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Bérmentetlen leveleket neiii fogadunk el.

Nehéz idők.

Szomorú időket, a megpróbálta
tások napjait éljük.

Személy és vagyonbiztonság — 
ma még ismert, holnap már ugylehet 
— ismeretlen fogalmak.

Ma még szabad ember vagy, 
holnap már-------- úgy lehet — —
fegyveres erővel állsz szemben.

Nem politikai cikkelyt írok. 
Az lapunk keretein kívül esik. 
Még is . . .
Kötelességem figyelmeztetni — e 

iárás polgárságát a közelgő veszede
lemre.

Kötelességem I
Mint hírlapíró, érzem a nép szi

vének dobbanását, érzem vérkeringé
sét, ereinek lüktetését.

Kötelességem nyugalomra, békére 
inteni.

Polgártársaim !
Egy ember csak egy ember.
A viharos éjjel megvirrasztását

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKKSZlÓ 
NYIRY I.AJOK

Lacid

nem képes egy villám, bármi fényes 
is az — eszközölni.

Ne szegüljünk tehát ellene a ha
talomnak.

Ne kisértsük meg a lehetetlent.
Tűrjünk !
Dolgozzunk !
Menjünk az eke szarvához, a 

kaptafához, Íróasztalhoz, vagy ami 
kinek a hivatása s igyekezzünk sor
sunkat a munka vigaszával enyhíteni.

Ennek látjuk hasznát magunk és 
ennek látja hasznát édes hazánk is.

A viharok majd elülnek, a vész, 
ha kidühöngte magát : majd elmúlik 
és meg fog jelenni a tisztulás szín
pompázó szivárványa, mint eső után 
a tiszta égboltozaton.

És valamint csak ép testben van 
ép lélek, azonképen csak az lehet ur 
is a maga portáján, aki gazdaságilag 
önálló, anyagilag független.

Egyes embernél úgy van ez, 
mint az emberek összeségénél, a tár
sadalomban.

Mert csak egészséges társadalom

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.
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egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. NYÍLT-TÉR sora

60 (illír. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

j fiai vállalkozhatnak korszakai! otó 
: munkára.

Ne hagyjuk tehát magunkat el- 
: ragadtatni a szenvedélyek által, kerül- 
; jük a szélsőségeket.

Majd megemészti önmagát a kor, 
mert szükségképen kell, hogy meg
eméssze, mert éreznie kell ama pu- 
hány faj perverzitását, amely önmagát 

i termékenyíti meg.
Várjunk hát békén, türelemmel.
Reméljük egy jobb jövő elérkc- 

zését.
Hiszen érettünk is meghalt a 

Jézus Krisztus . . .
Mindenható Atyánk I
Adj erőt a megpróbáltatások el- 

| viselésére jó magvar népednek.
Szent Fiadért, a Jézusért.
Ámen I

Csörgő.

TÁ.RC A.

Betyár-élet.
Ott az alföldi rónán, a kun halmok 

egyikénél, a puszta-templomi füzesben ütötte 
fel tanyáját Kerges Pista, a betyár.

Bujdosott éjjelen, bujdosott nappalon, 
félt az emberektől, kicsi gyermekektől, mert 
nagy volt az ő bílne.

Kicsike csecsemőt, ‘ulajdon gyermekét 
küldte a halálba Csáti Borcsa végett.

Üldözték is ; háromszor volt már a 
vármegye kezében, háromszor verték rá a 
bilincset, s ha alkonyaikor fogták el, pirkadó 
hajnalra, harmatos reggelre eltűnt mégis 
onnan, túljátszott a megyén.

És negyedszer végre, kedves szeietöje, 
Csáti Borcsa adta a vármegye kezébe . . .

*

Sötétedni kezdett, köd szállott a tájra. 
A puszta-templomi füzesben halotti a csend. 
Nem jár arra egy halandó lélek sem, mintha 
tudnák, hogy ott lakozik Kerges Pista ölő 
fegyverével.

Kerges Pista nyugszik kicsi viskójában, 
Borcsája ölében. Csáti Eorcsa pedig, a falu 

legszebb lánya, Igéző szemekkel, pihegő 
kebellel, rózsapiros ajkkal nézi szeretőjét.

Majd felkel az s odaszól a lánynak :
— Csáti Borcsa, hallod, csók kell a 

betyárnak !
Csáti Borcsa felel :
— Ugyan hagyjon kelmed, rosszul ér

zem magam.
— Nem addig a, leány, iszonyú a 

kedvem.
De a leány szabadkozik s tízszer is 

elmondja egymásután a „nemet".
Kerges Pistának felgerjed epéje.
— Csáti Borcsa mondom, hallgass a 

szavamra, mert különben, — s puskájához 
nyúl.

Csáti Borcsa pedig mosolygó szemek
kel ravaszul odaborul a betyár lába elé s 
szól :

— Tied vagyok, de engedd meg, hogy 
előbb egy kis gályát hozzak a tűzre. Úgy 
fázom.

Csáti Borcsa elmegy . . . Elmúlik egy 
óra, elmúlik két óra s — vissza se jő többé.

•
Csáti Borcsa pedig szép csillagos éj

jel, holdvilág fényénél, kibontott hajzattal, 
vérig sirt szemekkel rohan a falu felé.

Megundorodott az élettől, el akarja azt 
dobni magától. Eléri a falut, s megy egye
nesen a bíróhoz, megzörgeti a kaput.

Kinyílik az ablak s kiszól egy hang.
— Ki az?
— Én vagyok az, a biró uram édes 

lánya a Csáti Borcsa, a Kerges Pista sze
retője.

A hold oda süt az ablakra, a biró 
hirtelen elsápadt arczára.

— Távozz sátán I — szólt a biró s 
hirtelen bezárta az ablakot.

Csáti Borcsa egyedül maradt. Körötte 
senki, csak a kopár, fehér falak s távol, va
lahol messzi egy nagy füzes, s abban a fi) 
zesben egy . . . borsódzik a háta, ha reá 
gondol.

Elkezd sírni a leány s újból megzör
geti az ablakot.

Az ablak hosszú idő múlva kinyílik 
ismét. ‘

— Ki az ?
— Biró uram, édes apám — szól a 

leány — legyen irgalmas, meguntam az éle
tem, mindent elmondok, csak fogadjon visz- 
sza szerető szivébe.

A biró kemény szive meglágyul, Oda 
hívja a lányt s egészen kitárja az ablakot, 
hogy jobban hallhassa annak remegő hang
ját.

— Édes apám urain, bocsásson meg 
ez egyszer utoljára. Nem kívánok én sem
mit, csak azt az egyet, hogy az átok alól, 
attól a súlyos átok alól oldjon fel, nagy 
szolgálatot teszek érte még édes apámnak s
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HÍREK.
Farsangi románcz.

Kifestett bohócként
A világ kedvére
Bukfenceztem s álltam 
Fejem tetejére.
S csak azt vettem észre :
Komédiát játszom,
Akkor bús a lelkem, 
Mikor vígnak látszom.

Ez lett hát a sorsom 1
Bujkálni sötétbe ;
Mosolyogni akkor
A világ szemébe,
Mikor arra tüzelt
Minden csöppnyi vérem,
Hogy ezt az álarcot ,
Pozdorjává tépjem.

Azt hordoztam tovább 
Önmegtagadással
S mikor megtörtént az,
Mi sok ezer mással :
Ezer bukfenc közül
Elhibáztam egyet;
Ezer bukfenc közül
A kudarcom ez lett!

Zúgott a publikum,
Mint a nagyböjt szele,
Egy része nevetett,
Fütyölt a más fele ;
Fogtam az álarcot,
Bevágtam a sutba
S jött utánam mácik,
A ki jobban tudta 1

Fürt Lovag.

Személyi hir. Gallé Antal cs. 
és kir. várkapitányról néhány buda
pesti lap téves közlése alapján az a 
hir volt elterjedve, hogy hazaérkezett 
és személyesen fogadta a királyi pa
lotában Budán, Nyíri Sándor tábor
nokot, mint királyi biztost. — Mint 
biztos forrásból értesülünk, ez a hir 
téves. Várkapitányunk ma is Görzben 
fúrdőzik és nem 'is tért vissza Buda
pestre egy napra sem, hanem orvosai 
tanácsára — bár már tetemesen job
ban van, — újabb 2 hónapi szabad
ságot kért egészsége teljes helyreállí
tása végett és ezen időt is Görczben 
szándékozik eltölteni.

Házi estéiy. Csütörtökön, e hó
22-én  nagyszabású és fényesen sike
rült hangversenynyel egybekötött házi 
estélyt rendezett saját termeiben a gö
döllői casino. Az érdekes műsor első 
száma az úri banda magyar nótái 
voltak. Majd ifj. Szabó Kálmán ur 
olvasott fel érdekes helyi pletykákat. 
Utána Binet Stefi urhölgy hegedű
szólója aratott megérdemelt tapsokat, 
nővére zongorakisérete mellett. Majd 
Szabados Béla ügyes monológja s 
végül ismét az úri banda gyönyör
ködtette ügyes játékával a nagyszámú, 
előkelő közönséget, mely az utolsó 
zeneszámul hagyott Kossuth nótát 
állva énekelte végig az úri bandával. 
-— Hangverseny után tánc volt v’lágos 
reggelig, melyben részt vettek : lovag 
Asbóth Béláné és nővére, Balogh 
N.-né és leánya, özv. Becker Antalné 
és leánya, dr. Binet Arnoldné és leá
nyai, Csiky Rózsi, Born Józsefné, Érdy 
Kálmánná és leányai, Ferber Béláné,

Fleischmann nővérek, Fenyő Mayerné, 
özv. Horváth Kálmánná és leánya, 
dr. Ignátzy Ernőné, dr. Kiéin Józsefné, 
özv. dr. Molnár Antalné és leányai, 

I Pártos Marcellné, dr. Sebőn Gyuláné, 
| Stróbl Vilmosné és nővére, ifj. Szabó 
I Kálmánná, Téchy Gyuláné, Timáry 
I Alajosné és még többen.

Esküvő. Dr. Rezek Ror>* *án  m. 
; á. v. hivatalnok e hó 26-án, hétfőn 
i d. u. 5 órakor esküszik örök hűséget 

Gödöllőn, a róni. kath. templomban 
Alberty Mariska urhölgynek, Alberty 
Pál polgártársunk bájos leányának. 
Násznagyok lesznek : Vereczky József 
■a vőlegény és Szvoboda Ignácz a 
menyasszony részéről.

Erdész-bál. ismét egy jól sike
rült fényes mulatságról van módunk
ban beszámolni. A tegnapi erdész 
bál ez, melyet az erdész ifjúság ren
dezett Gödöllőn, az Erzsébet-szálló 
összes termeiben. Nagy publikum je 
lent meg ezen a bálon. Ott voltak a 

1 m. kir. erdőhivatal főtisztviselői is 
I teljes számban. Sok sok szép leány 
I és asszony még idegenből, messze tá- 
I jakról is. A négyeseket 40 pár tán- 
: colta, a turtáncokat még többen — 
j világos virradtig.

Adomány. Érdy Kálmán gödöl- 
I lői földbirtokos 10 koronát ajándéko- 
■ zott a váci siketnémák intézetének.

Elmaradt beszámoló. Kerüle- 
i tünk orsz. gyűl, képviselője dr. Héder- 
i váry Lehel ma akart beszámoló be- 
I szédet tartani Gödöllőn, mint kerületi 

székhelyen. Ez azonban belügyminis-

a vármegyének. Keljen csak fel gyorsan, 
vegye a puskáját s vegyen vagy két embert 
s jöjjenek utánam, megmondom én, hol van 
Kerges Pista háza.

A bíró kinyitotta a kaput s kijött az 
utcára s bevezette a leányt. Felvette aztán 
puskáját és harmadmagával, meg Csáti 
Borcsával ment a nagy füzesbe.

*
Kerges Pista pedig, hogy nem győ

zött várni, útnak indult tehát Gondolta ma
gában, hogy talán valami baj találja érni, 
na még tovább várna. Felvette fokosát, el
hagyta viskóját s ment arra, amerre az útja 
vezette el el a falutól ; és csak nagy sokára 
jutott az eszébe, hogy kedves fegyverét ott 
hagyta a házban.

Visszafordult ...
♦

Csáti Borcsa vezette az apját oda a 
betyárhoz.

Nem voltak már messze. Amint észre
vették a hold fényénél a füzest s abban a 
betyár viskóját, megbánta a lány tettét s 
felébredt benne Pista iránti szerelme s re
megve szólt apjához.

— Ugyan édes apám, hagynók talán 
békén, megveri úgyis az Isten.

— Ismét a régi lettél! -- mordult a 
biró leányára úgy, hogy az nem mert töb
bet szólani.

*

Ott voltak a viskó előtt, melynek bel
sejét a hold teljesen megvilágitá. Sehol 
senki, Ilire sincs Pistának.

A biró megvakarja feje búbját s oda 
szól a lánynak.

— Hallod-e te Borcsa, megcsaltad apá
dat s ut nyilt a betyárnak a menekülésre.

A lány egész testében remegett, tüzes ' 
szemei villogtak . . .

Aztán leültek mindannyian a viskóba 
s várták vissza a betyárt. Nyugodtak voltak, 
csak a lánynak forrongott valami a keblé- ; 
ben s csak a lány nem találta helyét sehol i 
sem. Szeretett volna kimenni a szabadba, 

: eltűnni a füzesben, találkozni ismét hű sze- 
‘ retőjével, Kerges Pistájával.

De apja is ott volt s előle menekülni 
egy könnyen nem lehetett. '

A hold felhőkbe burkolódzott, csípős I 
éjjeli szél száguldott át a füzesen. Majd ha
lotti lett a csend s a hold is előtört.

Egyszerre csak megzizzen a bokor s 
: előlép Kerges Pista, a betyár.

A lány meglátja szeretőjét, felugrik t.
| oda rohan hozzá :

— Fuss, fuss, mert elárultalak.
A betyár megáll, körülnéz, nem hisz a 

szemének.
De a leány mégegyszer inti s e szó

zattól egyszerre föleszmél s hirtelen eltűnik, i 
a leányzó is utána s a másik percben már 
lángokban áll a viskó.

S ezalatt a csipős éjszakai szél keresz
tül száguld a füzesen s fu, fu rémesen . . .

A biró előugrik a viskóból .s felkapja 
I a fegyvert.

— Kerges Pista megállj, a vármegye 
foglja vagy I

Kerges Pista pedig felkacag, hangosan, 
fogja a fokosát s röpitni akarja.

A biró felhúzza a ravaszt, Csáti Bor- 
i csa pedig eléje ugrik a betyárnak.

A fegyver eldördül . . . Csáti Borcsa 
i holtan esik le a földre, bársonyos kebléből 

lassan patak2ik a vér, halványló ajakán 
t megtörött a szó.

A betyár oda rohan gyorsan, fel akarja 
I kapni a leányt, hogy elfusson vele, valaho

vá messze, a tengetegbe, de a biró ráteszi 
kezét a Pista vátlara s el sem ereszti többé.

De azért odaszól hozzá még egyszer.
— Te az én foglyom vagy, a szép 

vármegyéé, Csáti Borcsát pedig egyék meg 
a hollók.

Azután csend . . . csupán az éjszakai 
csipős szél száguld keresztül a pusztatem
plomi füzesen s fu, fu rémesen . .

Király Géza.

Farsang végén.
A farsang már végét járja,
Rövid pár nap az egész ;
Úti laput a talpára
S emléke is elenyész. 
Kisasszonykák mondogatják 
Róla még el itt, amott:
Karnevál ur, szép gavallér, 
Minket ugyan becsapott.
Férj helyett még udvarlónk is 
Csókot más lánykától kér 
Érintetlen pártáinkon 
Rághat ismét az egér.

A legények táborába
Sem különb a hangulat
S legfeljebb csak az dicsekszik
— Ki bakot lőtt s mond — nyulat. 
Lakodalom ? ... Az kevés van. 
Lumpolás ? ... Az több akad.
Férj uramék pedig békén 
Viselik a — — szarvakat.
Szóval úgy van minden most is 
Amint volt eddigelé
És unottan, ásitozva 
Haladunk a — böjt felé.

Anti Patikus. 
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téri rendelet folytán betiltatott s eset
leges karhatalmi megakadályozására 
egy század rendeltetett ki a budapesti 
32. sz. gyalogezredből s egy lovas
osztály.

Táncmulatság. Az aszódi Pol
gári Kör ma esti műkedvelői előadás
sal egybekötött táncmulatsága kilép a 
hasonló estélyek szokott keretéből és 
sokkal nagyobb szabású lesz. Az ér
dekes műsorban van két férfi 
négyes, egyes vonós négyes, egy dia
lóg, felolvasás és mindezeken túl egy 
egy felvonásos vígjáték — az örök
ifjú Box és Kox, melyet Komenda 
Erzsiké, Szőllősi és Majoros urak fog
nak előadni. Szóval élvezetes estélyre 
van kilátás.

Kinevezések. A földmivelésügyi mi- 
nister Reitz János tiszafüredi járási m. kir. 
állatorvost Egerbe a törvényhatósági m. kir. 
állatorvosi, a tiszafüredi in. kir. állatorvosi 
állásra pedig Laszczik Gyula m. kir. állat
orvost helyezte át.

Apponyi Hatvanban. Gróf Apponyi 
Albert f. hó 25-én délelőtt Hatvanon keresz
tül Jászberénybe utazik, a hol beszámoló 
beszédjét tartja. A jászberényi küldöttség 
Hatvanban fogja üdvözölni szeretett képvi
selőjét. — Mint lapzártakor értesülünk : 
azonban belügyministeri rendeletből ez a ' 
beszámoló is valószínűleg elmarad s már 
katonaság is van kirendelve meggátlására.

Választás. A dr. Türk Szilárd lemon
dása folytán megüresedett pásztói körorvosi 
állásra dr. Noszlopy Gyula választatott meg.

Gyári szerencsétlenség. Magda János 
puszta sashalmi béres hasonnevű 12 éves 
fia e hó 17-én a Mauthner féle szeszgyár
ban ólálkodva, vigyázatlanságból egy forró 
vízzel telt medencébe esett, mely ugyannyira 
összeégette, hogy életben maradásához ke
vés a remény.

Országos vásárok. Kál község f. évi 
tavaszi vására március hó 5. napján lesz 
megtartva. Füzesabony községben a leg
közelebbi országos vásár 1906 évi március 
hó 11 és 12-ik napjain lesz. Az állatvásárra 
mely az els-'1 napon megy végbe, szabály
szerű maihalevéllel mindennemű állat hajt
ható.

12 hold szántóföld
(Antalhegyen) 1906. szeptember hó

1-től háromévre bérbe adó. Bővebbet

a kiadóhivatalban. 2—2

2503'1905 sz.

Árverési hirdetmény.
A gödöllői m. kir. erdöhivatal részéről 

közhírré tétetik, hogy a Gödöllő községi 17. 
sz. tkvi betétben A. 3, 4 és 5. sorszám 4071. 
hrsz. alatt bejegyzett a „Nagyfenyves“-dülö- 
ben fekvő 1283 négyszögöl kiterjedésű szántó, 
a közös legelőből járó 64'37952-rész és <" 
395. sz. betét A. lapján bevezetett közös 
erdőből járó 64/61760-rész eidőilletöség, va
lamint ugyanezen számú tlkvi betétben 1 
sorsz. 1584/53. hrsz. alatt bevezetett s a 
szőlők aljában fekvő 205 négyszögöl terü
letű házhelyből álló ingatlanok 1906. január 
hó 1-től bezárólag 1912. december hó 31-ig 
azaz 6 évre a legtöbbet Ígérőnek fognak 
bérbeadatni.

Az árverés f. évi március hó 11-én 
délelőtt 11 órakor fog a m. kir. erdőhiva
talban megtartatni.

Kikiáltási ár 35 korona.
Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 

megkezdése előtt nyújtandók be.
Bánatpénz 10 korona, mely az írásbeli 

ajánlatokhoz csatolandó, valamint a szóbeli 
árverésnél a helyszínén a résztvevők által 
lefizetendő.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési feltételek a gödöllői m. kir. 

erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Gödöllő, 1906. évi február hó 24-én.

M. kir. erdöhivatal.

1916. sz. tk. 906.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Tomancsek 
István és neje végrehajtatónak Streer 
Teréz — végrehajtást szenvedő el
leni 43 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék, a gödöllői kir. járásbíróság terüle
tén levő Csömör község határában fekvő, 
a csömöri 483. számú betétben kiskorú 
Streer Mária, kiskorú Streer Katalin és kis
korú Streer Terézia nevén álló A I 1—2 sor 
960, 961 hrsz. Óhegy dülöbeli szőlő és az 
azon épült számnélküli házból kiskorú Sreer 
Terézia végrehajtást szenvedőt illető B. 3 
sorszám alatti 1 3 részben*  jutalékra 464 K. 
kikiáltási árban, és az ugyanazon betétben, 
ugyanazok nevén álló azonban az 1881 LX. 
t.c. 156 §-a értelmében egészben elárvere
zendő A f 1 sor 1452 hrsz. Újhegy dülö
beli szőlőre az árverést 246 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1906. évi május hó 4-ik napján d. e. 
10 órakor Csömör községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ban 
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 elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi február hó 15-én. 
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy kir. albiró.

14026 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy Sápi Erzsébet 
végrehajtatónak özv. Kovács Istvánná sz. 
Sápi Anna végrehajtást szenvedő elleni 60 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, a 
gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
Hévizgyörk községben fek\ő a hévizgyörki 
656 sz. betétben A I 1—33 sorsz. 1157/1, 
1157/2, 1158'1, 1621/1, 1621’2, 1622 1,
1522 2, 1623/1, 1623-2, 2106,1, 2106 2,
2106/3, 2517 1, 2517 2, 2517 3, 2681'2,
2681/3, 2681'4, 3017/1—3, 3387 2, 3387 3,
3387/4, .3658'2, 3659/1, 3659/2, 4068 1,
4068 2, 4069 1, 4069'2, 4070 és 4071
sz. alatt felvett szántó éo rétből álló, vala
mint 3l';41£0-ad rész közös erdőből özv. 
Kovác? P. Istvánná sz. Sápi Anna B. 1. 
alatti 4.6-od részbeni illetőségére az árverést 
864 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban — elrendelte, — 
és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1906 március 19-én délelőtt 
10 órakor Hévizgyörk községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 ’/o-át vagyis 86 K 40 f-t 
készpénzben, vagy az 1881. évi £0. t. 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igaz ágügyministeri 
rendelet 8. § kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi dec. hó 20-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

Dr. ZEKE ADOLF 
antalhegyi pincéjéből 

palackozott borok 
ó fehér 26, Schiller 22 kr.

literenként eladó. 2—2

Gőzcséplőkészletek 2’k-től 12 lóerőig, Benzinmotorok 
Szalmaprések gözhajtásra, 

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
leytijabb szerkezetben és leyjobb kivitelben kaphatók

A MA6YAR KIR. ÁLLAMVASUTAK ÖÉPtSYÁRÁNAK 
VEZÉRÜÓYNÖKSÉÓÉNÉL . . ...... BUDAPEST, V., Váci-körui 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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A | ' kitűnő ét'ágyfokozó
■ vlxi asztali italt óhajt,

Alvl gyenge, lábbadozó, 

,-\!<l ideges, álmatlan, 

Aki vérszegény,

Al<l sovány, 

Aki szoptat,

Aki tüdőbeteg,

ne mulassza el sajfit érdekében 
a kitűnő IpUásiiimk eli.snicrt

E R C U L ES 
maláta-tápsör 

különlegességet iqiii.

Kellemes izii, bármeddig eláll, nem roml.k 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

Hercules sörfőzde
szétküldési telepén

1 lurh'ipest, \ 11., ! lethlen-t^r 3 21. 
Telefon 62 -67. Árjegyzék ingyen és bérm. 
Vidékre postaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán. utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Korn Bernát cégnél.
»sataastHiaitt»aBfaiMt>a

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

az eredeli árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
a’, v. ész világon létező összes kerékpárok
hoz. (I mcok és bel.-ő gumimk, csengők, lám
pák. nedalok, collosok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék
árleszállítássá! sz.diaunk vidékre barh-vá.

Elsőrangú
Singer vat t ógépeire*  

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

állással szállítunk.
avitásokat s.'.ját műhelye.ukken olcsón és 

sz a kérte I c 11 '.int I esi nál u n k.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és vurrógépnagykereskedek 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktál a 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

Huclfcipestj Vnez.i-líörnt
által a legjutányosabb árak mell, ti ajánltatnak:

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

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

rosták, konkolyozók, kaszáló- és a -Hógépek, szénagyüjtok, 
boronák,

sorvetőgépek, Pláne' jr. kapálok, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-ntorzsolók, darálók, 

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

■ Neusteín Fiilöp hashajtó-piruláit, 
melyek évek óta kitQnöeknek bizonyultak és előkelő 
orvosok által könnyít hashajtó*  ős feloldó-szerül 
ajánltatnak. — Egy doboz (15 pirula) 30 fillér. 

Minden ayóíryatertarban kapható.

Neusteln-féle gyógyszertár, Becs, l„ Plankengasse 6.

kat dupla liaraiig csapagygyal, 3 évi jót
állással mii deii árfelemelcs ne'kül szigorúan

jmuiMwm<iuinnr‘ ‘nnr«^ bt-----kxtx

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásnak

Egger mellpasztiiidi
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fiit.

Fő- és szétküldési raktár:
N A D O R“ gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentiniklóssy B 
• Alberti : Langliof Gyula. 
s Aszód : Sárkány László.

<i Megfojt ez az átke
li zott köhögés ! niellpasztilla’

csak hamar meggyógyított.

iWWtrtMT* r-ira

PLISTILL 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-felállitás, n 
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.


