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Március 15.

Nyomor és szenvedés közepette 
köszöntött ránk március Idusa. Ha 
nem hinnénk a magyar faj erejében 
és hivatottságában, ha nem hinnénk 
e népben, úgy mint az Istenben, bi
zony kétségbeesnénk hazánk sorsa 
felett. De nem eshetünk kétségbe, 
nem engedjük, hogy az aggodalom 
és reménytelenség túláradjanak szi
vünkben. Bízunk egy jobb jövőben.

Mélységes az ellentét az 1848-iki 
március 15-ike és a mostani között. 
Akkor a szabadság felvirradását ün
nepelték atyáink, ma az akkor kivívott 
szabadság alkonyán tort ülnek az 
utódok.

Hej dicsőséges 12 pont, merre 
lettetek, hova tüntetek ? Mi van a 
sajtószabadsággal ? . . .

Akkor egy szó, egy akarat volt 
az egész ország. Ma ádáz ellentétek 
dúlnak a hazafiak között, ellenségek
ként állnak egymással szemben mág
nások, polgárok, munkások, egy örvé-

nyes osztályharc zsibbasztja szeren- | 
esetlen hazánk életerejét. A nemzeti ; 
ünnepen nem ünnepel együtt a nem- 
zet. Mást s másként ünnepelnek az ér- i 
telmiségek, mást és másként a mun
kásság, amely néhány év előtt még 
csak nem is sejtett gyorsasággal szá
guld előre az érvényesülés utján. S 
a harcban álló felekezetek nem tud- ; 
ják megérteni egymást, még most 
sem, a mikor veszedelemben van a? 
ország.

Súlyos, küzdelmes március Idusa! 
Amit 58 év előtt égigtörő le'kesedés- 
sel teremtettek meg az ősök, azt most 
elveszitni készül egy energiájában 
megfogyatkozott pártos nemzedék !

A történelem bizonyítja, hervadó 
idők voltak már Magyarországon. Vol
tak korszakok, évtizedek, amikor ugy- 
látszott, mintha belefásult volna a ma
gyar a a létért való küzdelembe s 
lethargiába merülten hagyta elzugni 
maga felett a katasztrófás eseménye- ; 
két. Voltak idők, midőn már-már el- j 
veszetteknek tartottak bennünket nem- I 
csak ellenségeink, de mi magunk is.

S az ilyen szomorú időkben csak lan
tosok, álmadozók, poéták mertek dal- 
lani arról, hogy virrad még a ma
gyarnak s a szittyák népe megtalálja 
végre önmagát. Nem hitték el nekik 
akkor, de a jövő igazat adott a lan
tosoknak, az álmadozóknak. Tespedé- 
séből mindig felébredt a magyar, szét
tördelte a zsibbadtság láncait és ámu
latára a világnak, vitl^ghistóriai har
cok között vívta ki a/ jogát, szabad
ságát.

Tespedésben, zsibbadtságban 
élünk ma is. Március 15-ének napja 
egy önbizalmát harci kedvét veszített, 
nyomorral és szenvedesse! sújtott 
népre virrad. Hibás vezetés, gondat
lanság, a királytól való elmaradott
ságunk okozza ezt a jelenlegi álla
potot. Akikben bíztunk, nem állják 
meg helyüket és nem méltók a biza
lomra, az elmúlt békés évtizedekben 
elmulasztottuk magunkat gazdaságilag 
megerősíteni és nem adtunk jogokat 
a munkás népnek, a mely az éhségtől 
űzetve vágj’ .kivándorol vagy egy iz- 
zóan gyűlöletes osztályharc zászlaja 
alá sorakozik I

TÁRCA.

Legyen boldog!
— Látom, hogy kérded szavaim értel

mét, hát megmagyarázom ... eh, mit ma
gyarázzak, barátom I Vége a komédiának I 
Jo bohóc voltam eddig, kerestem a kegyét 
egy hitvány léleknek, az mostan még arra 
sem érdemesít, liógy ajtót mutasson, hanem 
mással izeni meg nekem és ugy üzeni, hogy 
belegázol a becsületembe, meggyalazza sze
relmemet . . . hahaha I közös szerelmünket, 
az övét és az enyémet . . .

A dühöngd embert Sándor igyekszik 
csendesíteni.

— László! Már megint nem vagytok 
békében, már megint keresitek az ellentéte
teket? Ne bántsd azt a leányt, hisz holnap 
már siratni fogod gyáva beszédedet.

Az elébb haragtól cikázó ember oda
lépett Sándorhoz. Nyugodtan szólt hozzá :

— Te mindig nyugodt voltál mások 
előtt, még én előttem is. Te sohasem mutat
tad lelked feneketlen viharait, te Coak szen
vedni tudtál — és mosolyogni. Ugy-e mi 
ketten egy leányt szerettünk . . . Küzdöt
tünk, fáradtunk, nem romboltuk le egymás 
munkáját és ha láttuk egymás várát maga- 

: sabbra nőni a magunkénál, büszkék voltunk 
a küzdelem eszméjére . . . Tudom, hogy a

I látható diadal intődig az enyém volt ... A 
■ mindennapin kívül még ké< foglalkozásod 
' volt . . . Voltál az én barátom és voltál az 
i ö szamara ... Ne rázd barátom, a fejedet, 
i hiába gondolod, hogy szamár ugyan nem. 
I de boldogtalan vagy, mindjárt igazat adsz 
I nekem és befogod látni, hogy én egy bo

hóc, te meg egy szamár voltál. Halljad, csak 
mit mondott az az ideális lélek : ,,Én nem

| szerettem Lászlót soha és nem is szeretem.
I Nem hiszek neki I Ö nem ugy érez, amint 

beszél. Különben is én 18 éves lány vagyok 
és neki még 4—5 év kell, inig a világ elé 
léphet. Akkor pedig én már nem jutok 
eszébe . . . Sándor? Az már kész etnoer, 
2—3 év múlva már komoly szándékú és azt 
hiszem már ma is az . . .“

És amint idézte a leány szavait, átható 
tekintettel mérte végig Sándort. De az bát
ran, elfogulatlanul adta vissza a pillantást 
és nyugodtan kérdezte:

— Végeztél ?
Lászió kijött a sodrából . . .
— Hát csak ez az egy szavad van eh

hez az ügyhöz ?
— Határoztál ? — kérdé még mindig 

nyugodt hangján Sándor.
— Én kérdezem tőled, hogy t e ha

tároztál e már ? Én kérdezem tőled, hogy 
van-e szived, akaratod, van-e benned egy 

kis mennyiség a magasabb jellemből . . . 
Határoztál ?

László mikor e kíméletlen kérdéseket 
tette, már elfelejtette fogadalmát, már nem 
félt a meggyanusitástöl.

— Először is ne sértegess I Az én ha
tározatomat előre kell ismerned. Ne gon
dold, hogy most futni fogok a kergetett kép 
után, mert tudom, amint rátaláltam, ép ak
kor veszteném el. De nem is keresem . . . 
Délibábot láttam mentem utána, ahol jár
tam szamártövis, bogáncs kapaszkodód be
lém, a nap égetett, de szívesen szenvedtem, 
mentem a távoli kép után . . . Akkor nem 
tudtam, hogy délibáb . . . most tudom . . . 
Azt a leányt, ha nem is angyalnak, legalább 
nőnek tartottam Nem az. Nincs szive . . . 
Fussunk barátom I Fordítsunk hátat, annak 
a hazug képnek és ha elfáradtunk, keres
sünk vigaszt egymásban.

László megfogta Sándor kezét és szinte 
ünnepélyes hangon tnondá :

— Adjon Isten mindkettőnknek erőt a 
feledésre.

Nem esett itt több szó. A két barát 
nem is tudott ma együtt maradni. László 
kalapja után nyúlt.

Sándor egyedül maradt. Könyökére 
dűlve, arcát tenyerébe fektetve nézett a le
vegőbe. Gondolkodni próbált. Nem tudott. 
Észre vette az asztalán heverő virágokat. 
Düh fogta el. össze-vissza tépdeste a virá-
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A sanyaruság mélységeiből kiál
tunk fel az emberiség sorsát intéző 
istenséghez :

— Mea culpa !

A mi bűnünk, a mi 58 éves mu
lasztásunk, hogy idáig jutottunk.

És március 15-én a vigasztalan 
jelenből tekinténk vissza a dicsőséges 
múltba. Kizarándokoltunk a szabad
sághősök és vértanuk sírjához, meg
pihentettük ott zsibbadt, ernyedt sze
münket a dicsőséges múlt emlékének 
gyógyító fényforrásaiban. Csak a 
múltból tudunk meríteni reményt, erői, 
önbizalmat, a jelen eseményeiből 
csak cstiggedés és habozás int felénk.
I. Lajos óta nem voltunk oly erősek, 
mint most és II. Lajos óta nem vol
tunk olyan gyámoltalanok, mint most!

Véssük szivünkbe március 15-én 
a szabadság emlékünnepén, hogy a 
fizikai szabadság már nem elég egy 
ország fejlődéséhez, fennmaradásához. 
E világhistóriai hivatásunkat csak úgy 
tudjuk betölteni, ha népszabadság, ha 
teljes népszabadság lesz az uralkodó 
csillagzat Magyarországon. Más idők, 
más emberek vannak és más jogok 
kellenek.

A nyomor és szenvedés évében 
legyen március Idusa a népszabadság , 
ünnepe.

És ha meg lesz a népszabadság 
nem lehet többé Magyarországon nyo
mor és szenvedés !

gokat, szétszórta, rájuk taposott . . . Azt a 
szépen címzett üdvözletét össze meg össze 
gyűrte, széttépte. Aztán számtalan apró 
részre szakgatott, földredobott papirdarab- 
kákat veszedelmes haraggal kapkodta föl, 
hogy atomjaira bonthassa. Ha ehhez a 
gyenge, sovány ember közelébe jutna valaki 
— szétmorzsoíná.

Hirtelen, minden átmenet nélkül le
csendesedik. Beszélni kezd.

Nincs szive I És én azt hittem, 
hogy van. Mi lehet a szive helyén ? Egy 
mérleg. Ott méri az embereket, hogy meny
nyi a súlyúk. Engem is megmért. És súlyos
nak talált ... Ha, ha, ha ! Írni fogok neki, 
hogy adja el azt a mérleget, szívesen meg
veszik, hisz az a mérleg hamis. A gazda 
javára billen . . . Engem nem csalt meg. 
Hozzám nem lett hotelen ... De azért el
rabolta hitemet, Istenemet

Meg fogom büntetni. És a büntetés 
rettenetes lesz. Méltó hozzá . . írok neki. 
Megírom neki a gyalázatosságát. Szemébe 
vágom, hogy az olyan lányok, kik hazudva 
átélnek, számtalan szerelmes órát és utánuk 
mohón keresik a „kézzelfogható jövőt", azok [ 
a jelenben bár reálisak, de a jövőben mikor 
elérkezni kellene a realisntus korszakának, 
akkor lesznek ideálisak és az idealisinust 
nem abban keresik, ki a „kézzelfogható jö- i 
vöt" megszerezte, hanem másokban. De az |

HÍREK.

Március 15. Gyönyörű, verőfé- 
' nyes napon, mindenütt példás rend- 
i ben folyt le a hazafias ünnepély járá- 
| sunk területén, Aszódon, Isaszegen, 

Gödöllőn, Rákosszentmihályon, Rá- 
■ koskereszturon, Versegen stb. Pécelen 
| Héderváry Lehel orsz gyűl, képviselő 

is megjelent és ő tartotta az ünnepi 
beszédet, óriási hatással ecsetelvén a 
nap jelentőségét s a jelenlegi szomorú 

1 politikai viszonyokat. Gödöllőn a pol- 
i gári körből indult ki a tűzoltó zene

kar hangjai mellett az ünnepi menet 
a Petőfi-térre, hol Nyiry Lajos kör
elnök, Madarász Sámuel, Persler Kál
mán, Walter Miksa és Rózsa István 
tartottak hatásos beszédeket és szava- 

' latokat.

Adomány. Néhai özv. gróf Rá
day Gedeonná, a mi örök emlékű 
kegyelmes asszonyunk, Gödöllőn, a 
Kossuth Lajos-utcában levő házát is
kolai célra, a helybeli róm. kath. egy
háznak hagyta s azt az egyház legkö
zelebb már birtokba is veszi. Nagy 
haladást jelenthet ez a tény iskola
ügyünkben, mert e ház helyiségeinek 
felhasználásával módjában lesz a 
kath. egyháznak iskoláját nemek sze
rint megosztani, ami óriási kihatással 
lenne tanügyünkre.

Műkedvelői előadás. Március 
15-én műkedvelői szinielőadást tartott 
a gödöllői fiatalság a polgári kör 
zászlóalapja javára. Három egyfelvo- 
násost adtak elő a műkedvelők és 
pedig : a Március 15, Katonásan és 
Megjöttek a huszárok cimüt s minde
gyiket oly ügyesen, hogy az minden 
várakozást felülmúlott. Nem akarunk 
neveket említeni : mindegyik szereplő 
nagy igyekezettel játszott és teljes si
kerrel töltötte be helyét. Az előadás

iijen idealismus fattyú hajtás és rákfenéje 
az egész emberiségnek. És ez lesz az ő 
jövője.

Ezt fogja megírni . . , Le is ül . . . 
A gondolatok már a tollában vannak, oda 
kerülnek a papírra. Elolvassa, örül neki, 
hogy ezt meg merte írni. A leirt gondolato
kon túljár az esze. Elképzeli azt a leányt a 
távoli jövőben. Mint fog az egyedül állni a 
világban, mikor majd eszébe jutnak a má
soknak okozott mai keserűségek. Mint fogja 
az a hervadt leány hívogatni a múltat. Ami 
nem jö többé vissza. Boldogtalan lesz. Nem 
lesz vigasza. A régi arcok hova tűntek már 
akkor. Sírni kezd a jövő képén, sajnálja a 
leányt . . . Csak sajnálja, ő azt mondja 
magának ... És talán nem is igaz, nem is 
úgy van annak a lánynak a jövő megírva ? 
Talán lesz még az a lány boldog . Legyen.

Elfelejtette amit az előbb leirt. Más 
lapot vett elő . . . Holnap születésnapja lesz 
annak a lánynak . . . Csak két szó :

„Legyen boldog 1“

Radó Imre. 

dacára a tetemes költségeknek, melyek 
Gödöllőn a legsikerültebb mulatságok 
jövedelmét is felemésztik, 28 K 74 f 
jövedelmezett. A műkedvelők ma estére 
megismétlik az előadást.

Távozó tisztviselők. Bitskey 
Kálmán megyei árvaszéki ülnök nyug- 
dijaztatta magát, Romeiser Vilmos 
közig, gyakornok pedig leköszönt ál
lásáról. Hasonlóképen még egy nya
ralónk : dr Székely György árvaszéki 
ügyész is. Gödöllői ember tehát még 
csak egy van a vármegyeházán : Baky 
Imre, aki árvaszéki ülnök lett.

Március 15-ike iskoláinkban. 
Nemcsak a polgárság, hanem minden 
iskola is meg ünnepelte Gödöllőn 

i márcz.. 15-ét. Az iskolákban különö
sen nagy fontosságúak ezek az ünne
pek, mert a gyermek fogékony lelke 
a legtermékenyebb talaj nemzeti di
csőségünk s a hazaszeretet legszentebb 
érzésének befogadására s kultiválására. 
Nagyon helyes dolog tanítóink ilyen 
irányú hazafias működése.

A gazdák érdekében hasznos 
újítást tervez Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedő cég Buda
pesten. Ugyanis a gazdák ezideig tel
jes megnyugvással szerezték be a 
gazdasági magszükségleteiket oly üz
letekben, ahol Mauthner-féle konyha
kerti és virágmagvakat árusítanak, 
abban a hiszemben, hogy ott a gaz
dasági magvak is a Mauthner-cégtől 
valók. Sájnos ez nincs mindenütt igy, 
aminek következtében bizony sok oly 
gazdaaági magot vétetnek meg a gaz
dákkal, amelyek sohasem kerültek ki 
Mauthner raktáraiból. Amint értesü
lünk a gazdák érdekének megvédésére 
és a cég jó hírnevének érdekében is, 
a Mauthner-cég a közönséggel rövi
desen ismertetni fogja mindazon vi
déki kereskedők és szövetkezetek név
sorát, amelyeknél a cég gazdasági 
magvai kaphatók Addig is ajánlatos 
a vásárlásnál a bészerzési forrás felöl 
meggyőződést szerezni.

Öngyilkosság. Zsarnay Győző 
fővárosi rendőrtanácsos a kerepesi 
határban az országút mellett forgó- 
pisztolylyal szivén lőtte magát. Holt
testét e hó 16-án délben találták meg 
a pesti országút mellett, épen a Gö
döllő és kerepesi határon, nyílt he
lyen. Az öngyilkosság d. e. 11 óra 
tájban történhetett.

Szolgabiráink maradjanak ! A 
gödöllői járás megyebizottsági tagjai 
értekezletet tartottak e hó 17-én Gö
döllőn, a kaszinó termében, Beniczky 
Adám elnöklete alatt, melyen elhatá
rozták dr. Galovics Győző túrái plé
bános indítványára és dr. Rosenfeld 
Sándor ügyvéd pártoló felszólalása 
után, hogy szolgabiráinkat állásuk 
megtartására bírják, nekik bizalmat 
szavaznak. Ezt gróf Ráday Gedeon 
vezetése alatt küldöttség is tudatta 
főszolgabiránkkal, aki Ígéretet >s tett, 
de kijelentette, hogy mihelyt az ab- 
solutistikus kormány tőlük törvényte
lenséget kíván, akkor, de csakis az 
erőszaknak engedve — elhagyják he
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lyeiket. A százas küldöttség a hynt- 
nust énekelve hagyta el a szolgabiró- 
ságot.

A mutatás vége. Zsiiják Pál 35 
éves birtokost Isaszegen, e hő 15-én 
éjjel korcsmái mulatozás után szóvál
tás közben sógora, Skribek András 
agyonütötte. A gyilkost letartózlatták.

A gazdatiszti közgyűlés. A Hatvan
vidéki gazdatiszti kör e hó 11-én délelőtt 
tartotta meg a kaszinó helyiségében évi ren
des közgyűlését. A közgyűlésen mintegy 50 
gazdatiszt vett részt melyhez Hajdú 
István gazdatiszt nagy tetszéssel fogadott 1 
megnyitó beszédet tartott. A közgyűlés után 
társas ebéd volt, a mely igen kedélyesen 
a késő esti órákig tartott.

A íóvasut közgyűlése. A rá- 
kosszentmihályi közúti vasút részvény
társaság (Íóvasut) rendes évi közgyű
lését március 25-én tartja meg.

Nyilttér. *

Nyilatkozat.
Gödöllőn, 1906 janár hó 28-án az Er

zsébet királyné szálloda nagytermében tartott 
polgári bálon Döir.öiör Gusztáv rendező 
úrral szemben tanúsított illetlen magamvise- 
letéért ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek.

Jiricsek Lajos,

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

ELADÓ
«gy 2212 Hl öl területű 

villa telek 
Gödöllőn a Király-ut mentén.

Továbbá szabad kézből eladók 
a következő villa berendezésre alkalmas 

ingóságok :

zongora ,| | 160 K
Kredenz fekete márvány lappal 50 „
márvány mosdó 35 „
mosdó szekrény 32 „
éjjeli szekrény 30 „
garnitúra (6 foutel 1 kanapé) 50 „
bőrdiván 4 székkel . 40 „
ebédlő szék 30 „
szalon asztal 40 „
kleiderstok 7 ,,
fényezett ágy 100 „
két ajtós ruha szekrény 100 ,
trümo tükör órával a kredenzhez 40 ,
könyvtartó 10 „
madracz .... 24 „

Bővebb értesítés -
e lap kiadóhivatalában.

Dankbarkeit
*wanl«|t mi4, mm nwb teftewlel allta
tsisci- síé wslsltlSeiSea
•ic mim but$ iht tiafeftil, biligtf

9tatur*rebutt  fewMi 
•isttasn Vtibtn Isfrtit wurbt.
K. Baoagarti, •sfheirt ír ílwtbtl tttWUb. .

lszákosság nincs többé
Kívánat'; bárkinek bérinen.tctew küldüak 
egy próbát a c ” ' °(>t>».ŐL. Kivé. tM 
étel vagy s.e»»e» italban egy.’. iu ad

ható az ivó iudit né’l íT.
A Cozapor többel ér, iniiit a ' Iái, 

m<nden szóbeszéde a tartózkodó «« 
n ért cs tdaiiatáaa eilcnazeip esaé teszi ar 
h/Akosn--k a szeszesitalt. A Coi« rryM

- ’desen és biztosan ha', hogy feltság, 
l* vér avagy gyermek egyaraht ai t*í-  
nrk tudta nélkül adhatja e» az il'eiö rég 
csakaei.i is sejti mi okozta jav < Usa..

A Coza a családok ezreit bákífette 
ki ismét sok-sok ti<: féifit a szégyts U 
becstelenségtél megilletheti, kik krsőBb 
józan nőig rok és ügyes íiatalemb*  «k 
lellek Tömérdek fiatalembert a io t.fra 
és s erencséjél.e? segített sn|; eytrtrnak 
éleiét számos évvel nieg,'owzab ,r «.

Az intézet, mely a uozapo f*J»jde-  
nns‘», mindazoknak, kik | J».- mk
pröbaadagot és eg • kösror 
lelt könyvetdíj- és költség-*  -.■ t»*e-i  r'.M 
hogy % ’ bárki is megg?A.-5-rte-»en b*»-  
tos ha vsáról — Kezesbe- • k, r.ogy ac 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lan*  
London, Anglia.

DUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első parkettgyár és 

gőzfürész részvénytársaság KASSAN

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült sokszorosan 
kitüntetett parkettáit úgynevezett 

amerikai tömör és berakott koczkáit

jutányos árak mellett

A lerakás kívánatra gyári lerakó által a leg
pontosabban történik.

.. Egy félfedelü ..

= könnyű hintó — 
jó karban levő, csinosan kiállítva, ju

tányos árban azonnal eladó Miró 
József kocsifényezönél Erdő-utca.

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon

tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizeda-uícza 45. szám.

zappan
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden dartb ix«p- 
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs*  vtój*gygye)  

legyen ellátva.

Gőzcséplőkészletek 2'í2-töl 12 lóerőig, Benzinmotorok 
Szalmaprések gözhajtásra, 

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
tejrajabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KIR- ÁLLAMVASUTAK 6ÉP67ÁRÁNAK
VEZÉRÜtáyhCKSÉdÉHÉL E= B-jDAPT.ST, V., VácI-lGn,: 32. szám.

’-v : kl-ón -tű és bértreuive küldünk.
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A 1 • kittinő étvágyfokozó
AKI asztali italt óhajt,

Aki gyenge, lábbadoző,

A1<1 ideges, álmatlan,
Aki vérszegény,

Aki sovány, 

A ki szoptat, 
Aki tüdőbeteg, 

ne ímila^szn. el sajtit érdekölien 
a kitűnő liatásnnak elismert

UERCULES
U j maláta-tápsör

különlegességet inni. l

Kellemes izü, bármeddig eláll, nem romlik 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

Hercules sörfőzde 
szétküldési telepén 

Budapest, VII., Bethlen-tér 3|21.
Telefon 62—67. Árjegyzék ingyen és bérm.
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Kom Bernát cégnél.

Biti itk
által * UtJutAnyoaabb árak mellett ajárrhatnak;

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és g ö z c s é p I ö g é p e k
szalmakazaiozók, Járgány-cxSpWgépek, lóhere-cséplok, tisztító 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és a.atógépek, szenagyüjtok, 
boronák,

sorvetőgépek, Plánéi jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
•kék és minden egyéb gazdasági gépek.

sy ÜBUsleln FülBptiashaftó-pinilátt, 
malyek érek óta kftQnSaknak bizonyultak és döhelö 
•rrof ok álul könny*  hashajtó*  éa feloldó-szerül 
ajánltatnak. — Egy dobos (15 pirula) 30 flllór.

Mtndan <yó<ys««rUrb»n

Heusteli-féle pínizertír, Bécs, I., Pl attkengasse 6.

festék-, twcz8- és lakkgyiFi

KRAYER E.’ésT? I
— Jákie! föhorcasg mítbtí BiáUtté)*,  ■ 
i mov áUawuatak I

BUDAPEST, V., VAezl-ÚT 6.* STMB |

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

kat dupla harang csanagygyal, 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 lélező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, oedálok, conusok és csészédet stb.) 
óriási forgalmink következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárh-vá.

Elsőrangú 
Singer varrógépeké*  

•redeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, Józsof-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

Köbö—ós, ralredtséz és ebiyálltásodás 
ellen gyo. 3 és biztos hatásúak 

Egger íiuHpaszílliál, 
az étvágyat n?m ro.itjúk és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 é-3 2 kor. Próbadoboz 50 fii).

Fő- és szétküldési raktár: 
NÁDOR" gyógyszered 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. ez

' Megfojt ez az átko- 
íj zott köhögés!

Gödöllő : Szentmiklóssv B 
Alberti : Lanplvof Gyula.
Aszód : Sárkány László.

rnelipaszttlla
•ar meggyógyított.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖ DŐL LÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitas, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott lialottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. ===== Hullaszállitás.
r ------------------- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====

Gödöllői „Erzsébet” könyvnyomda.


