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A fehér rabszolgák.
A hivatalnok és a munkás ember 

ma egyformán keres.
A munkásembertől ma nem köve

tel semmit a társadalom. Eljár egész 
héten egy kék zubbonyban, oldalba 
könyököli azt, akit akar, senki meg 
nem rója, senkinek kardja, pisztolya 
elé ki nem áll. Utazik a harmadik 
osztályon, mert nincs negyedik, a leá
nyai nem kívánnak fényűzést és bálo
kat, megismerkednek a házasulandó 
fiatalemberekkel a műhelyben. Adót 
keveset fizet, választói jogára pressiót 
nem gyakorol senki, még a saját ér
deke se. Érintkezésre nincs kénysze
rítve, oda megy, ahova akar, azt teszi 
ami jól esik neki. Az osztály, melynek 
tagja, semmiféle társadalmi szabályokra 
nem kényszerűi, könyveket soha sem 
bujt, csak a két keze munkája után 
keresi meg azt az összeget, amit egy 
közép rangosztályba sorozott hivatal
nok kapni szokott.

A hivatalnok emberre azonban 
évről-évre több társadalmi kötelességet 

rónak. Megkívánják, hogy divat sze
rint öltözzék, családjával kifogástala
nul jelenjék meg mindenütt, ha bele
kötnek álljon ki kardra, pisztolyra, 
fizesse az orvosokat, vivószereket, ter
met, a segédek bérkocsi és értekezési 
költségeit, a fogolytartást, mert értői
kül a hivatalaok ember erkölcsi ha
lottá válik. Utazzék mindig a második 
osztályon, mert egy ur a szolgákkal 
nem ülhet össze, a leányait vigye bá
lokba, jégpályákra, fürdőre. Ha ha
ladni akar, a választói jog önérzetes 
gyakorlásáról ne álmodozzék. Fizesse 
a drága adóját, keresse meg az őt 
megillető társaságokat, lakjék megfe
lelő szép lakásban, mindenképpen úri 
legyen a viselkedése.

Ezek a társadalmi kívánalmak 
harmincz esztendő alatt a hivatalnok 
osztályt teljeien koldusbotra jutatták.

Többnyire mind a középosztály
ból kikerült emberek, mely maga is 
koldussá lett.

Száz közül hetven fiú úgy kop
lalta át az életet, egy darab száraz 
kenyéren tanult, hogy végre legyen 

belőle valami, egy olyan modern 
helotta, amelyet hivatalnoki osztálynak 
nevezünk. Daczára annak, hogy a 
modern idők minden mostohaságuk- 
kal a középosztályt, értelmiséget, benne 
főleg ezf a hivatalnok-osztályt sújtot
ták, mégis az a báránytíirelmü szor
galmas hivatalnok osztály panasz nél
kül tűri a ránehezült nyomort, dolgozik 
ezer reménynyel, tele ambícióval és 
szivében lángoló hazaszeretettel.

Az a munkásnép, melynek soha 
olyan jó dolga nem volt, mint aminőt 
ez a korszak neki teremtett, örökké 
forrong, elégedetlen, követelő, szociá
lis tanokat táplál, helyzetének javítá
sát követeli.

Forradalommal fenyegetik a mun
kástömegek az egész Nyugatot. A mun
kaidő leszállítását, a bér felemelését, 
a vagyon felosztását, arányosabb el
osztást munka és tőke közt, az em
berek közti válaszfalak teljes leront 
bolását követelik.

Fedig nem ezek a rabszolgák, 
A hivatalnok az igazi rabszolga.

Mégis annyi türelemmel viselték

A Margit-dalokból.
Irta: Ábrányi Emil

Mint a forrás, felszökellő
Este támadt gyönge szellő, 
Rózsán bolygó kiválom
Halk fohász, mely égre lendül, 
Úgy ömlik ki a szivenrbül 
Minden rólad irt dalom.

Hány ember tör hatalomra 
Hányat üz a dicsvágy szórnia, 
Rang s pénzvágytól hány beteg ! 
Nem dicsekvés, hogyha mondom 
Kaczagok c sok bolondon, 
Mig szemedbe nézhetek I

ök nem tudják mi a béke 
Mi az összhang üdvössége
Édes álom, hosszú csók . . . 
Mi a fészek, hol kettecskén 
Élhetünk csicsergő fecském 
S oldalunkon a fiók.

Nagyszerű a végtelenség, 
Csupa nagyság, csup fenség, 
Mig az ember — semmi, por I
De világok milliója 
Azt a szivet nem pótolja, 
Mely híven szivünkre forr!

Emi ék sorok.
i.

Nem a világhír az, mit én kívánok 
í Kicsinyke mécs az embersziv csupán, 
I Amely nagy termeket be nem világit

Egy kis kedves családi kört talán.
I Világíts ott, hol boldogságot adhatsz,

Hol lángodat vihar nem fújja el
Zengj ott, ahol megértik szived hangját 
S visszhangul rá ezernyi szív felel.
Az emberhang a végtelenbe zúgva
Elvész, elnémul, elhal, nyomtalan,
Csak az a láng, csak az a hang ér czélhoz, 
Melynek visszfénye és visszhangja van!

II.

Időben élünk, mulandók vagyunk
Elporlik egykor szivünk, főnk, agyunk 

S mi megmarad, mint illat a virágról : 
j A szép, mit alkotunk! Ha élni vágyói 
' Az anyagon túl, amely elenyész: 
, Az ideál dicső honába nézz!

Hoz onnét egy virágot: annak szirma
I A síron túl h él s rá van Írva
I Egy élet szép ábrándja, lélek tükre,

Mely fényt vet tulvilági életünkre.
i

Várad! Antal

Margitka bánata.
Irta: Heszlényi József.

Az őszi nap bohó sugara benevetett 
az ablakon és végigszökött a kis fehér 
szobán. Be mosolygott minden kis sarokba, 
megnevettette a feliér bútorokat, a puha 
szőnyeget, az apró olajfestményekét a falon, 

I szóval bajos őszi hangulatba ringatta az 
egész kis elegáns leány-szobát. Bemosoly- 

j gott a leány nagy kék szemei közé is, de 
' onnan ijedten szökött a kis álló tükör mö

gé, úgy megijedt attól a nagy szomoruság- 
i tói, mely azokban a szemekben ült. Még 

könnyek is csilloglak bennük.
Sirt. A díványon iilt, két kezére tá

masztotta szép szóke fejét es a nagy köny- 
cseppek szépen lassan folydog.'iy . >
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ikhez sorsukat harmincz éven át.
A munkás tanok hazátlanságot 

liirdetiie-;, ;. ' c.azeiközi szociálismust 
. ,iij.i <. leröhögik a szoborrá öntött 
nemzeti hősöket, gúnyt tíznek a haza
szeretetből és velük szemben ezek a 
hivat; 11 kok élve az ősök szellem ében, 
rajongó szerető.tői át.iüGttan védik a 
llciZd I . • ■ . e. k, í.

ióinden hivatalnok e::.ber te ive 
ragmgó lm;z.ifisággal.
Pedig ha egy os.miiymik joga van 

bán följaju.íl.ii és bajainak or- 
P1 tisztulasai.u:, iiiegaKaclalyo- 

iiiv.ita!no:< osz-

van

a hazában följaju.il 
voski-x.il, pusztulásán un 
zasai Követelni, az a i 
táíy.

Több joguk van <
1 011 .vd 0.. I l.iiJ

moz , jjjid, Hh.ft 

í' >i‘ i_ o.. •_Jí .

...CíJWk elég
k a. . y i:ora gyermekségéi•"•I késő 

,. ,, ., .....t.á.in; túlessen a tér

ezeknek a sza
kai a ti soknak a 

annak a munkás 
i társadalom ne in 
a két keze mun-

s
tár
rak,

Orvos választás Gödöllőn.

akit I ■gelől kellett volna emlite.iiink 
az ünnepelt ttj körorvos, könyekig 
meghatva a nép e ragaszkodása lát
tára, mondott köszönetét a belé he
lyezett bizalomért.

vál sztás és dr. Scítőn Gyulát, a 
helyettes körorvost e.neite a válasz
tottak kegye és bizalma a díszes ál
lásba.

Tahy István szoigabiró volt a 
választás elnöke s pontban 10 óra- 

;nyitváii a gyűlést konstatálta, 
törvényes határi .i "ben hét ok
orvos .'..dia b; j'ályázati !:ér- 
a szolgaimról hivitfalban és 
dr. Schőn Gyula cir. ficlai!- 

dr. Gyárfás Fe
di’. iV.aybaum 

és dr. So- 
ndcz< i ( t kandidálja és

kor meg 
hogy a i 
leveles 
vényét

.’ pedig :
i In f János Zsigmond, 
i rencz, d . Nagy Jenő,

Sándor, dr. Horvát i Béla 
bányi Pál. A
'.Ire ideli a szavazást. Dr. Horváth Béla 
párt' 
deltetvén.
dr. Sebőn Gyulára e;
Horváth 
nöklő 
Gvnlát 
le n tel te 
bán ki

Az 
szőnie meg a bizalmat választóinak s 
hivatkozva 15 éves prakszisa alatt ki
fejtett nagy szorgalmára, fogadalmat 
tett, hogv ezen túl még nagyobb buz
galma’ fog kifejteni s munkája sza- 
porodtán növekedni fog ambicziója is, 
annak elvégzésére.

A lelkesen megéljenzett beszéd 
után szétoszlott a gyűlés, hogy délbe 
ismét összegyülekezzen a Szalaynál 
egy kis barátságos torra.

Álért ott volt a bankett megtartva.
Délbe kezdődött és bizony elmú

lott már három óra, mire vége szakadt 
a szebbnél-szebb érdekesnél-érdeke- 
sebb felköszöntőknek, melyek min- 
denike egy-egy szónoki remek volt.

Szónokok voltak : Dinnyés János, 
Rosenfeld Gyula (ki távollevő bátyját 
helyettesítette), Rózsa Is*ván,  Diamant 
József, Récsán János, Gyarmati Mihály, 
Takács István, Matuz János és végül

I

:, d:
or, dt

Bál.
deli a s:
a: évszerinti szavazásikért,mielren- 

lea.látott 33 szavazat, ebből 
sett 23, dr. Mérai

10 szavazat, 
tehát dr. 

körorvosnak jc- 
az esküt nyom

rály Gödöllőm .Ma délelőtt érke- 
királytmk hozzánk, Gödöllőre, 
volt m ír itt állandó tartózko- 
vége a híres gödöllői se jou- 
rövidebb ideig tartott az itt 

Most is csak négy hétre van 
_____ _  az is megszakiGsokk.il. Naposat 

fog ez idő alatt Budapestem és a külföld in

i Bélára 
szó Iga bíró 
megválasztott 
ki, — s tőle 
is vette
nj körorvos

az el-
Schőn

érzékenyen kö-

A 
zik meg ősz 
Évek óta nem 

i dósra, s mióta 
rokna.:, mind 
tartózkodása.
tervezve s

ez 
is tölteni.

Tanító választás. A gödöllői községi 
mull iskolaszék vasarnap választóba meg 
áz intézet első tan.lóit. Hatvan czleveles 
tanit 'i pályázott c két állásra, kik közül egy- 

; hangulag megválás; (attak : Kreml Karoly 
gödoiioi és Sidó Lajos pávai lakos, tanítók. 
Elható) oztatott továbbá, hogy a behatások 
október 17—19. napjain fognak tartatni s 
azutin megkezdődnek ez előadások az uj is
kolában.

Egy szerzetes jubileuma. Csendben, 
szűk családi körben ünnepelte meg a r.es- 
nyöi z..rda egy érdemes ingjanak ötven éves 
szerzetesi jubileumát. Hangyái János szille- 

r 1833. niarcz. 
A kapuezinus szerzetbe lépett Tatán 

Imre nevet kapott.
1 e hó 14-én ünnepelte ötven éves 
,i jubileumát. — Lakott ez idő alatt 
Budán, Pozsonyban, Linzben 

'v
Foglalkozása

Rég volt C.ödöllő olyan hangos,
mint ut >b! i cetekben.

, »: i. i a Fői , hangzott a nóta.
Nu;::.i a czigá.iy nap-nap után. Es
jáó.ik a tiakk;. rek utczáról-utczára

rtes ; Igálatl ;.n.
Fcljt a 1 orteskedés minden i

akik, a.i iMorgal., 1 cl S .» ’ 1 .
Körorvost választott Szád a és

Gödöllő;.
Tegnap volt meg végre a nagy

tett iMoórott (Fehérmegyéoen) 1 
16-án.
1854. okt. 14-én és fr. 
Pénteken 
szerzetesi 
Tatán, 1 
Besnyőn, ahol az 59 é 
is lakik. _
gyűjtés volt. A népnek 
retett szerzetese volt s 
fogadták.

Gödöllő fogyasztási adój 
dapestvidéki pénzügy igazgatóság belátva, 
hogy a bor ital és nusfogyasztási adó bér
let tulmagasra emelése nem időszerű jelen
leg, megfelelő olcsó ajánlatot tett Gödöllő 
községnek és 13670 koronáért hajlandó azt 
átengedni. Ezt már azután elfogadhatja 
képviselő testületünk.

Szanatóriumi hölgybizottság vá- 
rostinkban. A mint értesülünk a József 
Főherczeg Szanatórium Egyesület elhatá-

es 
feléi töltötte s most 
többnyire alamizsna 

i^cii sze- 
örömmel

mindenütt igen 
mindenütt

kaivá -y : rezén.
l cd ,| ■ j||( e 
liőgymi lé..:ke!

is tudná azt
volt az ő bá;
’.öimyezik. A 
plafonra néz, 
oda a plafon 
boldogságát.

Iván nagyon szomorú.
fel.'r batiszt zsebkendővel szá

jíz mez m végigfolyó könnyeket, 
ád'.iim.' a kebléből egy mélységes 
sóhajtás. \ szivéből jön az egye- 

. . z r, fájó szóm íru szivéből.
Istenkém1 . , . Istenkén) I . . .

Aztán a könnyei még hevesebben 
törnek elő. Olyan keserves olyan meghat.', 
a ‘ok.igas i X'rí ,s hallja a lépések zajat, 
a melyek szobája lé közelítenek.

A mama jött be.
— Mi az Margit, te sírsz?
Ma. a zol. ig,...tol eiiojtott hangon 

felelte :

'vy gubbaszkodott ottan 
. J is . rnyszegett galamb, 
ct: be magát ekkorra nagy 

pp k... leány s övébe. De ki 
m ;:n iidani, hogy mekkora 
ata. Műkor már két óra óta 

szemeivel pedig folyton a 
de olyan szomorúan, mintha 
sarkira rejtették volna el az ö

I

i

— Oh nem, nem édes mamám. 
Tényleg a kis Mandi énekelni kezdett, 

a kis ezicza pedig " 
láss; 1 
be ;
jilk

I

ej
A t .
1
I

sárga kanari

L.i i.ein ; i mi.,
- Mi torié.;:

Mandi n m ..kar e im
(A Mandi c ■ .< 

dár volt.)
— Dehogy is mamuskám.
- Vagy az Ilka beteg talán?

(Ez meg egy plexi ' héi -szőrű 
ezicza.)

a

nia-

kis i
i

flegmatikus dörömbö
li nyaldosta picziny lábait. Mintha csak 
akarták volna ioszom in urnő- 
állitását.

— Talán bántott valaki ?
— Nem, senki sem.
— Meg szúrtad az ujjadat ?
— Oh, dehogy anyuskáin.

Hát mi bajod van kis kinyom ?
— Semmi, édes anyáin, semmi,

semmi.
Hát akkor miért sírsz olyan ke-

Hiszen én nem sírok anyám, 
mosolygott. KíL'.,^.,,;,,^ u„;t 

fogai. Es a szemei még nedvesek voltak 
könnytől.

A mamája újra magára hagyta. Ha 
egyszer limes semmi baj i . . .

Oh, dehogy mondta volna meg a 
sémájának az ő nagy szomorúságát, de- 

’ I ■ . . csak nem samnoritja meg az > 
ja, édes niamuskájának a szivét is. ° Mikor 

nagy az (» szivének bánata.
Mikor egyedül maradt, akkor újra ciő- 
; a könnyei. Sirt, még keservesebbel),

servescn

És mosolygóit. Kilátszottak hófehér
c a

i )i tvi< .. ........ KZil %
óé; szivrehatóbb volt a
< ■ dő kis Mandi is ijedten 
mik. l.itta, hogy az ö kis 
hogyan ■ ir, milyen szomorú.

Az aranyos napsugár, 
még olyan vidám volt, olyan

amely előbb 
pajkos kedvű,

most csöndesen, észrevétlenül lopódzot: ki 
az ablakon. Ú nem marad meg ilyen szo
morú helyen.

. . . Bánatos sejtelmes félhomály töl
tötte meg a kis szobát. A fehér bútorok’, 
az aranyos keretű képek, a L._ . .................
minden amivel előbb a 
olyan p: 'kos játékot űzött, 
sötét, op.m szomorú.

. . . Szomorú ősz üli 
Szomorú az idő, szomorúk _____,
rnoru a kis kanári madár, de a 
rubb mégis a kis Margit ott a dívány 
kában, kezére t"------r -•
könnyes kék szemével.

Egyszer csak fölkel, kihúzza a kis 
toalett tükör fiókját és kivesz belőle egy 
kis fekete hajú babát.

— De, óh jaj, a babának a jobb 
keze el van törve és úgy lóg le, csak az 
ingecskéje tartja, hogy le nem esik.

Mikor ezt meglátja, újra zokogásba 
tör ki, de olyan keservesen.

... Kitörött a kezed . . . béna 
vagy . . . szegény, édes kis babuskám . . . 
nem tud’.z többé oly édesen tapsolni a 
kir. keleddel, de kalácsot sütni . . . Édes, 
zcrencsétlen kis babám . . . Dehogy 

i ioiidanálak meg a mamuskának, hogy ö 
is sírjon, dehogy . , .

I'.s keblére szorította, csókolta, ölelte 
a kis szerencséi! • i, töri kezű babát és sirt, 
sirt, hosszan, keservesen.

IV II V I l / ti I l > ■ > . / ’ . 
kis álló tükör, 
napsugár még 

most mind o>yan

meg a szobát, 
a bútorok, szo- 
‘: a legszomo- 

/ sar- 
támasztott szőke fejecskéiével

f%25c3%25b6ljaju.il
megszakiGsokk.il
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rozta, hogy az országban szanatóriumi 
hölgybizottságokat alakit. Jó forrásból arról 
értesülünk, hogy a bizottság G Kiötlőn és ■ 
Xszódon a következő urhölgyeket kéri föl : | 
Nick Edéné, Kapczy Vilmosné, Garan Da- 
nielné. i'ecliy Gyuláné, dr. Szalay Sámuelné, ! 
Bencsik Jözsefné, Hrabovszky Rezsoné 
és dr. Gaál Elekné úrnőket. A fölkérendő I 
tagok az egyesület védnöke Jözsei királyi 
herczeg aláírásával díszes oklevelet kapnak, 
melynek művészi rajzán egyik nagy festő- I 
művészünk most dolgozik. Az egyesület 
elhatározta, hogy az első népszanatorium 
épüületében elhelyezendő márványtáb'.án 
örökíti meg azoknak a lelkes hölgyeknek 
neveit, a kik a nemzeti veszedelem ellen 
való küzdelemben a legnagyobb tevékeny
séget fejtették ki. A szanatóriumi hölgybi
zottság alakítása valóban szép, nemes és 
üdvös gondolat. Es a derék egyesület va
lóban jó számit, midőn a magyar hölgyvi
lágot keresi meg. Mert minden ügynek 
győznie kell, a melyet a magyar nő felkarol.

Udvari vadászat. Csütörtökön ud
vari vadászat volt a valkói erdősen me
lyen a toscanai nagyherezeg egy rendkívül 
kifejlett 16-os szarvast lőtt. Az öreg nagy- 
herczeg látható örömmel szemlélte áldoza
tát a térítőn és megelégedésének adott ki
fejezést a valkói erdő nagy vadbősége 
iránt.

A földmives iskolák újjászervezése. 
Tallián minister már a földnuvelésügyi költ
ségvetés során mondott progranunjában ki
fejezte azt a véleményét, hogy a földmive- 
lési iskolák czéljavesztettek, azokat reformálni 
kell. A miniszter ar reformmunkát megindí
totta. Véleményadásra hívta fel a gazdasági 
egyesületeket, miként lehetne az iskolát a 
kisgazdák gazdasági kiképeztetése és a kis- 
birtokok szakszerű művelése érdekében új
raszervezni ?

Országos vásár. A túrái országos 
vásár e hó 16-án és 17-én, a hevesi vasár 
pedig folyó hó 23. és 24-ik napján fog 
megtartatni. A hatvani legközelebbi vásár 
november 6-án és 7-én lesz megtartva.

A szarvasmarha tenyésztés iöílen- 
ditése. A földmivelésügyi mini, zter a szar
vasmarha enyésztési alapból eddig három
százezer korona összeget meghaladó köl
csönt bocsátott az egyleteknek, hitelszöve- 
teknek s a kisgazdákból tömörült érdekelt
ségeknek fendelkezésére. E kölcsönök rész
ben tenyészanyag beszerzésére, részben a 
tejgazdaságok támogatására engedélyeztettek. 
Folyamatban van azonkívül mi; tégy tizenkét 
gazdasági egyesületekkel, tejszöverkezetekkel 
a tárgyalás a k 'lcsön engedélyezésére. Az 
országos szarvasmarhatenyésztési alapbói 
engedélyezett kölcsönök visszafizetési halár
ideje maximum öt esztendő.

Disznótor. Mióta az Erzsébet-szálló 
gazdát cserélt, hangos benne az élet. Varga 
Sándor, az uj vendéglős, úgy látszik, sze
rencsés kezű ember. Amihez, fog mind sike
rül is neki — legalább még eddig. Vasár
nap augusztinert csapoltatok s arra hívta 
meg Gödöllő közönségét és fél óra alatt 
elfogyott mind, annyian voltak a szomjuho- 
zók. Csütörtökön este meg sikerült disznó
tort rendezett sezen is nagyszámú vendégség 
veit részt. Ma délelőtt ismét augusztiner 
lessz csapolva az Erzséset-szállóban, örö
mére a szenvedő emberiségnek. — Szóval 
az uj vendéglős egy kis mozgalmat igyek
szik vinni Gödöllő petyhüdt társadalmi 
életébe.

Az aszály és a vadak.
Köztudomású dolog, hogy az. idei nyár 

az időjárások krónikájában, a hét szék esz
tendők paragrafusainak felel meg, mell az 
aszály nemcsak egy község, megye vagy or- 

*) E rovatban 
felelősségei

közöltekért nem vállal 
a Üzeikesztő.

szág határát, hanem több világrés.1:. : egy
aránt pusztított és úgy a mezőgazdaság, mii t 
az erdészet terén érzékeny karokat okozol'., i 
És mivel Gödöllő község határa a terme, zct ' 
alkotásánál fogva a szántóföldeket illetőleg a I 
legszegényebb, az erdők dolgában pedig | 
úgyszólván a leggazdagabb.

11/ körülmények között a szegény föld- ■ 
mivesnen egész erejét és szorgalmat fel kell ; 
áldozni, hogy földjéből megélhetését némileg ■ 
biztosítsa, ezen fáradságának gyümölcsét, a I 
4 hónapon át tartó szárazság elvette, ameny- 
nyiben hivatalosan meg lett állapítva, hogy 
Gödöllő község határa, a szárazság által -■< 
részben károsult, tehát a földmives gazdának 
munkája után csak 1 •' rész jövedelem mutat
kozott, de mivel a szárazság nemcsak a 
szántóföldekben, hanem az erdőkben is 
pusztított, igy a községünk határát körülövező 
koronauradalmi erdőkből az ott levő temér
dek éhes vadállomány, a szántóföldekre ki- 
özönlött és az aszály által megmaradt ' ■> 

j rész termést teljesen felemésztette és igy az 
I idei munkája után semmije sem maradt, 

most már kenyér és takarmány hiám'ában, 
családjával és jószágával a küszöbön álló 
tél éhínségének eshet áldozatul.

Az aszály elemi csapás, az ellen nem 
a vadak által okozott 

törvényen alapszik és 
a megkárosodott gazda 
— Elmegy az udvari 

mint az összes vadak

felebbezhetiink, de 
károk megtérítése 
mégis hiába keres 
ez ellen orvoslást, 
vadászati hivatalba, 
tulajdonosához, hogy segítsen ezen állapo
ton, ahol különféle ürügyek alatt fühöz-fához 
lesznek utasítva és végre is kárja század
részben sem lesz megtérítve.

Hogy ezen panaszoknak elejét vegyük, 
azon fáradozik a közbirtokosság elnöksége, 
hogy jövőben minden kár teljes mérvben 
megtérüljön és a földes gazdáknak megelé
gedésére szolgáljon.

Jámbor András s. k. 
törvénybiró.

,-t y-...rí.'A
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zésérc

L P. Locher

Minták vissza váióíag

Gödöllő : Szenlmik’ó.sy 3. 
i Alberti : Langhof Gyula. 
’ Aszód: Sárkány L iszló.

Alsó ruhák és ágyneműtek íeggaz- 
:---- : dagabb választékban.
Mcnyásszonyi kelengyéi 

it’ka alkalom.

rekedtség és clnyálkúsocias 
ellen gyors és biztos hatásnak

Egger mell
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza í és 2 kor. FróLac'oroi: 53 fitt.

Fő- és szétküldési raktár: 
NÁD O R“ gyógyszert 
apesí, VI., Váczí-küfuí 17.

f

öz,
ará

nyid, 
szarvas

D.Mohr
állat m i

Nyulfogáshoz

fogoly, táczán, 
stb. legmagasabb 

kon vesz
Gyula jr., Ultn a.

<zvk< t<’skcilái- 
szívesen küldök

E tőrt és hálót. Fogoly és íáczán szálli- I fására kosaraim franko rendelkezésre 
É állanak.

egy

Halmay Ödön
old. mérnök

Gödöllő, Kossuth Lajos-u. 590.
Elvállal minden mérnöki munkát, földterü
let felméréseket, nivellirozásokat, földfelosz
tásokat, vázrajzok készítését, határ kije

lölést stb. stb.

i felméréseket, birtokfeíosztást, par
cellázást, ehhez \ ázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban fclvália 

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

mellpasztirfv í, 
csakhamar n e ó^yilott. g 
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Nva\ alyatörés
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapottal szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA

FRANKFURT.

iriOTattt-ír-Éfní—ngntM—1111

f Tiizifaraktár feloszlatása 1 
I miatt minden öl tűzifa 2 ke torává olcsóbb, mint eddig volt.

A rak:

A hghiresebb KÖTŐGÉPEK
töniiözárra! házi és ipari ezé! a 

rOszletfizc-lc'wre is k; pl intő.
Árjegyzők ingyen ős bőnnentve.

rotií. józ.siir la jós
1. Ntj/ri<it kötőyépyyár.

5 Képviselve Budapest VII., Erzsébet-k. 23.
Varrógépek és kerékpárok raktára.

I. 
II
I.
II.
Botfa

osztályú
»

hasáb tölgyfa ölenként 
hasábfa ..................
dorongfa..................

26
24
22
18
15

Kor.
»

»
»V>}

V

Kapható a Gödöll-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a

= RÉTHY-féle =

A fa első minőségű fiatal egyenes vágás és tökéletes száraz.
J vevő követeljen ellennyuytóit !

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határé zot tan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.
-----  1 doboz 60 fillér. =====

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

ELADÓ.
Urilak Gödöllöti az állomáshoz közel. 

Két épület, — nagy kert. =
— l'.setley októbertől bévbettdanrló. — 

Czim a kiadóhivatalban. 3—51

Zvonw András
szobafestő, mázoló, kocsifényezö 

és nyerges, GÖDÖLLÖN.

Van szerencséin a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló' 
üzletem mellett

Gödöt lön, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
iméba vágó munkát legjutányosabb 
‘ron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNY1K ANRRÁS 

festő.

>

Felül múlhatatlanul
kedvez föfirudáqkqak a szerencse. \övid idöTalatt 1'7 millió korona, 
nyereménynél többet fizettünk nagyra becsült vevőinknek, köztük 

.== a legnagyobb nyeremé yeket........... ...=
Ajánljuk ennélfogva, hog^v a világ; legesélydúsabb osztály

sors jálékában vegyen részt. — A most kővetkező magfy. kir. szaba
dalmazott lő. osztálysorsjátékban újból
10.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és egy hatalmas összeget,

millió koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.A legnagyobb ny. remény a legszerencsésebb esetheti

Továbbá 1 jutalom 1 nyeremény
Iá SO0.0O0*  * á 8 00.000*  > á 004M' ?. 2 ü 
80*000^  1 á íf 0-000 * á GO-O0O*  I á
1 a á a 8 a *■£,  8 a
8 á 15.000. 36 it Í0.OO0 korona és még sok cdven; 
összesen nyexmumiy es jutalom M4w-1.5D.OOO
korona összesben.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
1" eredeti sorsjegy írt —.75 vagy K 1.50; 1 i eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy K 3.— 
12 » .. » 3.- „ „6.-; *>  „ „ „6.— „ „12.—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekie kérünk

f. évi október hó 24-íg ■■■árasra™
bizalommal hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A. es TM
I D A NT LZ U Á "7 A D I T T> A TJ 17 C? 'T'BANKHÁZA BUDAPEST.

= Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. =
1«V>árudúnk <>sztálysorsjáték-üzletei :

Központ : Teréz-körut 46 a. 1. fiók : Váczi-körut 4 a.
II. fiók: Muzeum-körut 11 a. III. fiók : Erzsébet-körut 54a.

Rendelőlevél levágandó. TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.
Kérek részemre .........................  I. oszt. ni. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
) utánvételezni kérem ) „

K összegben ) postautalványnyal küldöm ) A nel.c.®zö
) mellékelem bankjegyekben (bélyegben)) ‘úrle”t10-

Az összeget

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


