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Farsang.

Csöndes farsangra van kilátásunk.
Szomorú farsangra.
Talán áldatlan politikai viszo

nyainkra vezethető vissza ez a ke- 
délytelen állapot.

Talán ez az okozója a rossz üz
leti viszonyoknak az ipar pangásnak 
stb. is.

Nincs pénz, nincs jó kedv I
Nem lehet mulatni.
Karnevál herceg jobban teszi, ha 

sutba dobja az idén csörgő sipkáját : 
nem lesz követője 1

Legalább nálunk — nem.
Egy-két szerény polgári mulatság, 

egy-két tűzoltó, földmives, Maros ifjú
sági és cselédbál, azután vége a far
sangnak.

Ennyi az egjsz.
De a régi fényes, nagy elite- | 

mulatságok, melyek hozzánk vonzot
ták nemcsak az egész járás, hanem 
még a szomszéd vármegye mulatni 

szerető fiatalságát is, — egészen el- | 
tűntek.

Ki is merne ma ilyesmit rendezni ?
Biztos lenne a bukás.
Hol van hozzá a kedv, hol van 

a publikum ?
Nincs.
Egyszerűen : nem létezik.
Fiatalságunk ?
Nők úgy, mint a férfi nemen ?
A kora érett gyümölcshöz ha

sonlók.
Kívül szép, pirosak, tetszetősök, 

belől ?
Férgesek 1
Az izök fanyar, nem kellemes.
Csak étvágyat keltenek, de ki 

nem elégítik azt.
Tartalmatlanok I
Vagy legalább is híján vannak 

azon tartalomnak, amit a test és lélek 
gastronomiája megkívánna.

Eötvös Károlynak, az örök hu
morú vajdának tulajdonítják ezt az 
anekdotát.

A hatvanas években történt.
Két gyermekkori jóbarát, földi, 

találkozik a híres császárfürdői bálák 
valamelyikén.

Az egyik már jól bepityizálva, 
huzatja a cigánynyal.

Oda megy hozzá a társa.
— Mit csinálsz, pajtás ?
— Mulatok, aki lelke van, húz

zad Csicsa.
•— Hát azután mért ez az elke

seredett jó kedv ? — kérdi amaz.
— Nincs pénzem, a kirelejzomát, 

nem küld az öreg. Reá ült a láda
fiára, aztán nem akar ereszteni. Húzd 
el Csicsa az ő nótáját, azt hogy : „a 
toronyba fekete sárga rongy lóg".

Aztán húzta a Csicsa világos 
virradtig.

Más alkalommal aztán ismét ta
lálkozott a két jóbarát, ismét az előbb' 
beszélgetés fejlődött ki köztük annyi 
különbséggel, hogy most volt pénze 
az atyafinak és igy indokolta a válto
zott helyzethez mérten a mulatóst :

— Sok a pénzem 1 Vakapád I 
Hát most ne mulatnék? Húzd Csicsa 
a Zsoldosné nótáját, azt a frisset, azt 
hogy „Csípd meg . . a kirelejzomát.

TÁRCA.___
I. Ferdinand s a

magyar borok.
Valamikor regen nagyobb becsülete 

volt Bécsben nemcsak a magyar bornak, de 
a magyar embernek is. János, az utolsó 
nemzeti király s Ferdinand, az első, Habs
burg házból való magyar király egymásközti 
versengése nagyon megbecsültté tette a leg
egyszerűbb kurta nemest is, még I. Ferdi
nand, a spanyol etikett szerint nevelt 
uralkodó előtt is, bár udvaroncai nem egy
szer szinte megrökönyödve tapasztalták, hogy 
a császár, ha magyar úrral áll szemben, 
sutba dob minden etikettet. Hja, más 
idők voltak azok I Okos ember volt a Habs
burgok magyarországi hatalmának megala
pítója. Tudta, mit csinál. Hozzá volt szokva 
a magyar akkor, nemzeti királyai alatt, hogy 
uralkodóját ne földi Istenit k, hanem a 
nemzet saját akaratából megválasztott legelső 
nemes embernek — s egyben szintén hús 
és vérből valónak tekintse s úgy is beszélt 
vele, valamint királya sem tekintette szol
gának, hanem hűséges hívének, akit meg 
kell becsülni. Szapolyai Jánosról meg külö

nösen föl van jegyezve, hogy nemcsak híve
ivel, de még meghóditottjaival szemben is 
igen patriarkálisan viselkedett; kivált az ét
kezések voltak azok, ahol János király szinte 
barátainak — tekintette vele étkező híveit 
s még a lengyel követ is úgy emlékezik 
meg róla, hogy János király, mikor étkezés
nél ül híveivel, semmivel sem tűnik ki mint 
király s szintén egyik főnemes benyomását 
kelti s híveivel is úgy bánik, akár hasonló 
rangú volna. Az igy szoktatott főurak termé
szetesen hasonlóképp viselkedtek Ferdinand- 
dal szemben is, a ki, ismerve magyarjai 
szokásait, sokat el is nézett azoknak, nehogy 
büszkeségüket megsértse, s átpártoljanak. 
Az udvar akkor még hol Olmützben, hol 
Insbruckban tartózkodott s Ferdinand is csak 
János király halála után 1540 körül — he
lyezte át végleg Bécsbe, .hogy közelebb le- 
gyeo Magyarországhoz. Ö hozta azt le elő
ször Pozsonyba is s attól kezdve lett azután 
évszázadokon át az ország fővárosa. — 
1560-ban történt, hogy Ferdinand arra kérte 
a pártján levő magyar urakat, jönnének föl 
Bécsbe tanácskozásra, mivelhogy ő neki 
nincs ideje lemenni Pozsonyba. A magyar 
urak föl is mentek s a több hétig tartó ta
nácskozások naponként királyi ebéddel vég
ződtek, amikor is Ferdinand együtt evett s 
ivott magyarjaival. Hogy pedig jobban ked
vükben járjon, magyar borokat tartott aszta
lán s utóbb maga is annyira megszokta s 

megkedvelte a magyar bort, hogy csak azt 
ivott.

Történt egyik ilyen királyi ebéd alkal
mával — amelyeken, bár néha hajnalig el
tartottak, végig kitartott Ferdinand, •— hogy 
Petényi Balázs, aki előbb János Zsigmond 
pártján volt, kissé benyakalván, szörnyen 
tok tanácscsal kezdte ellátni Ferdinandot, 
aki mosolyogva hallgatta az öreg kuruc 
tílzeskedéseit, de végül is véget akarván 
szakítani, rászólt:

— Jól van jól, Perényi uram, hiszen 
csak mi is tudjuk tán, mit tegyünk híveink 
javára, mit ne?

Nagyon megsértődött erre az öreg s 
méltatlankodva vágta ki.

— Már ugyan honnan tudná azt a 
nimet ? ? Aki még a magyar bort se bírja. 
Annyit mondok neked király ur I ha az vagy 
is, csak úgy tudod a magyart szerelni, ha 
közénk jösz, aztán otthon iszod a jó magyar 
bort, mert mire ideér, az is megromlik a 
nimet fődön I

Az osztrák főurak közül is jelen volt 
egy pár s azok megrettenve hallgatták az 
öreget s morogva tettek megjegyzéseket a 
magyaroknak adott túlságos szabadságról 
stb.

— Hagyjátok el urak — jegyezte meg 
Ferdinand mosolyogva, — olyan természete 
van a magyat bornak, hogy az ember ajkára 
adja, ami a szivén fekszik.”
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Milyen más a mai fiatalság !
Milyen más ma még a jókedv is. 
Olyan, mint a patina a régi szob

ron, vagy a moha a korhadt fán.
Kétségtelen, hogy a viszonyok és 

nem egyedül maga a fiatalság
Szegények vagyunk.
A munkás kéznek, főnek 

vagy nagyon szűk a keresete.
Exért 

farsang és 
nóta !

Ezért 
bál s ami

Ezért.
De bízunk a jövőben
Megvirrad niég valaha
Nem halt még ki 

virtus I

szomorú már évek 
ezért szomorú

az ok.

nincs,

óta a 
a magyar

nincs ma 
van, az sem sokat

valamire való 
ér.

magyar

Pán.

A jelzálogos
adósságok

Ismét erős támadás fenyegeti a 
vidéki pénzintézeteket, amelyet csak 
úgy tudnának ellensúlyozni, hogy ha 
együttes működéssel demonstrálnák 
ország világ előtt, hogy hamis cégér 
alatt kiváltják elcsalogatni a vidéki 
jelzálogadósokat a szövetkezeti alapon 
működő két nagy fővárosi intézet ja
vára, sokkal magasabb kamatozás 
mellett, mint azt a vidéki intézetek 
teszik.

Arról van szó ugyanis, — mint 
pénzügyi körökben beszélik, — hogy 
a kisbirtokosok jelzálogterhén könnyí
tendő, György Endre minisztersége 
alatt gondolt egy nagyot és merészet, 
összehívott egy ankétet a vidéki rész- 

■ vénytársasági pénzintézetek kizárásá
val és úgy sundám-bundám nyargalt 

1 keresztül vesszőperipán egy nagyfon- 
tosságu országos kérdésben, monopoli- 

! uniót adva a kisbirtokosok földhitelin
tézete és a szövetkezeti központnak 
nemcsak a pénzintézetek megkárosítá
sára, hanem a kisemberek adósságai
nak konvertálására kínálkozó hasznos 
módnak a mellőzésével, amely pedig 
áldásosán keresztülvihető lett volna, 
természetesen nem a szürke teória, 
hanem a gyakorlati élet útmutatása 
szerint.

A felhívások járásunk területére 
is megérkeztek már a jelzálogos adó
sokra.

Figyelmeztetjük azonban a hitelre 
szoruló polgár társainkat, hogy ma
gukat félre vezetni ne engedjék.

Mert: az altruizmusra állami se- 
gélylyel alapított kisbirtokosok föld
hitelintézete drágábban nyújtja a kis
embereknek a jelzáloghitelt, mint bár
mely kisebb helybeli részvénytársasági 
jelzálogbank.

Ne üljenek fel annak, hogy a 
miniszter ur sietvén otthagyni állását, 
tehát rendeleti utón intézkedett, hogy 
az összes telekkönyvvezetők és községi 
jegyzők vigéc módra hivatalból hajt
sák fel a kölcsönkere'őket a drága 
kamatú kisbirtokosok hitelintézete ér
dekében

Olcsóbb a helybeli pénz, miért 
mennénk idegenért.

De meg más alkalommal is lehet 
ám nekünk szükségünk a helybeli 
bankra. Akkor is, mikor a földhitel
intézet már nem segít, nem óhajtván 
kisebb dolgokkal foglalkozni. Pedig 
momentán kell. Mit teszünk akkor ?

Ilyen ferde ségek csak olyan idö- 
. ben történhetnek, mint a minőt most 
I élünk és igy meg lehet érteni annak 

a csodadoktornak a lelkületét is, aki 
a lissaboni földrengés alkalmával a 
düledező házakból meaekülő megré
mült községnek kinálgatta : „Vegyenek 
pilulát a földrengés ellen!"

Ezek a pilttlák ha nem is hasz
náltak, de bizonyos, hogy nem is ár
tottak a földrengésnek, azonban a 
György Endre gyógyszere azért ártana 
ha bevennék — a kisbirtokosoknak, 
mert ferde útra terelné adósságaink 
okszerű konvertálását, úgy, hogy most 
a kisemberek egy látszólagos csekély 
kamat differenciáért, ami azonban 
tényleg nem létezik, csak csalétekül 
szolgáló frázis, elveszteni azt a nagy 
előnyt, amit békés időben a saját 
javukra elérhetnének.

A jegyzők fizetése. A községi kör
jegyzők ez ideig a községi pénztárból kap
ták a fizetéüket, a legrendetlenebbül, apró- 
cseprő kis részletekben. Uj évtől kezdődőleg 
megváltozik ez az állapot, mert a miniszter 
rendtlete folytán a jegyzők ezután a kir. 
adóhivataltól fogják kapni fizetésüket, még

!
a

i

így olvassuk ezt a régi foliánsokban. 
valamint azt is. hogy cttöla jelenettől kezdve 
vált szállóigévé nálunk : „borban az igazság".

A néptanító.
Irta : ifj. Papik Miksa.

Elhallgatott az ágyudörcj, elnémult a 
puskaropogás, ketté törött az utolsó kard és 
elveszett az utolsó talpalattnyi magyar föld. ! 
A világosi temetőben eltemetkezett az egész 
nemzet. És a moloch még miudig éhes volt. 
Harcban, fegyver elől csak szaladni tudott, 
mint az üldözött róka s csak mikor a medve 
kezébe adta a le.yözött ellenséget, tudott 
rajta harapni egyet . . . mint a róka.

Kiszenvedett az aradi Qolgotha utolsó 
vértanúja s az első magyar miniszterelnök 
vére pirosra leste.te az „újépület" fagyos 
kövezetét.

Es még mindig nem volt elég. A kö
pök egész falkában jártak „zsákmányt" ke
resni.

Hideg őszi délután egy parasztszeké. 
kocogott a döcögős utón A liátió ülésen 
nyúlánk, erős testalkatú férfi ült széleskari- 
máju kalapban, nagy galléros köpeny égben. 
Arcát nagy fekete szakáll övezte. Szemei ' 
olyanok tollak, mintha sokat sírt volna. A ' 
kocsis alacsony, zömök ember. Fölfelé kun- j 
korodó bajuszáról, szép piros arcáról mind
járt fölismerhetni a . tozsgyökercs magyart. ' 
Nem szólnak egymáshoz semmit. A gazda ' 
némán néz a semmiségbe, a kocsis pedig í 
egyet-egyet pattantva ostorával, szája másik I 
sarkába tolja a makrapipát. Egyszerre csak 
egy hirtelen gondolattól megkapva hátra
fordul :

— Tábornok ur ... — és hirtelen a 

szájára fit. A hátul ülő ur rosszaiban csó
válja a fejét.

— Ejnye, ejnye, János, már megint. 
Bizony még te leszesz az árulóin. — Aztán 
megbánva a „szigorúságát", hozzátette : 
„akaratlanul". Égy ideig megint elcsende
sedtek. A legény nagyon röstelte a rnegfe- 
ledkezést. Végre megemberelte magát és 
megint hátra fordult.

— De iszen, ne féljen a tekintetes ur, 
nem lesz abból semmi I

A „tekintetes" ur elmosolyodott a jó- 
vátett hibán és megkérdezte a fiút :

— Mit akartál az előbb mondani ?
— Csak kérdezni akartam, hogy jól 

ismeri-e a tá . . . tekintetes ur a mestert ?
— Miért ?
— Csak, nem jó az embernek min

denkiben olyan nagyon bizakodni. Sok a 
rossz ember. Kiváltképen l.a — (a legény 
jelentőségteljes atccal mulatta hüvelyk- és 
mutatónjjával a pénzszámlálást) — ez van 
Ígéretben I

— Ne félj semmit, János ; ismerem a 
tanítót.

— De most már át is változhatnék a 
tekintetes ur, itt a falu. — Az átváltozás 
pedig abból állott, hogy a tekintetes ur az 
egész szakallát zsebre vágta. A faluban 
egyenesen a mester háza elé hajtattak. Bi
zony szegényes kis házikó volt az, csak két 
u omoruságos szobávál és egy még nyomo- 
r. gosabb konyhával. János kocsis meg is 
j ezte :

— No már ilyen koldusra csak nem 
bíznám magamat I — Csakhogy ez) nem 
hallotta senki. A mester nagyon szívesen 
fogadta a vendéget. Bevezette a belső szo
baira. A széles galléru köpönyeg alatt hon- 
védtábornoki atilla volt.

— Uram ! Ezt azonnal vesse le. Tes
sék egyet felvenni az én szegényes ruháim

ból, — A tábornok szót fogadott. Aztán 
leültek falatozni. Szegényes volt a vacsora 
is, mint minden. Sajt kenyérrel. Evés köz
ben beszélgettek. Ennek aztán az a haszna 
volt, hogy nem kellett sózni a kenyeret, 
megsóztak a reá hulló könyek. Alig végez
tén, lélekszakadva rohant a kocsis :

— Meneküljünk I Lovas ésendőrök 
jönnek! — A férfiak fölugrottak. A tábor
nok önkénytelenül oldalához kapott. . . aztán 
szétmorzsolt szemeiben egy könyet ; nincs 
már ottan semmi . . .

A tanító megtartotta hidegvérét.
— Ide figyeljenek I Kertem végében 

van egy mély árok, egy kiszáradt patak 
medre. Abban haladva beérnek az erdőbe, 
onnan aztán már mehetnek szabadon. Isten 
önökkel, siessenek I

A katona vonakodott.
— És ön ?
•— Velem ne törődjék. Én nem vagyok 

senki, engem nem sirat senki. Önre még 
szüksége lesz a hazának. Siessenek!

Ideje volt. Alig tűntek el a szakadék
ban, megjelentek a csendőrök. A kapuban 
pedig ott állt a keresett tábornok atillában, 
egyik kezében karddal, másikban fölvont 
pisztolylyal. Őrüíetes rivalgás fogadta. Le
hallatszott a szakadékba.

— Add meg magad !
Soha !

Leugrottak {lovaikról cs teá rohantak. 
Az védte magát, mint egy félisten. Három 
csendőrt levágott. Ekkor újabb lárma hal
latszott :

— Hauptmann Kovács!
A mester megrémült. Ez ismeri a tá

bornokot . . . Szájába vette a pisztolycsövet. 
A szakadásban menekülök egy lövést hal
lottak.

A következő percben a földön több 
volt egy mártírral, az égben egy üdvözülttel. 
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pedig előzetes havi részletekben. Az uj rend | 
bizonyára nagy örömet fog kelteni a jegyzők ! 
körében.

Alakuló közgyűlés. A gödöllői 
jótékony nőegylet ma délután 3 óra
kor tartja meg alakuló közgyűlését a 
községháza tanácstermében. A köz
gyűlést Garán Dánielné úrnő hívta 
össze.

Polgári bál. A gödöllői polgári 
bál lelkes rendezősége nagy tevékeny
séget fejt ki a bál sikere érdekében. 
A csinos meghívókat már szétküldöt- 
ték és különösen hölgyeink körében 
már is általános a készülődés a mu
latságra, melynek renoméját már az 
előző fényesen sikerült polgári bálák 
megalapították. Szóval kilátásunk van 
egy nagyszabású, fényes mulatságra.

Az első ajándék. Még meg 
sem alakult a gödöllői jótékony nő
egylet, már is módunkban van be
számolni az első részére kezeinkhez 
érkezett adományról. Egy menetrend
könyv tulajdonosától el nem fogadott 
vételára fejében befolyt 30 fillért eladó 
és vevő közös akarattal tették le szer
kesztőségünkben a nőegylet részére. 
Nem az összeg nagysága a fő, hanem 
a nemes intenció. Illetékes helyére 
juttatjuk ez összeget. — Bár sokan 
követnék e szép példát.

Elfogatás. E héten szenzációs 
letartóztatás hozta izgalomba Gödöllőt. 
Pólyák István volt községi rendőrt a 
karácsonykor meggyilkolt Búkor And
rás bűnügyében gyanúsítottként a 
csendőrök letartóztatták s azóta vizs
gálati fogságban van. Mint értesülünk 
—■ azonban a vizsgálat eddig semmi 
pozitív eredményt sem tudott megál
lapítani s Pólyák még alibijét is tudja 
igazolni. Valószínű, .hogy rövidesen 
szabadlábra is helyezik s igy a rej
télyes bűnügy kibogozása ezalkalom- 
mal is aligha meg nem hiusul.

Öngyilkosság. Benke János jó 
módú túrái földmives heteken át bus- 
komor volt. f. hó 9-én délelőtt egy 
rozsdás pisztolylyal főbelőfte magát s 
rögtön meghalt.

Megboszult pletykázás. F. hó
11-én  Kővágó István dányi lakos, 
földműves azért, mert Gödör Jánosné 
dányi lakosné felőle és családjáról 
igen furcsa híreket terjesztett, ezt 
megboszulandó, megleste mikor az 
utcán éppen felé közeledett s a ma
gánál hordott forgópisztolyból egyszer 
minden célzás nélkül feié lőtt s Gö
dömét balcombon súlyosan, de nem 
életveszélyesen megsebesítette. Kővágó 
István tette elkövetése után Gödöllőre 
jött s a kir. járásbíróságnál önként 
jelentkezett.

Országos vásárok. V e r p e l é I 
községben az orsz. vásár f. hó 15-én lesz 
megtartva szokott felhajtással. — Hat
vant! a n f. évi február hó 5. és 6-án 
lesz országos vásár, és pedig az első napon 
állatvásár, amije szabályszerű marhalevéllel 
mindennemű állat felhajtható, a második 
napon kirakodó vásár lesz.

Nagy tűzvész. Reiner Dániel pásztói 
lakos háza leégett. Dacára, hogy a kárnak 
egy része biztosítás utján megtérül, a kár 
igen jelentékeny.

Üzlet-megnyitás!
Van szerencsém Gödöllő és Vidéke I 
n. é. közönségét tisztelettel értesí
teni, hogy Gödöllőn a m kir. ko
ronauradalom tulajdonát képező

ERZSÉBET-SZÁLLOPÁT
kávéházat és éttermet 6 évre kibé- i 
reitem s azt ujonan berendezve 
megnyitottam.

Főtörekvésem lesz, hogy a t. 
közönség igényeit jó magyar kony
hámmal és saját termésű boraimmal 
kielégítsem. — Kitűnő kiszolgálás! 
Olcsó árak I

Számos látogatást kér

Groszmann Ferencz
............ szállodás...............

H
iVűPO’O’vnynHJlPt áruink versenyképességéről, mert kötésszerüleg 
LviCggjUZULlíEvL megvettünk a legnagyobb vászonszövőgyárak 
egyikétől 10.000 vég 30 röfös legkitűnőbb minőségű vásznat, tehát szállítha
tunk minden magánfogyasztónak és viszontelárusitonak — — — — — — —

legelsörendü runiburgit 
legfinomabb battisztvásznat 84

eszerint legalább 30 százalékkal olcsóbban 
pénz előlegcs beküldése mellett. Meg nem

Senki el ne mulassza e soha vissza

84 cm széles 5 frt 70 krjával
“ „ „ 6 „ 10 krjával

mint bárki más. utánvét vagy a 
felelő áruért a pér.z visszaadatik.

nem térő kedvező alkalmat !

NI E L L E R L.

HUNGÁRIA VÁSZONÁRUHÁZ Si

iírrtllTfuVhl

(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment-mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulea" vádj*gygyal  

legyen ellátva.

Eszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentesen kflldUek 
e«y próbát a COZAl'QRBÖL. KSvt, tu 
étel vagy izesret italban egyformáit ad

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

minden szóbeszéde a tartózkodéeróf 
mert csodaliatása eilcnszenvessé teszi ae 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza ofyn 
csendesen és biztosan hat. hogy feleséf, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta ntlklll adhatja és az illetőméi 
csnk3em is sejti mi okozta javulta**.

. Coza a családok ezreit békifette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szegyet ét 
becstelenségtől megmentett, kik Kteöob 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez seg'tctt sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitoita.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknál:, kik kívánjak, egy 
pröbaadagot és egy köszönő h/sokttal 
telt könyvet dij-és költségmMVMen klfld 
hogy Így bárki is meggyfi-őd'iessen biz- 
t is hatásáról — Kezesi.edünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

02, Chancery Lan*  
London, Anglia.

E G Y E D
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A már 32 éve a kerék
pár Világot uraló ere
deti angol Helical 
Preniser és The 
Cliampion kerékpáro

ké du úi harang e a.> ;gy ;/•>!. 3 évi jót
állásra! minden értelemet s nc'kiil szigorúan 
áz eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
rés leli" adins és kerékpár alkatrészeket 
az e-é.-z világon létező összes kerékpárok
hoz '(l atrok és belső guinmik, csengők, lám
pák. ned ilok, collosok és csészéket stb.) 
óriási forgalma ik következtében 30 százaiéi, 
árleszállítássá! szálliiunk vidékre b.rb-.'á.

Elsőrangú
Singer vari ó-"épeket 

eredeti ;s n igyban: gyári út
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelem lés n.lkfil ii.tvi 8--10 
kor i . ■ részletre ő évi jót- 

úlússal s- .llit.mk.
a.-it 'só! at s j ít műhelyeinkben ,lcs.m és 

szakértelemmel csinálunk.
Hasznúit gépeket becset, lünk. —

kerékpár és vr.rrógC-pragykcrcslxc-Ttt 
Ansztría-Magyarorc.': g légii-:,; óbb, k- meg

bízhatóbb és legrégibb kerckp:.r r.. ,i

Budapesten,.
Vili, kerület, Jőzsef-köriit - szám, 

fióküzlet : Baross-tér ■ . szám.

■ ••ti R.-T;P
<: ,.A)

Főraktár: az Erzsébet

könyvnyomda papír-

üzletében Gödöllőn.

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

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

CLAYTON & SHUTTLEWORTH ™ 
Budopest, Vöozi-lctiri'it , >U ,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Loco mobil és g ö zc s é p I ő % é p © 
sz.almakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplő <, t’s-tt.t > i 

■' ropták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szcíutgyu,: /
boronák, /

y- sorvetőgépek, Planat jr. kapálók, / /
ó ■ szecskavágók, répavágók, kukoricza-ntotzsolók, darálók, , ' ,'

' őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék. 2- é9 3-vasu " >
\ ekék és minden egyéb gazdasági gépek. . z

lL154f«

az étvágyat nőm ro'.’.t’űk és kittinő izlie'.t 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz

Fő- és szétküldés! raktár:
FI A DOR“ gyógj szertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

.......  1 1 .........   3 
VIDÉKI TAKARÉKPÉHZTARI 
MfeHL RÉSZVÉNYEKRE, ras=£=_- 
sonsJBo y iwt/iR, áll a. mpa.pi non n a 

■ií -rir- KÖLCSÖNT a=sssr= 
weit. tMTtisn visstitistnisí rsitirriu ibuitt

Í
PBLVILAOOB1TA8UNK INOYBNB*-^  | 

HECHT BANKHÁZ V i 
. BUDAPEST, rzRENCZirxTEtx e.

I

melipaszülia
csak hamar meggyógyított.

Naustein Fülűn Sí;, hashajtó-piruláit.
azelőtt „Przsebet oirulak**  nak nevezve

évek óin kitiinőeknek bizonyultak, előkelő orvosok 
könnyű hashajtó- es feloldo-szerUI ajánlják. — 
Eyy doboz 15 pirulái 30 fillér. Eg'v tekercs 

(8 doboz) 120 pirulával 2 korona.
•-= Minden wyóir.vAzertarban lcnpliató. =

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

[•*

1

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-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb tivegkocsi, akár vidékre s minden 
leszereléssel elfogadtatik.
- 1 ..... Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ........ -

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


