre megjegyezte :

— Várady megint szemtelenke- 
dik !

A sértésből párbaj lett, amely 
jelentéktelen karcolásokkal végződött. 
A bíróság Wolfner Tivadart párbaj 
vétségéért nyolc napi, Várady Károlyt 
három napi államfogházra Ítélte. Vá
rady megnyugodott, Wolfner azonban 
felebbezett s igy került az ügy a 
budapesti kir. Ítélőtáblához, amely 
pénteken Wolfner büntetését 4 napi 
államfoghazra szállította le. Az Ítélet 
most már mindkét félre nézve jog
erős.

Tűzoltó tiszti bál. A gödöllői 
önk. tűzoltók február 3-án megtartandó 
tiszti bálja rendkívül fényesnek Ígér
kezik. A pa-anesnokság serényen dol
gozik a bál előkészítésén ; a csinos 
meghívók a hét folyamán széjjelkül
detnek s a hölgyek is kedves megle
petésben részesülnek, amennyiben íz
léses és értékes táncrenddel fog a 
parancsnokság hölgyeinknek kedves
kedni.

A mai napig jegyeiket megváltották, il
letve felülfizettek : Nick Ede kir. tan., Garán 
Dániel, lovag Asbótli Béla 10—10 kor., 
Kocsis János, Nyiry Lajos, ifj. Szabó Kál
mán, Krenn Károly 8—8 kor., Lizits Károly, 
Born József, Vermes Dezső 6—6 kor., Dr. 
Pódhorányi József, Székely Lajos, Brokes 
Rezső, Ónódy Ferencz, Po'ákovits Mihály 
Kerepes, Dombay Kajetán Besnyő, Rosenfeld 
Gyula 4—4 kor., Dr. Tegze Lajos, Madocs 
Károly, Lukácsy István, Spalla Aurél, Vitá- 
lyos Lajos, Deutsch Adolf. Dr. lgnáczy Ernő, 
Dr. Rosenfeld Sándor, Blumenthal Manó, 
Dr Mezey Manó 3—3 kor., Fridrich Béla 
Hévizgyörk, N. N., Fleischmann Béla Bagh, 
Hajlamász Ferencz Kerepes, Bárdy Ferencz 
Hévizgyörk, Gold Ignácz 2-—2 koronát. — 
A tűzoltó testület ez utón is hálás köszöne
tét nyilvánítja a szives adakozóknak.

Árlejtés. Budapest székesfőváros 
tanácsa a fővárosi sertésvásáron és 
sertésközvágóhidon összegyűlő sertés
trágyának 1906. évi február hó 1-től 
1909 évi január hó 31-ig terjedő 3 
éven át leendő megvételére nyilvános 
árlejtést hirdet. Az árlejtés 1906. évi 
január 22-én (hétfőn) délelőtt 10 óra
kor a Központi Városház II. em. 195. 
ajtószámu üléstermében tartatik meg.

N Y I L T T É R.

Köszönet nyilvánítás.

Mindazon nagyszámú ba
rátaimnak s ismerőseimnek, kik 
feledhetetlen jó anyám halála al
kalmával mérhétlen fájdalmamat 
részvétükkel enyhítették, ez utón 
mondok hálás köszönetét.

Walter Sámuel.
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Árverési hirdetmény kivonat,
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré tes: i, hogy Pestvármegye 

— A „DORDRECHT" —
- ÉLETBIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG -
Gödöllőn, a Ferenc József-téren (Központi-szálló m-j ett) főügynökséget 
létesített, amely körülményre a közönség figyelmét ezennel felhívjuk.............
A Dordrecht életbiztosítási társaságnál kötött kötvényeknek utolérhetetlen 
előnyei azoknak kétségtelen biztonsága. Megtámadhatatlanság. Tőké
sítés és alacsony dijak. Különösen felhívjuk a hazafias közönség figyelmét 
arra, hogy a Dordrecht az országban működő társasagok közül az egyedüli, 
mely törvényesen kötelezte magát, hogy magyarországi üzletének dijtartalékait 
magyar értékekben helyezi el. — A Dordrecht gödöllői főügynöksége bár
mily biztosítási ügyben díjmentes fölvilágositással szolgál és díjtáblázatait 
bárkinek kívánatra megküldi .........  A gödöllői főügynökség mindennemű biz
tosítást elvállal és készséges szolgálatainak igénybevételére Gödöllő és vidéke 

közönségét tisztelettel fölkéri.

( im: Dordrecht főügynökség Gödül ő.

közönsége végrehajtatónak Mándi Márton 
Zsigmond végrehajtást szenvedő elleni 1536 
kor 80 fillér tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék, a gödöllői kir. járásbíróság terüle
tén levő Rákoskeresztúr községben fekvő, a 
rákoskeresztúri 1010. sz. betétben Márton 
Zsigmond nevén álló /X -j- 1 sor 3198. hrtz. 
szőlőből álló ingatlanra a C 1. alalt özvegy 
Misztbrandtner Pálné sz. Agárdi Anna ja
vára bekeblezett özvegyi jog épségben tar
tása mellett 818 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlan az 1906. február hó 12-én 
d. e. 10 órakor Rákoskeresztúr községházá
nál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 "u-át készpénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kell in. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-aban 
a kijelölt óvadékképes éltékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1831. 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
V, 22 4 sz. 1906. Vgh. 33 számhoz 1906-

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járabiróságnak 1916. évi V. 22 4 számú 
végzésével — Polner Lajos ügyved ahal 
képviselt Rákoskeresztúri takptár felperes ré
szére özv. Oéczi Janosné rkercszturi ,akos 
alperes ellen 4390 kor. követelés és jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folymu 
alperestől lefoglalt 750 kor. becsült in
góságokra a fenudézelt gödöllői kir. jarasb.ro- 
ság telíti számú végzésevei az árverés elren
deltetvén, annak a relülfoglaltatok követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes za- 

i logjogot nyertek volna, alperes lakásán 
i Ruereszturon leendő megtartásara hatar- 
■ időül 1906. évi január lió 29. nap- 
I jának d. e. 9 órája tüzelik ki, mikor a 
; biróilag lefogla.t outorok, es egyébb 

i ígóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsaron ami 
is elfognak adatni.

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

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

Kelt Gödöllőn, 1906 január hó 16-án. 
Élő János kir bír. végrehajtó.
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla b írni;; csap i,y;.;yal, 3 évi jót
állással miiaica árfelemelcs nélkül szigorúan 
az eredeti raliuii havi 12 15 kor.-ig ieij.'do 
részletre adjak és kerékpár alkatrészeket 
az egész, világon létező összes kerékpár >k- 
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák. nedűink, conusok és csé.zéket ctb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 :z izalck 
Árleszállítással szállitünk vidékre b rl.-.;..

Elsőrangú
C; n ge r \ • r, r r ó. ■; ct~ c I: c: 

er. u.' i é na bmi: gyár: .'ír ■ 
han 75 K-tól feliéi l>, minden 
árfelem. lés . i havi 8—10 
koronás részletre C> évi jót;

állással szál Ittunk.
avit t saját műi',elveinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
Használt gépeket becserélünk.

Lt:’ y Sí.tíElő t S a

által a legjutányosabb árak mellett ajá: ihatnak,

pA Lo c o m o b i I és gözcs ó p I c
szalniakazalozók, járgány-cséplőgépek, Iónon 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratűgépc 
boronák,

sorvetőgépek, Plánét jr. kupidó 
szecskavágók, répavágók, kukoricz; 

Őrlőmalmok, egyetemes aczél-d 
. ekék és minden egyéb gazdasági

a-morzsolók, J uáió

CLAYTON & SHUTTLEWOR i H

kerékpár és varró"épneg., licresbedőlt
Atisztiia-Magyarorsz-ig Icgn ...;':!>b, le;.meg

bíz, .a:<.i.b cs icg:cg:bi> ivereapar

■ - . .. ’ v . .

Főraktár

...............  ' ’ ■ r

Gödöllőn.

Budapesten,
VIk. kerület, Józ..ci-k3:iit 41. szám, 

r-'iókiizlct : Baross-icr í.

visftkz taiabíxpébztAii 
■hrt BÉSZVKMTEKBE. sas?- 

Sü V W-í-Síl se, ÁLLA br. PA S=« r FíOS « a 
as^sssnss KÖLCSÖN? “.sssasts? 
tówi. ifcriWM niM«nnrils< '.rsiM miustt 

rsLViLAüOaiTAtUNK ovtrixBss. .

T «ECHT BANKH
’^lx- BUPAP&ST, HtRttfCílíUCTERt s.

<

£**’•' Faustéin Fiilflp hashajtó-piruláit,cr.uk- 
r' rzott

•' ! tt .-rzxíbet o:ru!ák“ nak nOVCZVC
. .el; ti ' • bizonyultak, előkelő orvosok
könnyű hashajtó- os feloiriO-szorül ajánliAlr. — 
l.yy doboa U pirula. 30 111 Jer. Érv tekercs 

(S doboz) <20 pirulával 2 korona.
MItKlon HfyÓArxn«ertárt>an kapliató. ~ 

Neusteln-féle gyógyszertár, Becs, (., Plankengasse 6.

r. 
h - c- s»'>7.c-ír-; ■ -

felméréseket, ?-’r'. kfeloszY.síi, ps:- 
cel’ázást, ehhez vázrajzol.at pon
tosan készít és I olcsóid m fe'. !',1

.-íOLi’AE; LAJOS, 
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szánt.

P L I S TI L L EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐ?; Vázzi-X.eza 43?. mám 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, kemény-fa- vagy fé
nyezett dtof.i.iol ,<isti..)-n.i;yohb méretben. ' zemfödelek, virágok. 
sirko; : zor.u íi v>aszgyertyak szob tbehuzások, ravatal-felállítás, a 
s,'t -s .egyenruhában, a yy ászkocsi mellett fáklyával,
nyitott iialottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
leszereléssel elfogadtatik.

_ Gjás;jelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.-------------
'T" .’iHír- fii óTZ-**■  \£C,y SJttB’SItEW’VV" ’f-J 'Jir.LHFV -•» - ..l—a.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


