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Téli gondolatok. I
— Glosszák. —

Járdánk.

Szégyenteljes állapotban van ez 
a mi, sok pénzbe került járdánk.

Igy tél időben nagyobb gondo
zást igényelne.

De ki ügyel rá ?
Ki gondol vele ?
Elöljáróságunknak kisebb gondja 

is nagyobb annál, hogy a gyalogjárók 
tisztántartására, gondozására ügyeljen.

S ki ellenőrzi a háztulajdonoso
kat ?

Senki !
Saját lelkiismeretük I
Még az sem !
Vagyis, hogy az a legkevésbé.
És ez a főhiba.
Mert hiszen a járda esetleges 

javítási, újítási költségei majdan ismét
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csak őket fogják első torban terhelni, 
— mint ahogy a lerektetési költségek 
is őket terhelik legfőképen.

És azt hisszük, nekik sem pasz- 
szió igy olvadás idején a gyalogjárón 
nagyobb sárban járni-kelni, mint a 
kocsi utón aminő van.

*

Egyleti élet.

Vannak társadalmi köreink. Ne
mes célú egyleteink, de élet, az nin
csen bennük.

Kihaltak, néptelenek, üresek he
lyiségeik, nem látogatja azokat senki.

Mindegyiknek van elnöke, titkára, 
pénztárnoka stb, vannak hivatalnokai 
és van választmánya, de látogatói — 
azok nem igen vannak.

Mi ennek az oka ?
Ki tudna e kérdésre elfogadható, 

helyes választ adni ?
Fájdalom : senki sem.
Én megkísérlem !

Az orvos, ha felismeri a beteg- 
i séget, legtöbbször meg is tudja gyó- 
| gyitani.

Megkísérlem ezt is.
Nézetem szerint a társasélet góc

pontjai kellene, hogy lennének a ka
szinók, körök, társas egyletek s ily 
kis helyen, aminő községünk, termé
szet szerint azok is, amennyiben nin
csen, vagy alig van egy-két össze- 
jöveteli hely.

Azonban a mi társaséletünket 
megölő rangkórság, felebarátaink, pol
gártársaink lekicsinylése érezteti itatá
sát az egyleti életben is.

Az egyletek falai között sincsen 
ugyanis egyenlőség épen úgy az 
egyes tagok közt, mint miként nin
csen az életben és legfeljebb a ferbli 
és makaó asztalnál érvényesül a de
mokrácia, amennyiben ott a nagysá
gos ur fillérje épen annyit ér, mint a 
grajzlerosé s nem elég kék vérti azt 
visszautasítani a kártyajátékban, mint 
ahogy teszi a magán életben, vagy a 
családi érintkezésben.

TÁRCA.

Rézkapcsos bibliák.
Irta : Zöldi Márton.

Az, aki nekem ezt a történetet elbe
szélte, nem azért tette, hogy a csabai nép 
lelkét magyarázza. Ömaga is csabai volt. Az 
apámnál szolgált, mint béres. De amellett 
filozófus lélek volt a peretiv iskolából. Ezt 
abból sejtem, hogy ahol és amint tehette, 
kerülte a munkát, lehetőleg messzire. Talán 
három ízben szolgált nálunk. Mikor meg
unta a mezei munkát, a megye szolgálatába 
lépett. Perzekutor lett. Sokszor láttam dol
mányban, rájthuzliban sétálni a csabai pia
con. Lomhán, megfontoltan lépkedett. Ilyen
kor irigyeltem a betyárokat. Milyen kényel
mes életük lehet, ha a perzekutorok olyan 
lusta tempóban lépkednek, mint Rohuka 
Mihály. Mert úgy hívták a derék embert, 
aki nekem az alábbi történetet elbeszélte. 
Szegény, már rég künn pihen a lutheránus 
hmető akácai alatt. De én máig is szere
tettel gondolok reá.

Hogy mikor történt az az eset, melyet 
Rohoska elbeszélt, arra nézve kevés tájékoz
ható adattal szolgált. Ö is az apjától hallotta 
kisgyerek korában. Ezt egybevetve életkorá
val, úgy sej’em, hogy a múlt század négy- ; 
vc.-.e.. eveiben zajlót' le a viharos esemény.

Ha a csabai nép között költők szülét- | 
nének, bizonyára dalba foglalták volna ezt 
a romantikus történetet. De a csabai anyák 
sokkal okosabbak, semhogy költőket szülje
nek. Inkább hatökrös gazdákat. A talaj sem 
alkalmas a költők okszerű fejlesztésére. Na
gyon jó búza terem itt s a legutolsó csabai 
napszámos is jobb kenyeret eszik, mint 
például Női végiában a költő fejedelem. Ahol 
nincs kenyér nyomor, ott szunnyad az isteni 
szikra.

Mikor egyszer a nővérem egy hatalmas 
kenyeret küldött nekem, a leányaim nem 
tudtak eleget enni belőle. Minden fala, után 
csodálkozva néztek reám s kérdezték : „Papa, 
hogy tudtál te Csabáról eljönni ?“

Ezen magam is sokat gondolkoztam, 
de ez nem tartozik ide.

Ismétlem, a múlt század negyvenes 
éveiben történt. A jó csabai nép vigalmas 
napokat élt. Egy vakmerő rablóbanda tar
totta rettegésben. Közvetetlenül Csaba alatt 
tanyázott s az orosházi országúton garáz
dálkodott. Öten-hatan voltak, bár némelyek 
esküdtek, hogy harmincnál is többet láttak.

A csabaiak kezdték unni ezt az álla
potot. Deputáció ment a csend biztoshoz. A 
deputáció vezetője, az öreg Zelenyánszky 
tiszteletteljesen felkérte a csendbiztos urat, 
hogy ne sajnáljon valami módon a türhe- : 
tétlen állapoton segíteni.

— Már nem is merünk a tanyára 
menni, — kockáztatta ineg alázatosan.

A csendbiztos keményen rárivalt a de- I 
putációra, hogy ne avatkozzék a hatóság 

dolgába. A hatóság nagyon jól tudja, hogy 
mit kell ilyen esetben tenni. Nem kér sen
kitől tanácsot. Menjenek Isten hírével s ha 
még valaki ilyen panaszszal alkalmatlanko
dik, hát azt lehuzatja és huszonötöt veret rá.

Ne tessék ezen csodálkozni. A hatóság 
mindig ilyen volt. Nem szereti, ha dolgaiba 
beleártják magukat. Az ilyesmi csökkenti a 
hatóság tekintélyét. Pedig a tekintélyre szük
sége van a hatóságnak. Nemcsak magáért, 
hanem a közrend érdekében is. Ha nem 
volna hatósági tekintély, csinálni kell mes
terségesen

A deputáció mégis leverten távozott. 
Éppen aznap hallatszott, hogy Rusz Dávidot 
rabolták ki az oiosházi országúton. Húsz 
ezüst tallért szedtek el tőle

Ezt mindenki boizasztónak találta, 
csak Riesz Dávid nem. Oka volt reá, hogy 
könnyen vegye a kalandot. Azelőtt egy esz
tendővel ugyanis egy cigány lócsiszár be
csapta a gyulai vásáron. Hamis ezüst tallé
rokkal fizetett. Mikor Riesz Dávid megtudta, 
hogy hamis pénz van nála, nagyon nyugta
lan le't. Mit tegyen ? Eldobja ? Ehhez nem 
volt elég ereje, elég hősies, égé, elég szive. 
Hiába, a pénzt, a készpénzt, még ha hamis 
is, sajnálja az ember az ablakon kidobni. 
Mikor azonban kirabolták s elszedték tőle a 
veszedelmes ércnemüt, megkönnyebbülten 
sóhajtott föl :

— Hála Isiennek! Legalább nem 
csuknak be hamis pénz terjesztése miatt.

Az állapot nem javult. A rablók ma
kacsul kitartottak Csaba környékén. Hallat-
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Tényként konstatálhatjuk azután 
azt is, hogy sokakat a divő hazárd
játékok is tartanak vissza a körhelyi
ségek látogatásától.

Félnek, hogy a „társaság kedvé
ért" belejutnak a kártya kompániába 
és elvesztik véres verejtékkel keresett 
illéreiket.

Mert ne gondolja ám senki, hogy 
a játékost kellemetlenül ne érintené 
az, hogyha veszt.

Nincsenek oly nagy vagyonú em
berek köztünk, vagy legalább is nem 
nagy számban.

Ezek tehát a legfőbb okai a tár
saskörök pangásának.

És mi lenne orvosság e bajra ? 
Megkísértem erre is válaszolni.
Ha irányadó egyéneink, vezető 

embereink mennének elől a jó pél
dával s keresnének érintkezési ponto
kat szerényebb sorsú polgártársaikkal 
s maguk is szakítván az eddigi min
den kultur célt lekicsinylő szoká
saikkal, valamilyen nemesebb és esz
ményibb, pld. irodalmi művészeti cé
lok szolgálatába szegődnének s igy 
követendő példát adnának polgártár
saiknak is.

Ez lehetne azután az alapja egy 
kifejlendő egyleti eletnek és ez te
remthetne meg nálunk egy, a mainál 
kellemesebb és sokszorta tartalmasabb 
társaséletet is.

Csörgő.

HÍREK.

Felolvasás. Ma délután 5 óra
kor tartja meg dr. Stein Fiilöp az al
kohol ellenes szövetség elnöke, nagy
érdekű felolvasását Gödöllőn, a pol
gári körben. A felolvasáson a tagok 
családaikkal együtt fognak megjelenni 
és vendégek is szívesen láttatnak. A 
felolvasás vetített képekkel lesz, illuszt
rálva és utána egy uj találmánya 
gramofont fognak bemutatni 40 szám
ból álló műsorral a polgári körben.

Hymen. Gódor Miklós a gödöl
lői m. kir. korona uradalom szijjártója 
ma délután fél 5 órakor esküszik örök 
hűséget Taxner Erzsiké kisasszonynak 
Gödöllőn, a ref. templomban.

Nyilvános nyugtázás. A f. hó 
3-án megtartott tűzoltó tiszti bálon 
felkifizettek, illetve jegyeiket megvál
tották : Érdy Kálmán 20 kor., Walter ' 
Sámuel 10 kor., Kocsis János 8 kor., I 
Polákovics Mihály (Kerepes) 5 kor., 
Polner Lajos kir. tan. 10 kor., Ludvig 
Nándor 6 kor., ifj. Bőül Ambrus, özv. 
Csudnay Jánosné, Klauznitz Frigyes 
7—7 kor., Dr. Burger Samu, Téchy j 
Gyula, Szauer Tódor, Búkor Károly ; 
6—6 kor., Gráf Aladár, Fenyő Mayer 
5—5 kor., Egyed Lajos, Nemesánszky 
Viktor 4—4 kor., Dr. Gaal Elek 
(Aszód,) Boda Jenő (Isaszegh,) Csölle

Gyula, Krause Géza (Isaszegh), Gönczy 
Benő, Lázár Jenő, Szentmiklóssy Béla, 
Szentgály Dezső, Paul Mór, Veres- 
marthy Árpád, N. N., Plecker István 

1 lovag, Plecker Gusztáv lovag, Ret- 
I teghy Ferenc 3—-3 kor., Deutsch Sá- 
i muel 5 kor., Dr. Burger Samu 1 kor, 
I Blumenthál Manó 2 kor., Zilahy Gyula 
I Debrecen 5 kor., Cserna Károly 5 
' kor., Br. Schosberger Viktor 10 kor, 
gróf Csáky Rezső 6, Sváb Sándor 20, 
báró Herzóg Péter 5, Leszek Miklós 
10, Schaffer János 10 kor., Karsai 
Vilmos, Boconádi Szabó Imre, Stóbl 
Vilmos, Rajtsán János 5—5 kor., Hat
vány Károly 10 kor. A parancsnokság 
hálás köszönetét úgy e szives adako
zóknak, mint a résztvevőknek ez utón 
is k'fejezi.

Szocialista gyűlés. A gödöllői 
socialista földmivesek ma délután 
szervezkedő gyűlést tartanak az építő 
munkások szakegyletének városmajor
utcai helyiségében.

Tetten ért tolvajok. Laukó Já
nos és Laukó István nagytarcsai le
gényeket tetten érték, midőn Liczen- 
cziás Mihályné nagytarcsai lakos ud
varán halomra rakott s földdel befedett 
takarmányrépáját éjnek idején dézs
málták. Á tetteseket feljelentették.

A jótett jutalma. Kuruc István 
elzüllött csavargó szállást kért Farkas 
István öreghegyi lakosnál, ki meg
könyörült a fáradt utason s készség-

szott ugyan, hogy néha elkalandoztak
Szarvas, Orosháza es Tothkomlós alá, de a
központi telep Csaba maradt.

Végre egy incidens lényegesen változ
tatott az áldatlan állapoton. Az incidenst
Valastyán Dó ka, egy szépségéről híres me
nyecske hozta létre.

A nevezett hölgynek mindennap, mikor 
az é| leszállt, vaiami sürgős halaszthatatlan 
teendője akadt egy bodzási tanyán. Hogg 
micsoda, azt nem tudom. Az ilyen dolgot 
nem jó a történeti, félhomályból elővon
szolni.

Az azonban kétségtelen, hogy Válás
iján Dorka egyik éjjeli ,, s“taja alkalmával 
találkozott a rablókkal. Ö maga dicsekedett 
el vele. Ez a Valastyán Dorka, úgy látszik, 
nyílt, egyenes karakter volt. Egy szóval sem 
tagadta, hogy a rablók a találkozás alkal
mával megölelték, megcsipkedték és meg
csókolgattak. Ezt mindenki természetesnek 
találta. A rablók végre is nem trappista ba
rátok, viszont Valastyán Dorka szemrevaló, 
kívánatos menyecske volt. Amellett liberális.

De az emberek kíváncsisága nem is
mer határokat. Mikor a szép menyecske 
kalandjának hite kelt, a szomszédok min
denféle kérdésekkel ostromolták. Részleteket 
kértek tóle. Az. üreg Lepény főleg azt tuda
kolta, hogy mit beszéltek a zsivanyok ?

— Mindenfélét, — válaszolta Valastyán 
Dorka mélyen elpirulva.

Az öreg Lepény tovább firtatta:
— De hogy értetted a szavakat, mikor 

te nem is tudsz magyarul ?
Valastyán Dorka nagy szemeket me

resztett, az.an bájos egyszerűséggel foly
tatta :

— De hiszen tótul beszéltek 1
— Tótul ?
— Persze. Mind tótok. Mondlák. Nóg- 

rádból valók. Csak tudom.
Az öreg Lepény még egyszer föltette 

a kérdést. Hangja ünnepiesen csengett.
— Ide vigyázz, Dorka. Igazán felelj. 

Csakugyan tótok azok a zsiványok ?
— Ha mondom . . .
-- Akkor jóvan, — mondotta az öreg 

Lepény, kiegyenesítve derekát.

Még az este összeszedett hat embert, 
kiket vasvillával, kaszával és ásóval fölfegy
verzett. Elmentek a rablókat keresrti. Nem 
éreztek semmi félelmet, aggodalmat, vagy 
ahhoz hasonlót.

— Hiszen, — magyarázta az öreg 
j Lepény, — tótok.

Hajnalban meg is találták őket a megy- I 
. gyesi csárda előtt. Éppen szekérre akartak I 
i ülni. Ebből semmi sem lett. Az öreg Lepény ; 
| és társai rájuk rontottak. A harc rövid és ! 
. heves volt. A megtámadott bunyikok nem ' 
| tudták megérteni, hogy a csabaiak honnan | 
I veszik egyszerre a hősiességnek azt a cso- 
| dás mértékét, amelylyel hátukat, fejüket vé- 
( resre verik ?

Nos, a zshányok az első összetűzés 
i után gyáván, nyomorultan megfutottak. Va

lószínű, hogy meg sem állottak a nógrádi 
hegyek aljáig.

Az öreg Lepény pedig nyugodtan lép
kedett haza embereivel. Mintha csak valami 
mezei munkáról tértek volna meg. Egyik 
sem csinált virtust belőle, hogy a rablókat 
elkergették. Hiszen csak tótok.

— Ha mi azt előbb tudtuk volna 1 — 
mondotta az öreg Lepény fejcsóválva

A rend és nyugalom helyreállt. Akinek 
pénze volt, az ismét zavartalanul örülhetett 
neki. Egy-két hónap múlva el is felejtették 
az egészet. Azaz nem egészen . . .

Történt ugyanis, hogy egy szép vasár
napon Kitka Mátyás, kinek Fényesen vott a 

: tanyája, bejött ötödmagával a városba isten- 
' tiszteletre. Elvégezvén az ájtatosságot, visz- 
| szamentek a fényesi tanyára. Lassan, nyu- 
i godtan haladtak, beszélvén az örök témáról, 
i az idők járásáról. Még magasan állott a 
' nyári nap, mikor a Kőrös mellett elhúzódó 
I füzesből három gyanús alakot látnak ki

lépni. Mindegyik kezében duplapuska volt. 
Nem lehet kétség kilétük iránt.

Kitka megállította a társait, kik közt 
Rohoskának az apja is volt.

-- Nézzétek, — mondotta — megint 
itt vannak ezek a zsiványok.

— Azám I
— Nohát, folytatta az öreg Kitka, — 

1 most nincs kegyelem, agyonütjük őket.

Azzal, úgy a hogy voltak, fegyverte
lenül megtámadták az állig fölfegyverzett 
zsiványokat. Azaz volt fegyverük, a rézkap
csos vaskos bibliák. Azzal ütöttek, sújtot
tak. Mindegyik egy bibliai Sámson erejét 
érezte karjában.

A harc kemény volt. A megrohant zsi
ványok veszettül védelmezték magukat. De 
hasztalan. A bialiák rezes hegye úgy ko
pogott a fejeken, mintha menykövek sújtot
tak volna le. Az egyik.zsiványt agyon ver
ték, a másik kettő véres fővel megadta magút.

Kitka bevitte őket Csabára s átadta a 
csendbiztosnak. A halottat is, a sebesülte
ket is.

A csendbiztos hivatalos mogorvasága 
enyhült egy kissé.

— Jól tettétek — mondotta, ám bár 
reggelre magam is behoztam volna őket.

Mikor a csendbiztos vallatni kezdte az 
elfogott zsiványokat, Kitka nagyott nézett. 
K'sült, hogy nem tótok, hanam magyarok 
Biharból.

Mikor késő este hazafelé bandukolt 
társaival, szótalan magába merült volt. Azon 
a helyen, ahol a hőstettet elkövette, meg
állód s odaszólt Rohoskának:

— Te, Maco jó ám, hogy nem tud
tuk, hogy magyarok.

— Bizony jó, hagyták helyben a töb
biek.

Nem is lóháton, ahogy tisztességes 
betyárokhoz illik, hanem kocsin jártak. Más
ban is eltértek a betyár hagyománytól. Nem 
loptak lovat, tehenet, nem hajtottak el ju
hokat, sertéseket, csak a pénzt szedték el 
az emberektől. Készpénzt, valutát.

A készpénzt senki sem szereti oda
adni. Legkevésbé az olyan szorgalmas, ta
karékos nép, mint amilyen a csabai. Már 
hetekig, hónapokig tartott ez a garázdálko
dás. Az emberek rettegve lépték át a város 
határát, mert az átkozott rablók éjjel-nappal 
talpon voltak. Evidenciában tartottak minden 
embert, akinél egy kis pénz mag föltételez
hető volt.

Ez volt a vesztük.
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gél adott is helyet neki. De a ravasz 
vendég éjnek idején a nappal kisze
melt gazdasági szerszámokat magához 
vette s azokkal megszökött. A lopott 
tárgyakat másnap a gödöllöi piacon 
eladta. A megszökött tolvajt körözik.

Gyermekész. Gyönyörű verőfé- 
nyes napon sétált a Ferencz József- 
téren Pitka Jolival a nagymama kísé
retében a midőn megkondult a déli 
harangszó.

— Ugy-e nagymama hamarább 
ebédelnek a reformátusok, mint a 
katholikusok ? — kérdezi Pitka.

— Honnan gondolod ? — tuda
kolja a nagymama.

— Mert a reformátusoknál előbb 
elharangoztak. — Volt a logikus vá
lasz.

Fiatal tolvaj. Rosgyai Mihály 
cinkotai lakos szobájából az ágyba 
elhelyezett 50 korona tartalmú pénzes 
zacskóját Kovács István nagykátai il
letőségű, 12 éves csavargó suhancz 
ellopta s vele megszökött. A csend
őrség nyomozza.

Libát lopott. Mokva Istvánná 
héxizgyörki lakosnő Vas Györgyné 
udvaráról egy libát ellopott. A tettes 
a libát Aszódon értékesítette s ott 
meg is találták a csendőrök.

Dankbarkeit 
btrantagt miti, gtrn unb tofleuloí állta 
tungen- und nal(l«ideud«u mitjuiíiien, 
wie uitin Gojin burc$ tin einfaáef, biíligel 
unb erfoígreidjcí 'Jhturprobutt non feintm lang» 
wittiqrn Veiben befreit wurbe.
K. Baumgartl, ©aftroivt in 9?tubet bei •erlflbab.
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Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papir- 
üzleiében Gödöllőn.

V. 1366 2 számhoz 1905.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllöi kir. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 1366 2 számú 
végzésevei dr. Weinek József budapesti ügy
véd által képviselt Tltek Endre felperes lé- 
szére Majthényi István és neje alperes ellen 
840 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1739 kor. becsült ingóságra a fent 
idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a felülfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán — Gödöl
lőn — leendő megtartására határidőül 
1906 évi február 28. napjának d. e. 10 
órája tűzetik ki, mikor a biróiiag lefoglalt 
bútorok zongora s egyéb ingóságok a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becoáron alul is elfognál; adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna, és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak,

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

Kelt Gödöllőn, 1906. február hó 8.

Bőhí Ambrus kir. bír. végrehajtó.

Neustain Fülöp hashgjló-pjruiáit,
melyek évek óla kitünőeknek biz.onyult.ik c< előkelő 
orvosok által könnyű hashajtó-' cs feloldo-szerill 
•janiiéinak. — Egy doboz <i5 pirulái 30 fillér.

Hflnden gyógyaaertarban kapható.

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

I

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

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

lszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmenteaen küldőik 
c«y próbát a COZAPORBŰL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

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

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
inért csiH'aliat.isa ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feíesú, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak3em is sejtj mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyez é« 
becstelenségtói megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok eaibernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, e<y 
próbaadagot és egy köazönö-írásokU*l  
telt könyvet<1|j-és költségmentesen ktfld 
hogy Így bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

V, 1265 4 sz. 1905.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járábiróságnak 1905. évi V. 1265 4 számú 
végzésével dr. Waigand József bpesti ügyvéd 
által képviselt Görög Kálmán felperes 
részére Majthényi István alperes ellen 
hátr. 20 kor. — fill. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 
alperestől lefoglalt 1739 K — fill. becsült in
góságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Gödöllőn leendő megtartására határ
időül 19Ü6. évi február hó 28. nap
jának d. e. 10 órája tűzetik ki, mikor a 
biróiiag lefogla.t bútorok, zongora es egyéb 
i ígóságok 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 
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 kifüggesztésé*  követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 február hó 8-án.
Böhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.

Gőzcséplőkészletek 2'i2-től 12 lóerőig, Benzinmotorok 
Szalmaprések gőzhajtásra, 

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
legújabb szerkezetben és leerjobb kivitelben kaphatók 

tel A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK ÓÉPGYÁRÁNAK 
VEZÉRŰSyNÖKSÉáÉMÉL ---- BUDAPEST, V., Váci-körűt 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.



4 13JJ Jjj/liú. 11.

Ml

A kitűnő ét'ágyfokozó
• ' x asztali italt óhajt,
Aki gyenge, lábbadozó,

Aki ideges, álmatlan,

Aki vérszegény,

/\ k I sovány,

Aki szoptat, 

A1<1 tüdőbeteg, 
no mulassza el saját érdekében 

a. kitűnő l)atásnnak elisrijert

U E R c U L E S 
i a maláta-tápsör

különlejzesséjret irjni.
Kellemes ízű, bármeddig eláll, nem romlik 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

Hercules sörfőzde
szétkiildési telepén

IBudnpest, VII., Bethlen-tór 3,'21. 
Telefon 62-—67. Árjegyzék ingyen és berni. 
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Korn Bemát cégnél.

----- A „DORDRECHT"------
- életbiztosító társaság - 
Gödöllőn, a Ferenc József-téren (Központi-szálló mellett) 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 díjtartalékait 
magyar értékekben helyezi el. — A Dordrecht gödöllői föügynöksége bár
mily biztosítási ügyben díjmentes fölvilágositással szolgál és díjtáblázatait 
bárkinek kívánatra megküldi ......... A gödöllői föügynökség mindennemű biz
tosítást elvállal és készséges szolgálatainak igénybevételére Gödöllő és vidéke 

közönségét tisztelettel fölkéri.

Cím . Dordrecht főiigynökség Gödöllő.

ÓH JAJ !

Megfojt ez az atkc 
zott köhögés !

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

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

Fő- és szétkiildési raktár :
NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentmiklóssy B 
J Alberti : Langliof Gyula. Egger mellpasztill*

Aszód : Sárkány László. <=••*  meggyógyított.

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

‘ Champion kerékpáro
kat dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
állássá' minden árfelemeles nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész, világon létező összes kerékpárok
hoz (táncok és belső gutnmik, csengők, lám
pák. pedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási f irgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú 
Singer varrógépeké^ 

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

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám, 
f ióküzlet : Baross-tér 4. szám.

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖ DŐL LÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kapliatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából Wsebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
strkoszoruk, viaszgyertyak szobabeJmzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. == Hullaszállitás.

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

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


