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Gazdáink figyelmébe.

A mióta nemcsak nálunk, hanem 
az egész járásban észlelhető drágaság, 
különösen az élelmicikkeknél oly ro
hamosan beállott, és egyes cikkeknél 
pláne az áremelkedés már elviselhe
tetlenül emelkedett, kell, hogy gondol
kodóba ejtse az embert, hogy hogyan, 
miképen lehetne ezen a bajon segí
teni, amelyik segítség egyúttal alapját 
vetné meg annak is, hogy a földmi- 
veléssel és állattenyésztéssel foglalkozó 
polgárokon segitve lenne. Már régóta 
hangoztatott tény az, hogy gazdáink 
az ő egyoldalulag kezelt gazdálkodási 
rendszerűk mellett anyagi tekintetben 
soha jobb körülmények közé nem jut
hatnak s ha megmaradnak a régi, 
járt utón, s nem iparkodnak, hogy 
maguknak a föld intenzivebb, belter- 
jesebb kihasználása által fokozott jö
vedelmet biztosítsanak, mielőbb egyen
ként tönkre fognak menni.

Más vidékeken már régebben rá 
tudták venni a gazdasági szakkörök a 
földmiveléssel foglalkozó nép zömét, 
hogy az egyoldalú kalászos vetések 
forszirozását hagyja abba és inkább 
hüvelyes, kapás és az állattenyésztésre 
alkalmas takarmány növényeket hono
sítsák meg, mint amelyeknek művelése 
hasznosabb jövedelmi forrásnak bizo
nyult.

És hogy ez igy van, ennek a 
felvidéken és a nagy Alföldön, de 
különösen Kecskemét és Nagykőrös 
vidékén láttam az eredményét, ahol 
egyrészt a kerti veteményeket és gyü
mölcstermelést kultiválják, másrészt 
az állattenyésztés terén értek el az 
utóbbi időben óriási sikereket.

Sohasem volt alkalmasabb idő 
járásunkban arra, hogy a polgárságot 
ezen előnyösebb gazdálkodásnak meg
nyerhessük, mint a mostani időszak, 
amidőn tapasztaljuk, hogy az élelmi 
cikkek közül például a krumplinak, 
borsónak, káposztának és a babnak 

I az ára közel 30 százalék áremelkedést 

ért el a tavalyival szemben csak azért, 
mert a kisgazdák sokkal kevesebbet 
termeltek, mint az előző években. S 
bár például a bab és borsó termés 
fényesen sikerült, a termelt mennyiség 
után több mint kétszeres hasznot 
vágtak zsebre.

Dacára annak, hogy a termés 
jobb volt ezirányban a múlt évinél, 
az áremelkedés okát az tette, hogy a 
fogyasztás sokkal nagyobb lett, mint 
az előzőleg volt és hogy az igy elő
állott szükségleti többletet nem tudjuk 
előteremteni.

Áll ez a tény különösen az állat, 
sertés s marhatenyésztésnél. Tudjuk jól, 

I hogy három év óta Magyarországon a 
! marha ára rettenetesen emelkedett és 
' hogy ma a legjobban jövedelmező 

dolog a polgárságra nézve, ha az ál
lattenyésztésre adja magát és minél 

' több vágó marhát sertést, stb. visz a 
I .piacra.

Ezt azonban csak úgy lehet el- 
' érni, ha a búza és rozs területekből 
[ minél többet elvonunk és ezt az álLat- 
i

TÁRCA.

Petőfi sírján.
Nagy-Küküllő folyam parton 
Emelkedik egy kis halom, 
Nyiló virágokból mintha 
Élő koszorúja volna;
S ha leszáll a csendes alkony 
Dal zendül e kicsi halmon . . . 
Mélán szól a válasz rája, 
Alkony-szellő sóhajtása . . .

Vagy ha olykor vihar támad 
S borii födi el a tájat, 
Messze hallik harsogása, 
Dúló orkán mély zúgása . . .
És mikor a sötét éjre, 
Felderíti az ég szín kékje, 
A kis halon száz virága, 
Megfürödik illatárba.

Itt e kicsi halom alatt
A nagy költő szive porlad, — 
S amit ő el nem mondhatott: 
„Mi vagyunk a némult dalok!''

Kovács János.

A cár.
Márványpalotába zárva
Jár a nagy cár föl, s alá, 
Összeborzad . . . Mintha siró 
Árvák jajját hallaná.
„Óh jaj . . Vissza I . . Nem akarok 
Tekinteni rátok . .
Nem mennek el, egyre hallja 
„Átok reád, átok 1“

Szolgája lép a terembe
S kérdi tőle : „Cárom,
Hatalmas nép fejedelme, 
Mért keríil az álom ?
Éjfélre jár már az idő —
És te mégis ébren ?“ 
„Kisértet járt a szobámban, 
Lefeküdni léltem.
Folytonosan nyomomba volt . . 
Fenyegetett szörnyen . . .
Óh irgalom . . reám hajolt . . . 
Sikoltá: megöltem I —
Adjam vissza férjét, fiát,
Adjam vissza néki . . .
Nem marad el, — minden éjjel 
Eljön őket kérni . . .“

. . . Elűzte a nap az éjét,
Eltűnt a csillagsereg,
De a nagy cár most is félhet, 
Arca halvány, s úgy remeg . . .

Ágyú dörgés . . halál hörgés . . . 
Kesergő sok árva . . .
— Hatalmas cár zokogva jár 
Szobájába zárva.

Nagy Rezső.

Mesélek a feleségemnek.
Rossz kedve van a feleségemnek. Oh 

nálunk nincs ilyenkor semmi hangokba ki
törő disszonancia, csak feleségemnek szemei 
olyanok, mint a tenger a vihar előtt.

Szélcsend van. De én kipróbált hajós 
vagyok, nem hiszek a szélcsendnek, látom 
az ég alján a kitörni készülő vihart — lee
resztem a vitorlákat. Nem akarok tápanyagot 
adni a viharnak . . .

— Lucykám maga haragszik ? — A 
hallgatás meglehetős erős válasz.

— De miért haragszik az Isten szerel
méért ?

— Azért, mert maga egy kiállhatatlan 
ember. Tüntet azzal, hogy itt ül egész dél
után mellettem és nélkülözi a „nélkülözhe
tetlen" klubbot, de azért nem jutna eszébe, 
hogy feleségét szórakoztatná. Tudja, hogy ez 
a legmagasabb foka a gyöngédtelenségnek ?

— Tudja, kedvesem, igazán boldog 
leszek, ha magácskának egy kis szórakozást 
szerzendek, de mivel a társalgási témából 
alaposan kifogytunk (t. i. a kellemes társal
gási témából, a kellemetlenből nem) kény-
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tenyésztéshez szükséges növényekkel 
pótoljuk. Mert csakis a jó takarmány 
előállítása teszi lehetővé azt, hogy 
minél több és minél jobb állatanyagot 
vigyünk a piacra.

Pedig hogy ez sokkal könnyebb ' 
és kedvesebb megmunkálást is igényel, 
azt a földmivelő polgárok jól tudják 
és hogy ez ideig mégis csökönyösen 
ragaszkodtak a búza és más kalászos 
növények termeléséhez, nem tudhatjuk 
be másnak, minthogy ragaszkodtak a 
régi szokásokhoz.

időszerűvé tette még ennek a , 
dolognak a szóba hozatalát az is, | 
hogy a folyton fejlődő főváros oly ro
hamosan fogyaszt, s ott is oly drága
ság állott be, hogy például a közeli 
vidékek lakossága nem tud annyi 
élelmi és kerti cikket termelni, amelyet 
ott a legjobb áron el ne kap
kodnának a piaczi vásárlásra utalt 
emberek százezrei.

A baromfi és gyümölcstermelés 
is sokkal jobban kifizeti magát, sem
hogy ezt be nem látnák ezek az em
berek, mert hiszen tudjuk jól, hogy a 
külföldi kivitelre is óriási nagy a ke
reslet, különösen tojásból és szárnyaz- 
ból Anglia és Németországba és faj- I 
gyümölcsöt sem tudunk annyit ter
melni, amennyit ennek a két ország
nak a piaca tőlünk nem importálna 
Budapesten át.

De amidőn a helyi szükségletet 
sem tudjuk előteremteni, akkor kell 
hogy gondolkozóba essenek az embe
rek, nem lenne-e célszerű e kérdéssel, í 

gyakorlatilag is foglalkozni és meg
próbálni, hátha tényleg igy áll a do
log, amint mondjuk. Mert azt láthat
ják, akiknek az érdekében szólunk, 
hogy minket a jó akarat vezet, mert 
amidőn ezeket szóba hozzuk, csak 
azért tesszük, hogy őket figyelmeztes
sük, hogy az ő figyelmüket ezekre a 
dolgokra felhívjuk.

Jó és több állatállomány beszer
zése a legjobb mód arra, hogy a pol
gárság magának nagyobb jövedelmet 
biztosítson, de ezt csak úgy érheti el, 
ha nagyobb gondot fordít a takar
mánynövények termelésére, valamint 
nagyobb gonddal fogják felkarolni a 
kerti növények termelését és a szár
nyas nevelésére is több gondot fordí
tanának. Különösen áll ez annak a 
vidéknek a lakossága érdekében, ahol 
a helybeli és közelfekvő nyaralóhelyek 
tultömöttsége folytán nyáron nagy és 
kényesebb igényű közönség torlódik 
össze, mert ezek sokkal nagyobb 
igénynyel bírván mindenféle árut, 
sokkal többet és sokkal jobb áron 
vásárolnak. — És másrészt lehetővé 
teszik a föld kétszeres kihasználását, 
mert megveszik úgy a kora tavaszi, 
mint a nyári és őszi veteményeket s 
állati kész árukat.

Ez csak a kezdet a boldogulásra; 
a néprétegeknek be kell látni maguk
tól azt, hogy amit itt Írunk az nem 
üres pufogtatás a levegőbe, hanem 
a nép jól felfogott érdekében tettük 
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meg felhívásunkat abban a remény
ben, hogy amit itt irtunk, annak már 
a közel jövőben foganatja is lesz.

HÍREK.

Villamos vasutunk. A Műszaki 
Világ czimü kőnyomatos legutóbbi 
számában vezetőhelyen közli, hogy a 
Budapest-Vácz-gödöllői villamos vasút 
terve, melynek megvalósulását már 
eleve kétkedéssel fogadták a műszaki 
körök, immár a végbomlás felé köze
ledik. Ugyanis az érdekelt községek 
s különösen a vasút Dánt érdeklődő 
Vácz városa — belátták, (?) hogy az 
elektromos központi üzemre berende
zett vasút előfeltétele — a sűrű sze
mélyforgalom — ezen vasútnál hiá
nyoznék, minek folytán Váczott moz
galom indult meg az iránt, hogy — 
az elektromos vasút eszméjének elejtése 
mellett — a város maga kérjen enge
délyt motoros üzemű vasútra. Mivel 
pedig a székesfőváros a gőzmotorko
csik bejövetelét a fővárosba esetleg 
ellenezhetné, benzinmotorkocsik hasz
nálatát vették tervbe, amelyek a gya
korlatban már eddig is jól beváltak 
több magyar vasúti vonalon, amit a 
kereskedelemügyi ministerium hivata
losan is konstatált. Ilyetén a székes
fővárosnak sem lehetne a váci vasút 
ellen kifogása, mivel hiszen akkor az 
utczákon szaladgáló benzines automo
bilok használatát is be kellene tiltania. 
Egyébként felemlite-dö, hogy az 
elektromos vasút engedményesei nem 
voltak abban a helyzetben, hogy a 
kereskedelemügyi minister által előirt 
300,000 korona biztosítékot letegyék.

felen vagyok az elbeszélő prózára vete
medni.

Feleségem elővette a himzőrámáját és, 
szemközt ve'em letelepedve a „tíz év után" 
a lehető legkedvesebb hangon monda :

— Meséljen valamit I
Feleségem elrendezte himzőrámáját, én 

pedig gondolatimat.
— Hallgasson ide, elmesélem életem

nek egy epizódját, miből megtudhatja, hogy 
mi lakott lelkemben azelőtt vagy tizenöt év
vel .. .

Úgy húsz esztendős lehettem, diákko
rom virágjában, egy érdekes ismeretségre 
tettem szert . . . Egy színésznő I . . Lelkem 
ne húzza össze szemöldökeit s ne jelentkez
zenek magán az utólagos féltékenység szimp- 
tomái, mert ezt az ismeretséget nem úgy 
szereztem, ahogy véli. Oh, nem szerelmi 
vallomásokkal, számlák szaldirozásával, bok
rétákkal — nem I Csak ugv a véletlen sze
szélye hozott össze bennünket.

Ellentétek valánk. Én őt csapongó 
dryadnak, ő engem erénycsősznek nevezett. 
Jelszava volt, hogy ürítsük a serlegből azt 
a pár nektár cseppet, amit az olympusi iste
nek benne hagytak. És ivott is többet, mint 
amennyit az olympusi istenek éltökben ittak. 
Szeretve és nem szeretni I Ez is egyik jel
szava volt. Körülhálózta a férfiakat és ami
kor beleestek a hálóba, mint a pók leske- 
lődött a vezérfonálon és mosolygott az ál
dozat vergődésén. Nem volt szive.

Sokszor mondtam neki, hogy kár, 
hogy nem foglalja el egy isteni szobor he
lyét — annak nincs szive. Mosolygott ilyen
kor. „Louis, hát van magának szive ? Érez

tesse velem szivét, talán az enyém is felme
legszik mellette."

Én komolyan válaszoltam : „Én csak 
azzal fogom szivemet éreztetni, aki igazán 
„nő". Aki lelkében hordozza a nő magasz
tos hitvallását: a hitet, a reményt, a szere- 
tetet." (Kérem, ez nem bók a feleségemnek.) 

Mosolygott ilyenkor és gúnyosan mon- 
dá : „Üdvözlöm a legújabb kor Öiogenesét".

Legjobban fáj az embernek, ha a leg
szentebb érzelmeit nevetik ki, A kik pedig 
kinevetik, azokat gyűlöljük. Gyűlöltem ezt a 
lényt is és vágytam arra, hogy meg is 
mondhassam neki. Meg is mondtam. Bizton 
voltam, hogy újra ki fog kacagni. És nem I 
Mintha valami varázs letörölte volna ez 
örökké gúnyra hajló arcról a bántó gúnyt. 
Hallgatott. Lesütötte szemeit és mikor újra 
felemelte, a leány arca melancholicus volt. 
Azután beszélni kezdett és beszéde minden 
philosophiámat felborította.

„Louiskám haragszik ? Ne haragudjék. 
Maga engem félre ismert. Igaz, hogy én 
akartam I De hát miért akartam ? Mert tud
tam, hogy gyűlöl. Színésznő vagyok és ön 
a színpadon mozgókban erkölcsi elitélteket 
lát. Szeretem magát. De ha mi igazán sze
retünk, épen akkor nem hiszik el. Nekünk 
meg kell csalni a szerelmet. Hányszor sze
rettem volna kebledre borulni „szeretlek, 
szeretlek." De most hogy el akar űzni, 
most hogy gyűlöletét vágja szemembe, vá
lasztok két szerelem között ... a színpad 
és „Te" közied . . . Mert szeretlek Louis I 
elrejtettem eddig szivem, nehogy reá találj! 
Van szivem I bizonyítsd be, hogy neked is 
van !“

Szerettem volna azt mondani, hogy 

nem hiszek neki ... de a szív az olyan 
jó, — az olyan hiszékeny I Magamhoz von
tam, megöleltem . . . megcsókoltam . . .

(Feleségem sötét pillantásokat vet rám.) 
És megkezdődtek a boldog napok. 

Együtt voltunk mindig . . Regényeket szőt
tünk, melyben édesen izgató a bonyodalom, 
és kellemes a befejezés. (Sötét pillantások.) 
Mert nincs édesebb, boldogitóbb, a szere
lemnél I (Legsötétebb pillantások.)

És azt hittem, hogy ez igy lesz örökké. 
Egyszer várom, tudtam lvgy eljön . . 

és nem jött. Hanem a „kedves" helyett egy 
levél tette meg a helyettesítő szolgálatot. És 
óh egek, mit irt:

Kedves Szamaram I ö" akart gyűlölni, 
ön I ? Megmutattam, hogy maga sem ké
pes erre! Most már látram becses szivét. 
. . . Mondhatom, olyan mint a többié . . 
Ah I megyek hódítani.

Akinek nincs szive.
Beteg voltam utána, lelki beteg. Oh de 

soká gyógyultam ki belőle I De kigyógyul
tam I Megtaláltam a balzsamom, a boldog
ságom I . . . Eddig a mese, egyik jellemző 
tulajdonsága, hogy igaz és ha most megen
gedi, kedvesem, kezet csókolok az én Bal
zsamomnak, Boldogságomnak.

Feleségem pedig oda nyilatkozott, hogy 
most már nemcsak gyöngédtelen, hanem 
modortalan is vagyok, mert ahelyett, hogy 
eltakarod,lék a klubba, öt agyonkinozom 
tacskókoro.nbeli ostobaságaimmal, amik ele
gendők arra, hogy kiábrándítsam öt ma
gamból . . .

— Nagyságos asszonyom, este 9 óra
kor haza jövök vacsorázni I Megyek a 
klubbal Radó Imre. 
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Ezzel szemben kérdezősködésünk foly
tán a tervező mérnök azt állítja, hogy 
a fenti adatok nem felelnek meg a 
valóságnak s hogy a 300,000 korona 
biztosítékot két-három nap alatt le
tétbe helyezik.

Hymen; Sennyey Gyula m. á. v. 
hivatalnok, rákoscsabai lakos e hó 
2-án d. e. 11 órakor esküdött örök 
hűséget Németh Erzsiké kisasszonynak, 
özv. Németh Józsefné bájos leányának 
Mária-Besnyön. A polgári kötést egy
házi esketés követte a besnyöi zárda 
templomban.

A kerepesi jegyzöség. A kere
pes' jegyzői állásra még alig hirdette- 
tett pályázat, már is megindult a leg
szélesebb mederben a korteskedés. 
Az eddigiek szerint Elefánty Kálmán 
megválasztása bír legnagyobb való
színűséggel.

Földalatti kábel. A budapest- 
gödöllő-hatvani telefon kábel vezeték 
már készen van Hatvantól Gödöllőig. 
Itt e héten készítettek el. Sok nézője 
is akadt az ország ut mentén végzett 
érdekes lefektetési munkálatoknak, 
melyek még ez év folyamán be lesz
nek fejezve s jövő hóban az uj tele
fon kábel már át is lesz adva a for
galomnak.

Helyettesítés. Soltész Lajos dá- 
nyi jegyzőt, hivatali szabálytalanságok 
miatt főszolgabiránk hivatalától felfüg
gesztette s Juhász János valkói jegy
zővel helyettesítette.

A nagyvendéglő bérlete. A 
gödöllői nagyvendégiő, az Erzsébet- 
szálloda bérlete végre eldőlt a minis- 
teriumban. Grosszmann József ven
déglős nyerte el, mint legtöbbet ígérő, 
s vele a szerződés már meg is köt
tetett.

Intézkedések a mozgósítási a. A 
honvédelmi miniszter rendeletet intézett vár
megyénk alispánjához, melyben a katonaság
hoz tartozó vármegyei és más - törvényható
sági tisztviselőket illetőleg intézkedik, ha 
esetleg bármilyen okból a mozgósítás bekö
vetkezik. A honvédelmi miniszter kimondja e 
rendeletben, hogy „a katonasághoz tartozó 
azon vármegyei tisztviselők, a kiknél az ál
lásuk elnyerésénél a jog és államtudományok 
bevégzettsége kívántatik meg, az 1936 év 
folyamán netalán elrendelendő mozgósítás 
egész tartamára polgári alkalmazásukban a 
közszolgálatban meghagyandók." Ezért kéri 
az alispánt, hogy ezen tisztviselők névjegy
zékét legkésőbb deczember 15-ig terjesszék 
fel a honvédelmi minisztériumhoz.

Hadkötelesek összeírása. A jövő évi 
hadkötelesek összeírását most vé> i az elöl
járóság. Jelentke ni tartoznak a kö..sé;’,há.-?ii 
mindazok, kik az 1835-ik évben itt s-.'le.írk 
vagy ugyanazon évben máshol szüleien, de 
most itt tartózkodó hadkötelesek. A jelent
kezés deczember hó 15-ig tart a község
házán. Mindazon hadkötelesek pcd'j, k'k 
18S4. és 1833. évben születtek és m nde.r- 
idcig be nem sorozhattak, sem pedig hadi
szolgálatra alkalmatlannak és fcgyvedípíc- 
lemtek nem nyitvániíí-iiak, al úr idevalók, 
akár idegen illetöcégilek, a íe t ebb nrg 'c- 
vezett helyen és időben jeleníkezni l.u.-'c- 
sck. A távollevő idevaló illciöségilck i.!. e ■ 
kodási helyeit szülőik vagy gyámjaik la.(óz
nak bejelenteni.

Tűz. Zsúi.ibo! ott nov. 23-a i' kodJon 
volt Kovács ls-.á. ó.ull. Jav. ba folytak' ', 
midőn a r. ot.... cci.'.n tűz iiöl ii s a . 
rcve.t ha.a 'gok s é'cdt a ! ' '-
dalrnas n'p ói cl oL.'i, Ej ka .1 . 
égett le. A tí'.z gjc.m.kj.rtc..uól kel;ti.- ...

Beszámoló. Héderváry Lehel 
orsz. gyűl, képviselő ma délután be
számoló beszédet tart Gödöllőn az 
Erzsébet-szálló nagytermében. Ez al
kalommal a 48-as párt is szervez
kedni fog.

Mátyás király tudósa.
Mátyás király udvarában 
Élt egy parányi lovag — 
Honnan került fel Budára ?
A jó Isten tudta csak I 
Neve nem volt s minden ember 
Csak úgy hitta őt: „a kis*.
Róla regél hős regéket 
Sok ősrégi monda is.
Kicsi volt az Istenadta, 
Hej, de bátor, vakmerő ;
Lovagtornán ki leverte, 
Nem volt vitézi erő.
Aki látta, rája mondta :
— Ez még a légynek sem árt I 
S lám egy napon földhöz csapta 
A hosszú cseh Holubárt.
Mátyás király udvarában 
Élt egy öreg számtudós — 
Tudta mindazt, mit a jövő > 
Földi halandókra hoz.
Olvasott a csillagokból, 
Számolt nappal-éjjel ö;
És a számok tengeréből 
Tudta, mit hoz a jövő.
Fabiicius volt a neve 
És szerette a király ;
Büszke volt rá, hogy a Ilire 
Heted-hét oiszágra száll.
Sokszor mondta : „Ily tudóst még 
Nem látott ez a világ
S ki lefőzné tudományban, 
Nem született oly diák I
S jöttek Mátyás udvarába 
Nagytudásu férfiak — 
De közöttük Fabricius
Tudott jól számolni csak.
S szólt a király: .Áll a verseny I 
Elő tudós emberek I
Ezennel a számolásban 
Budán versenyt hirdetek 1“ 
„Itt van száz szám ; szép sorjába 
Élétek felírva van —
Közte minden másodiknak 
Az értéke száz arany.
Ki hibátlan kitalálja, 
Hogy melyik a második, 
A szerencsés számok révén 
Gyorsan meggazdagodik.'1 
„Aki szépen kitalálja, 
övé a sok száz arany, 
Itt a száz szám, lássátok hát 
Sorjában felírva van 1“ 
Szólt a király, de hiába, 
A sok tudós egyaránt 
Nem tudta megfejteni a 
Fabriciusi talányt.
S ekkor hetykén előálla
A vakmerő kis lovag :
— Majd meglátom Fabricius 
Tud-e i't számolni csak?

Tiizifaraktár feloszlatása miatt 
mélyen leszállított árak, ss

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként 24 kor.
11. „ hasábfa —----------------- 22 „ 16-16
I. „ dorongfa------------— 21 „
H. » ff 17 „

Kapható a Gödöllö-kerepesi országút keresztezésénél ..
—...—-------- a fadepóban. ----------

\ —A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz.—
■ ........................ A vevő követeljen ellen nyugtát .......................i " ________________________________ _____i mm—wmi miti imi v■ r,’ 'rr-xraar
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S mi történt ? Csodák csodája I 
Mit száz tudós nem tudott, 
Fabricius nagy talányát
Megfejtette ő legott.
Szóit a király : „Nemességre 
Emellek most tégedet 1“ 
A győztes kis lovag erre 
így kapta a „KISS" nevet.
A király még igy szólt hozzá: 
— Most már tudósom te vagy I 
Azóta van a közmondás,
Hogy : „KISS szerencséje NAGY !“

Lantos.

Van szerencsém Gödöllő és 
vidéke n. é. közönségét tisz
telettel értesíteni, hogy .. ..

S r EI N E R M A R K
budapesti és gödöllői .-. 

könyv kötészetét 
.'. teljes felszereléssel és .'.

a pestvidéki kir. törvényszék 
könyvkötő munkái szállítására 
kötött szerződéssel együtt ..
== átvettem, =
.. ezáltal míg egyrészről ..

Budapesten, IV. k., Kálvin-tér és
— Lónyay-utcza sarkán —■ 

már rég idők óta fennálló 
jóhirnevü üzletemet megna
gyobbítottam, addig a Gö
döllő és vidéki üzletfeleim 
kielégítésére

Gödöllőn, Váczi-utcza
kir. járásbírósággal szemben

FIÓK-ÜZLETET 
rendezlem be, melyben min
dennemű könyvkötő mun
káknak a legjobb és legdí
szesebb kivitelben jutányos 
árakon való elkészítésére 
vállalkozom ...........................

Nagy raktár imakönyvekben és 
.. .. zsoltárokban .. ..
— SzIVes pártolást kér —

MENCSIK FERENCZ 
=-— könyvkötő és diszmü készítő == 

a budapesti kir. törvényszék 
és a hozzátartozó bíróságok
- szerződéses------------

— szállítója.—~
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1 szákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmenteien küldünk 
egy próbát a C<)/APORBÓL. Kávé, tea 
été1 vagy szfírei italban egyformán ad- 

Iható aa ivó tudta nélkül.
A Coaapor többet ér, mint a vilii, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csodahatása eilenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan Itat, hogy feleséj, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nilkiil adhatja és az illető még 
csaknem is sajti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitettt 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea es 
becstelenségtél megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meglmsszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
pröbaadagot és egy köszönfl-trásokkal 
telt könyvet dij-és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról Kezeskedünk, hogy az 
egészséget teljesen ártalmatlan.

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

Coza Institute
(Dept. 74.)

82, Chancery Lane 
London, Anglia.

A már 32 éve a kerék
pár v.lágot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 

■ Champion kerékpáro
kat dupla harang csapággyal, 3 évi jót
áll ssal minden árfelemeles nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
éizlttre adjuk és kerékpár alkatrészeket 

az rgész világon létező összes kerékpárok- 
h >z (.láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, pedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeié 

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

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

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. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

I

tisztító— 
ijyüjrak,

CLAYTCN & SHUT7 LEWOR7H

»,tf.1WO2L_ JIJ II IWf 1111 J

NESZVEDA-féle

HÁRSVIRAGMÉZ-CZUKORKA 
köhögés és rekedtség ellen a legjobb. 
Kapható eredeti 20 filléres csomagolásban 

KA1ZER ISTVÁN dohánytözsdéjében 
Gödöllőn, Ferencz József-tér.

1—10

üy NeusUin Fülflp hthijtí-pintlik,
melyek óta ki:tn*«k«»k bíaoayultak á*
orvotok által könayM baahajtb- *■ Uloldo-taortM 
ayanltataak. — Kfy deboa ti pirula) •• ftUoc.

Mladan ówy•••rUrban

Miuitiii-fili p ó tW irt ír, üli, I.. Miiímímn I.

>.PRflfiRESS"
A LEGJOBB ES LEGOLCSÓBB 
EGÉSZSÉGI SZIVARBA HÜVELY

S| NICOTIHT FELFOGÓ VAT1ÁVAL VAN ELLÁTVA 

1 KAPHATÓ MINDENÜTT

Vezérszó : Minden darab szappan a Schicht-névvel, tiszta és ment káros alkatrészektől 
jótállás: 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, hogy a „Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír
üzletében Gödöllőn.

1

CHICHT-szappan
" („Szarvas" vagy „kulcs" szappant,
Megtakarít pénzt, időt és fáradságot.

A ruhát kíméli és megóvja.
Hófehér ruhát ád.
A szilieket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.

Mindennemű ruha és 
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

A vásárlásnál kűlönöaen ügyeljünk arra, hogy mindan darab szap
pan .Schicht* névvel ás a .szarvas* vagy .kulcs* vádjsgygyel. 

legyen ellátva.
Gödöllői „Erzsébet* könyvnyomda.


