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NYI1<Y LAJOS.

Gazdasági dolgok. !
I

V I

'Pihen a föld, pihen a munkáskéz, 
de azért a hazai termőföldeken ezer
nyi gondunk van igy télente is. Föl- ' 
fölujuló reménységünk vissza-visszatér 
a még zöldelő gabonára és a sok 1 
panaszkodás ezekben a reményekben ' 
talál kielégítő vigasztalást. Úgy va- I 
gyünk a termőfölddel, mint a fösvény 
gazdaasszony a citrommal — belőle 
akarunk mindent, kifacsarjuk és erejét 
ki is merítjük úgy, hogy a termett 
Isten áldása már alig bírja kielégíteni 
a várakozók kívánságát. A mi föld- I 
míveseink, kik úgy ragaszkodnak a ; 
föld k'ncses valóságához, ne is okol- i 
ják, ne is szidják a földet, hogy nyuj- j 
tott kincsén oly sok panaszkodó kíván 
többet, mint amennyit az adott viszo- ; 
nyok folytán a föld nekünk nyújt. Ha ! 
már annyira hozzá nőtt a magyar I 
ember a földhöz és ősi időktől ismeri, j 
azt tniveli, ha jogot formál ahhoz, I 
hogy földet mivelhessen és ha ezek ■ 
mellett a termés fölött mégis panasz

kodás esik, vizsgáljuk meg, vájjon a 
dolgos kezek körül nincs-e hiba.

Nem vagyunk azok, akik a ma
gyar agrarizmust csupa konzervativiz
mussal vádoljuk, mert közgazdasági 
téren jelentős újítások történtek egy
két évtized óta, sőt újabban törvény 
van arra, hogy már a népiskola is 
tanítsa a gazdálkodás módozatait. — 
Mindamellett az újítások terén is csak 
a kezdet lépcsőin állunk, a célra
vezetőbb reformok egész légiója kell 
ahhoz, hogy stagnált helyzetéből, a 
gazdasági eredmény mihamarább fel
váltaná a jelen eredményeket.

Az üdvös reformok életbelépteté
sével nagyon elől járnak most a 
bácskai gazdák. Bács-Bodrog várme
gye tizesztendőre 25000 K segélyt 
szavazott meg a Bácsmegyei Gazda
sági Egyletnek és a Bácsmegyei Gaz
daközönségnek, mely egyesületek a 
következő nagy horderejű munkaprog- 
rainmot állapították meg.

A meződazdaságra vonatkozó 
összes bel- és külföldi adatok gyűj
tése.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.
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Népszerű gazdasági müvek ter
jesztése s szakszerű előadások tar
tása.

Gazdasági pályára készülő ifjak 
támogatása.

Gazdasági tanulmányok, kirándu
lások rendezése.

A konyhakertészetnek öntözéssel 
és csatornázással való föllenditése

Gazdasági szakoktatás szervezése.
A községi faiskolák szaporitáia, 

a szeder- és gyümölcsfatenyésztés fej
lesztése.

Lóversenyek és lókiállitások ren- 
] dezése.

Baromfi hizlaló és értékesítő te
lepek létesítése.

Házi ipari cikkek készítése és 
eladásának rendezése.

Szőlőmüvelési és borkezelési nap- 
i számosokat képző munkástelepek lé- 
: tesitése.

Termelőszövetkezetek alakítása.
A tejgazdaság fellendítéséhez sziik- 

• séges nyugati fajú tehenek fokozatos 
. mérvben való importja.

A tejcsarnokok és tejszövetkezetek

TÁRCA.

A híres kevi fiskális.
Krónikás történet.

Irta : Gyökössy Endre.

Híres fiskális volt Hajdú Laci. Kunsá
gon Keviben lakott. Kuruc magyar volt tes
testől. lelkestől. A szabadságharcban, mint 
a kunok egyik legvitézebb hadnagya, hősi 
módra harcolt. A diadalmas bukás után őt 
is halálra kerestették az osztrákok, de nem 
tudták kézrekeriteni. Pedig nem ment túl 
Kevi kis határán.

Egy Ízben már-már elfogták a zsandá- , 
rok. De ügyesen kimenekült a városból s a I 
mezőn kicserélte egy disznópásztorral a ru- i 
báját. A zsandárok nyomában jártak s épen 
tőle kérdezték meg, ahogy a disznókat ; 
őrizte, hogy nem látla-e erre Hajdú Lacit. ,

— Már mint én, la ? — szólt a pi- I 
púja mellől. — Már mint, hogy a tekintetes I 
urat ? Hászen már hogy ne is láttam volna, ' 
mikor Httam. Nem régen ment erre, ha . 
mondom. A kisújszállási díillőn Karcag felé ; 
fordult balra. Azt mondta Debrecenbe tart. 
Kurásis ember ő. Elgyalogol ő még nagyobb

; utón is. Ha vele akarnak beszélni, csak 
' menjenek utána.

S hogy megörültek a szegény zsandá- 
! rok a jó útbaigazításnak, még hálából szi- 
] vart is a-*tak  a — disznópásztornak. Ők 
! meg siettek Hajdú Laci után egész Debre- 
I cemg. Be is jelentették az úgynevezett ille

tékes helyen, hogy jó nyomon járnak.
Az igazi disznópásztor meg az alatt az 

országút mellett búslakodó csárdában ivott 
Hajdú Laci ruhájában. El is bámult a csár
dás, mikor igazi vert aranyryal fizetett.

| „Van annak, aki adta", gondolta magában 
a kondás.

Különben félt minden „Bach-huszár" 
Hajdú Lacitól Keviben Bach-huszárnak e 
szomorú, nehéz idők hivatalnokait nevezték.

Örökösen magyar ruháoan járt. Paszo- 
mántos kis dolmánya kurucosari simult kar
csú derekához. Betyáros, pitykés pantallót 
vagy sujtásozott magyar nadrágot viselt. 
Pörge darutollas kalapot csapott a fejébe. 
Ezüst fokosát soha el nem hagyta volna 
magától.

A fiskálisságot negyvennyolc után nem 
folytatta

— Becsületes, magyar fiskális nem 
ragaszt kétfe.ü sasos bélyeget az iratokra! 
— Ezt mondogatta Laci bácsi, ahogy a fia
talabbak szólitgatták Keviben.

Sokszor megtáncoltatott egy-egy vitéz 
„Bach-huszárt". Kenéz Elek, a Kunság ka-

; pitánya, az utolsó kun kapitány, kinek hat
1 kun város : Kevi, Kisújszállás, Karcag, Ma

daras, Kunszentmiklós és Kunhegyes fölöt*  
a hatalma és jogköre olyan volt, mint a

; megyékben ma a főispánnak, csak a nem 
hivatalos becsülése volt nagyobb — sokszr r 
figyelmeztette Hajdú Lacit :

— Laci. Laci, előbb-utóbb megkeseri'.-
■ löd a dolgot. Hagyj békét szegénynek.

— Jó, jó. Elek. Még csak egyszer lesz 
I velők dolgom. De azt oszt elvégzem — be

csületesen, magyarosan.
Mindjárt gondolta Kenéz Elek, a kun 

kapitány, hogy valami nagyobb fajta ku- 
tyaságon töri Laci a fejét, de még se gon
dolta ezt a kuruc históriát.

Vasárnap történt. A hatvanas években, 
mikor szabadabban lehetett mozogni, ami- 
l«>, már szabadon lehetett legalább sóhaj
tani, panaszkodni.

Délelőtt, mikor a templomból kijöttek 
a keviek, a templom előtt rendesen meg
hallgatták, hogy mit publikálnak ? . . . Úgy 
történt most is. Már-már oszladoztak mikor 
a publikáló helyre lépett Hajdú Laci, a te
kintetes ur.

— Megálljatok emberek I
Hatalmas hangját meghallották és meg

ismerték. S kíváncsian kérdezgették egymás- 
i tói, mig újból csoportosultak :

— Mit akarhat a tekintetes ur ?
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létesítése, fonó és szövőgyárak alapí
tása.

Sertéstenyésztés előmozdítása és 
húsvágó gyárak létesítése.

Birtokoknak a kisgazdák közt 
való parcellázása.

A hitelviszonyok rendezése.
A szövetkezeti biztosítás terjesz

tése.
Értékesítő és fogyasztási raktárak 

létesítése.
Gazdakörök szervezése és irányí

tása.
Gazdasági kiállítások rendezése. 
A ki- és bevándorlásnak a me

gyei viszonyokhoz való szabályozása 
és meggátlása.

A marhasó kizárólagos árusítási 
jogának a gazdakörök és szövetkeze
tek részére való kieszközlése.

Ezen nagy jelentőségű reformok
nak kétségkívül meglesz a kívánt ered
ményük. Mind olyan reform ez, mely 
mélyen belenyúl a gazdaközönség 
életébe, és mind olyan a reform, 
mely socialis elvek szolgálatában, a 
gazdaközönség anyagi javainak fellen
dítését czélozza.

Bács megye kétségkívül igen üd- I 
vös eszméket hirdet és egész joggal 
számíthat az ország rokonszenvére. 
Bizton hisszük, hogy ha e nagysza
bású programm minden egyes pont
ját, nem is veszi fel a vármegyei 
gazdasági egyesületünk programmjába, 
mert erre elég fizikai és anyagi ereje 
nincs, de az bizonyos, hogy e zászló
vivő vármegyét egyben-másban, az 
ország valamennyi vármegyéi követni 
fogja s igy nekünk is követni kell,

— Csak egy szóra, keviek. Hallgassa
tok meg I

— Halljuk, halljuk I — s már szinte 
követelték, hogy beszéljen.

— Délután két órakor minden becsü
letes, egészséges ember a községháza előtt 
lesz.

Még azt se tudták, mit akar a tekin
tetes ur, de már rázuditották :

— Ott leszünk I
— Elvárom kendteket.
— Mi mondjuk! — verték mellüket 

megsértődötten a keviek, hogy egy szavuk 
nem is elég a biztosítékra.

— Mindenkinél legyen valami, amivel 
ütni lehet.

— Lesz, tekintetes ur, lesz I — zúg
ták szinte lelkesedéssel a parasztok, sejtet
ték már, hogy mi következik.

— A dolgunk lehet, hogy nagyon 
könnyű lesz, de lehet az is, hogy véres.

— Nem baj, nem baj az sem I
— Letesszük az összes osztrák hiva

talnokokat I
— Éljen, éljen a tekintetes ur I
— Megértették kendtek.
— Nagyon is, tekintetes ur. Értelmes 

szavazat volt.
S ki hinné ma, hogy ilyen rövid, az 

igáz, hogy tartalmas szónoklat, lázba hozta 
kevieket. Alig várták, hogy délután legyen.

S ahogy Ilire ment a városban Hajdú 
Laci szónoklatának, megijedtek a bachhu- 
szárok. Nem mert kilépni egy se a házból 
s amelyik tehette, a városból is elillant. 

mert szinte elviselhetetlenül nyakun
kon ül a baj és az emberek elvégre 
rájönnek arra a csalhatatlan igazságra, 

1 hogy panaszkodással á bajon nem 
lehet segíteni. Ide a jobbak kezde
ményezése, a kitartók erős keze kell, 
s ha a reformok életbe lépnek, járá
sunk gazdasági élete is föllendül, 
mely mindennél előbbre való.

Heti-krónika.
Bál után bál 
Itt is, ott is 
Mindegyre csak 
Vigalom ;
Nem győzi már 
Szusszal, árva 
Referáló 
Pegazom.

Frakkban alszom 
Lakk cipőm meg 
Lukas a sok 
Tánc mián’ 
De légióként 
A tárcámban 
Vagyon egy és 
Más hiány.

S tudj’ Isten : egy 
Idő óta
A szivem is 
Háborog 
Frakk alatt már 
Az is, — érzem, 
Sebesebben 
Ver, dobog !

Redaktor ur 
Ha ez igy tart 
Felmondom a 
Gscheftet én.

A jegyző meg elment Laci bácsihoz. 
Hiszen én jó magyar ember vagyok.

— Annál rosszabb, hogy mégis az 
osztrákot szolgáltad I

S nem is kegyelmezett senkinek. Dél
után, mikor összesereglett a népség fejszék
kel, vasvillákkal, kaszákkal, egyik-egyik egy- 
egy ócska fringiával, rozsdás karddal — 
megcsináltak mindent. Zugó riadalommal 
fogadták a tekintetes urat, ki mindjárt a 
dologba kezdett.

— Látom, hogy mindnyájan itt vannak 
kendtek.

— Itt v gyünk.
— Nagyon helyes. Hát dologra. Nagy 

András biró urat letesszük.
— Éljen I Letesszük 1
— Kit választunk helyette ? — Hall

gattak. Várták, hogÁ kit ajánl a tekintetes 
ur ?

— Jó lesz Biró Benedek ?
— Jó 1 Éljen I
— Tehát Biró Benedek a bírótok 1
— Tekintetes ur I Én nem akarok biró 

lenni — szólalt meg Biró Benedek, egy a 
népből.

— Kimondottuk I Punktum I Kend hal- 
gasson 1

— Balogh Péter jegyzőt is letesszük. 
Jó lesz helyette a káplán ur?

— Éljen a káplán ur! Éljen az uj 
jegyző I

Az utolsó bakterig letettek mindenkit 
és a megválasztottak vissza se utasíthatták 
megválasztásukat.

Ültessen a
Pegazusra
Más balekot
Elsején.

Az az : pardon 1 . . .
Meggondoltam . . . 
Visszavonom
Recipém . . .
— Az a lányka
Ne áruljon
Petrezselymet
Az idén.

Anti Patikus

HÍREK.

Tiszti értekezlet. Pestvármegye 
s járásainak tisztikara ma délelőtt 1 1 
órakor Budapesten, a Royal-szállóban 
bizalmas értekezletet tart. Ez értekez
leten fognak dönteni azon felvetett 
indítvány fölött, hogy az egész tiszti
kar beadja lemondását. Mint értesü
lünk, ez esetben Pestmegye példáját 
követni fogja az összes vármegyék és 
járások tisztikara is, ami elképzelhet- 
ien zavarokat fog előidézni előrelát
hatólag.

Orvos választás. E hó 14-én 
történt meg Isaszegen a községi, or
vos választás. Pályáztak: dr Polgár 
Géza pilisborosjenői községi orvos, 
dr Lányi Izidor rnocsai körorvos és 
dr Fogolyén Gyula dunabogdányi köz
ségi orvos. A választásból ez utóbbi 
került ki győztesnek, amennyiben 18 
szavazattal megválasztatott dr Polgár 
8 szavazata ellen körorvossá.

Erdészbál. A gödöllői erdész 
altisztek és az udvari vadászati sze
mélyzet e hó 24-én bálát rendeznek 
az erdővédszemélyzet segélyegyesülete 
javára. Belépti díj személyenkint 2, 
családjegy 5 korona.

Lövés az erdőn. Katona István 
isaszegi vadőr Balázs János 13 éves 
fiút a tilos erdőrészen tévedésből va
dászfegyverével meglőtte. A súlyosan 
sebesült fiút a kórházba szállították. 
A gondatlan vadőr ellen megtették 
a feljelentést.

Alakuló közgyűlés. A gödöllői 
jótékony nőegylet ma délután fél 3 
órakor tartja alakuló közgyűlését Gö
döllőn, a községháza tanácstermében. 
A közgyűlésen az alapszabályok lesz
nek megvitatva s a tisztikar választa- 
tik meg.

Öngyilkosság. Oviacek Mária, 
19 éves cselédleány Rákosligeten afe
letti bánatában, hogy kedvese hütlenül 
elhagyta, marólúgot ivott s rövid kín
lódás után meghalt. Hátrahagyott le
velében magyarázta meg indító okát 
elhatározásának.

Álarcos bál. A gödöllői önk. 
tűzoltó egylet f. hó 25-én, vasárnap, 
este 9 órakor az Erzsébet-szálló ösz- 
szes termeiben álarcos bált rendez, a 
melyre a mulatnivágyó közönséget 
díszes plakátokkal is, illő tisztelettel 
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hívja meg a tűzoltó egylet. Belépti
jegy fejenként 1 korona, mely a pénz
tárnál készpénzben lefizetendő. A szom
batosok belépő dijat nem fizetnek. 
Zenét a tűzoltók zenekara és a hely
beli Béla bandája szolgáltatja.

Mikor a vaddisznókat meg
lopják. Papp István valkói vadőr a 
a csákói erdőrészben tetten érte Dósa 
János, ifj. Tusor József, Szabó András 
és Gugó István valkói lakosokat, mi
dőn azok a vaddisznók élelmezésére 
kirakott kukoricát összeszedték és el
lopták. Tettesek feljelentettek.

Elfogott vándorcigányok. A 
rákosszentmihályi csendőrség elfogta 
lopás gyanúja miatt Oláh Mária és 
Horváth Róza vándorcigánynőket, a 
kiknél nagymennyiségű füstölt húst és 
pénzt találtak, melyek holszerzéséről 
felvilágosítást adni nem tudták. Letar
tóztattak.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete pénteken délután köz
gyűlést tartott, melyen több kevésbé 
fontos tárgy között szőnyegre került 
egy szabad ház engedélyezése iránti 
kérelem is, amit erényes városatyáink 
elutasítottak. Bár kimondták volna az 
anathemát a titkos prostitutióra is. — 
Elhatározták még, hogy a jövőben a 
cselédelhelyezők 400 korona kauciót 
tartoznak tenni.

Meglopott utas. Rafusz István 
házaló kissé ittas fővel betért Bihari 
János aszódi lakoshoz szállás végett, 
ahol a széken ülve hirtelen álomba 
merült s alvása közben Búzás János 
a zsebéből óráját és 16 koronányi 
pénzét kilopta s azzal úgy megugrott, 
hogy máig sem sikerült kézrekeriteni. 
Az esetet a bíróságnak feljelentették.

Műkedvelő estély. Az aszódi 
Polgári Kör f. évi február hó 25-én, 
vasárnap, a saját épületében műked
velő estélylyel egybekötött táncmulat
ságot tart. Kezdete fél 8 órakor. Je
gyek előre válthatók Sárkány László 
gyógyszerész urnái és este a pénztár
nál.

Tyúklopás. Makrai Péler cser
völgyi lakostól a múlt éjszaka isme
retlen tettesek 15 db tyúkot loptak el. 
A csendőrség nyomozza a tetteseket.

1359 sz. tk. 906.

Árverési hirdetmény kivonat. i

A gödöllöi kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy K. Lázár Alid- I 
rás végrehajtatönak Szabó András Misi 
végrehajtást szenvedő elleni 56 kor. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
pestvidéki kir. törvényszék, a gödöllöi kir. 
járásbíróság területén levő Dány községben 
és határában fekvő a dányi 344 sz. betétben 
Szabó Misi András nős (Lázár Erzsébettel) 
nevén álló A 1 3-4 sor, 366 1/b. 366 2/b. 
hrsz. kert és tkvileg még fel nem tüntetett 
házra 412 korona kikiáltási árban, továbbá 
az A II 1-4 sor, 5571/4b, 5583'1, 5611 2, 
5612'2 hrsz. zsellér dülobeli szántóra 65 
kor. kikiáltási árban, az A f 2 sor 3084 
hrsz. szurdok dülöbeli szántóra 175 kor. 
kikiáltási árban, és az A f 3 sor 3095 hrsz 
szurdok dülöbeli szőlőre 388 kor. kikiáltási 
árban, a dányi 585 sz. betétben kiskorú 
Tóth András, Szabó Misi András, nős 
Lázár Erzsébettel kiskorú Sallai János, kis
korú Tóth Ferenc nevén álló azonban az 
1881. 60 t. ez. 156. § értelmében egészben 
elárverezendő A I 1-3 sor 5464 1, 5464 2,
5464'3 hrsz. zsellér dülöbeli szántóra 35 K. 
kikiáltási árban és pedig azzal, hogy a 
dányi 344 sz. betétben A I 3-4 sor 366.1 b 
366/2/b hrsz ingatlanért 2883 kor. 10 fill 
vételárnál magasabb Ígéret nem tétetnék, ily 
vételár mellett ezen ingatlanra nézve Oruber 
Ignác dányi lakos utóajánlattevö, az ugyan
ezen betétben A 11 1-4 sor, 5571 4. b.
5583/1, 5611,2 és 5612 2 hrsz. ingatlanért 
pedig ha 1550 kor. vételárnál magasabb 
ígéret nem tétetnék, ily vételár mellett ezen 
ingatlanra nézve K. Lázár András dányi 
lakos utóajánlattevö fog vevőnek kimondatni 
az árverést elrendelte és hogy az ingatlanok 
az 1906 évi március hó 23-án délelőtt 
10 órakor Dány községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen azon részükben, me
lyekben utóajánlat tétetett, csakis az utóaján
lati összegnél magasabb arban, a többi ré- 

i szűkben pedig a megái.apitott kikiáltási áron 
| alól is eiadatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsarának 10 százalékát készpénz
ben, \a;y az 1881. évi 60. t.
íz. 4/. f-ában je.zett árfolyammal
s ámitoi; é. az 1381. éri november hó 1-én 
3333. szám a a.t keit igaz ágügyministeri 
rendelet 8. § k jelölt óvadékkepes értékpa- 
p.rban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tez 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiál i ott szabálys'.erü elismervényt átszol- 

: gall. tni.
Gödöllőn, 1906. évi febr. hó 7-én. 
Kir. jbiroság mint tkvi hálós ,g.

Lukácsy kir. a bíró.

Dankbarkeit \ 
»»raníafit mitj, gttn unb tofhnlef állta 1 

«>d naOleldeaáen mitjuttilea, I 
Mit nitm Co&n búr# tin einfa^té, bifllgt# te 
■nb trfolartltftt*  WaturprobuW Són ftintm 
teitrigtn vtibtn btfreit ttiurbf.
K. Baumgartl, ®afttüirt in íRtubtt M Mavlfbab. B

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

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

<PRÜfi;RESS
% A LEGJjQBBÉ|EÉGÖLDSÓBR

EGÉSZSÉGI SZIVARÉ A HÜVELY 
t|| HICOfIHT FELFOGÓ VfllÚVALVAH ELLÁTvA 

T KAPHATÓ MINDENÜTT
Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír
üzletében Gödökön.

Iszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldüak 
egy próbát a COZAPORBŐL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

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

minden szóbeszéde a lartózkotlárróg 
inért cs xlahatása ellenszenvessé teszi az 
i üz.iKosn.<k a szeszesitalt. A Coza olyaa 
csendesen és biztosan hat, hogy feleiig, 
testvér avagy gyermek egyaránt az jvá
nak tudta nélkül adhatja és az illató még 
csak-cm is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea is 
be.jtelenségtal megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo- 
n a, mindazoknak, kik kívánták, e<y 
p-óbaadagot és egy kóazttnő-irásoldSl 
tilt könyvet fii-és költségmentaaen k(04 
hogy h;y bárki is meggyőződhessen bi»- 
t s haltairól — Kezsskedünk, hogy az 
e'éazsé<’>e teljesen ártalmatlan.

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

mentes.tend ík.

Coza Institute 
(Dept. 74.)

62, Chancery Lan® 
London, Anglia.

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

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
legújabb szerkezetben és lesjobb kivitelben ka.pl) tv tök 

te A MAÓYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK ÓÉPSyÁRÁNAK 
VEZÉRÜÓVNÖKSÉÓÉNÉL BUDAPEST, V., Váci-körűt 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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A 1 ’ kitűnő ét ágyfokozó 
asztali italt óhajt, 

Aki gyenge, lábbadozó,
Ak 1 ideges, álmatlan,

A1<1 vérszegény,

Aki sovány, 

Aki szoptat,
Aki tüdőbeteg,

ne mulasH&a ol saját érdekében 
;i kitiíné hatásúnak elisnjert

kiiIönl(‘jressóp't iqni. i
Kellemes izü, bármeddig ’cláll, nem romlik ' 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a 1

Hercules sörfőzde
szétküldési telepén

Budapest, Vll., Hethlen-tér B 121. 

Telefon 62—67. Árjegyzék ingyen és bérm. 
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Korn Bernát cégnél.

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

kat dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, nedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelenielés 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 raktál a 
Budapesten,

Vili, kerület, József-körut 41. szám. 
Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

----- A „DORDRECHT*  — 
- életbiztosító társaság - 
Gödöllőn, a Ferenc József-téren (Központi-szálló mellett) főügynökséget 
létesített, amely körülményre a közönség figyelmét ezennel felhívjuk..............
A Dordrecht életbiztosítási társaságnál kötött kötvényeknek utolérhetetlen 
előnyei azoknak kétségtelen biztonsága. Megtámadhatatlancág. Tőké
sítés és alacsony dijak. Különösen felhívjuk a hazafias közönség figyelmét 
arra, hogy a Dordrecht az országban működő társasagok közül az egyedüli, 
mely törvényesen kötelezte magát, hogy magyarországi üzletének dijlartalékait 
magyar értékekben helyezi el. — A Dordrecht gödöllői föíigynöksége bár
mily biztosítási ügyben díjmentes fölvilágositással szolgál és díjtáblázatait 
bárkinek kívánatra megküldi......... A gödöllői főügynökség mindennemű biz
tosítást elvállal és készséges szolgálatainak igénybevételére Gödöllő és vidéke 

közönségét tisztelettel fölkéri.

( im : Dordrecht főügynökség GöJöllő.

ói! JAJ 1 Köhögés, rek tdiség és elrtyálkásodás 
c.ien ryc.n és biztos Itatásnak

Msgfojt ez az átke
zott köhögés 1

Gödöllő: Szentmiklóssy B 
Alberti : Langhof Gyula. 
Aszód : Sárkány László.

az étvágyat r. ;m rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fül.

Fő- és szétküldési raktár: 
„N ADÓ R“ gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

ÉLJEN

n
3

Egger mellpasziill*
csak hamar meggyógyított.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
strkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitás a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. Huílaszállitás.

- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —

Gödöllői .Erzsébet” könyvnyomda.


