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A gazdasági sztrájk.

Mindegyre melegebben, izzasz
tóbban tűz alá a nyári nap perzselő 
sugara, dűlők, ösvények mentére lá
gyan borul pipacsok bíboros szőnyege, 
illatos kakukfű, és a suhanó nyáresti 
szellő halk hullámzással ringatja meg 
érett, acélos kalászok tengerét Még 
csak egy-két rövid nap, és elérkezett 
Péter Pál s vele a jutalom ideje, 
milliók keserves, verejtékes munkájá
nak jutalma.

Mezőgazdasági nép vagyunk. 
Nem oly értelemben mezőgazdaságiak, 
mint más vármegyék, más járások, 
más helységek lakói, kik gazdasági 
íéren is az állandó haladást vallják 
legfőbb elvükül, és igy jóval fokozot
tabb jövedelmet sajtolnak ki a rög
ből mint mi, akik földmivesnek is 
maradiak vagyunk, — de mégsem 
tagadhatjuk, hogy kenyerünk java 
részét az anyatöld adja meg, ha 
mindjárt oly soványan is, hogy alig

jut száz és száz családnak több a 
példaszó szerinti mindennapi kenyér
nél. —

Különös szeszélye a sorsnak, l 
hogy azóta, mióta egyre több és több 
csapás veri földmives népűnket, egy i 
újabb rettenetes szörny is mindsü- 
rübben veri fel a fejét, mely nagy, 
megmérhetetlen pusztítással, rombo
lással fenyeget, nagyobbal minden 
jégverésnél, minden tűzveszélynél, 
mert nem csupán helyi jellegű, ha
nem általános és gyorsabban terjedő 
a szélvésznél is, és ez a veszély a 
felzaklatott, mesterségesen szított 
igazságtalan indulat kitörése a mező
gazdasági szrájk.

Elszoruló, aggodalmas szívvel 
halljuk gazdáink örvendező jelentéseit 
az idei terménykilátásukrol, és még 
ma sem tudjuk, valóra válnak-e ezek, 
vagy pedig örökké kilátások marad
nak.

Valami lappangó ttiz, a fojtott 
indulat zsarátnoka, egyre szélesebb 
és szélesebb körökben terjed tovább 
járásunk területén a munkásság körc-

| ben. És kétszeresen fájó dolog ez, 
mert minden lépésnyi tér, melyet ez 
a métely elfoglal, a hazafiasságtól el
hódított terület, mert szűz talajon 
terjed tovább, oly vidéken, mely 
mindeddig csupán egyetlen indulatot 
ismert, a haza szeretetét.

Szomorú, de szemmel látható 
jelenség, hogy a szocializmus terje
dése épen a hazafiasság rovására esik. 
Mintha mindannak a nyomornak és 
romlásnak, melyet a sanyarú viszonyok 
okoznak, egyedül a nemzeti érzés 
lenne okozója és mintha a nemzet- 

í köziség eset eges diadalma egyszeri
ben é.lent varázsolna e földre.

De minden egyébbtől eltekintve, 
: az aratási sztrájk föltétien immorális 
i és elitélendő dolog, még abban az 
' esetben is, ha esetleg jogos alapon 
! nyugvó előnyöket szerez is a a mun- 
| kásságnak. Elítélendő azért, mert a 
I munkaadók kényszerhelyzetét hasz- 
■ nálja ki a maga javára.

Minden egyoldalú küzdelem igaz- 
I ságtalan, és ennélfogva igazságtalan 

a harcnak azon módja is, amikor az

TÁRCA.

Szakítás.
A bűnre, amelyet elkövettél, 
Bocsánat van — de odafenn.
E bűnért nem tud megbocsátani
A tiszta férfiszerelem.
S lia szivem megszakad beiéje, 
Ezennel szakitok veled
És megpróbálom eltemetni 
Örökre az emlékedet.

A más tán jobban illik hozzád,
A más talán neked való,
A m á s tán vak lesz és nem látja,
Hogy benned mily kevés a jó,
Hogy csupa önzés a te szived,
A szenvedélyed csal a tűz
Virág vagy te, melyet letépnek, 
De szive fölé egy se tűz.

X. Y.

Csícsís apuka.
Irta : Sz. Szigetby Vilmos.

Lapunk eredeti jogosított kiadása.

A hálószobában még félhomály van, 
ámbátor kívül igyekszik melegíteni a napsu
gár. A lakás berendezése egyszerű, mond
hatni szegényes, fö éke a fényezett ágy, 
meg a két ajtós szekrény, amit a végrehajtó 
meg sem tekint már, úgy jegyez be hónap
ról hónapra a nagy árkusokba.

Az egyik sarokban két ripszhuzatu 
szék szerénykedik, fölöttük a falon japán 
legyező gyűjti magába a port, azo.i bin 
egyetlen dísze az általános szegénységnek.

Az ágyban egy sárga képit ember 
fekszik lihegve. Csupa kimerültség, egyre 
jobban tünedez arcáról az öntudat is, elfog
lalja helyét a mindenbe való belenyugovás, 
amely nem érzi már magát ebbe a világba 
tartozónak, hanem félig az uj hazában jár.

A függönyt n»iii s: abad felhúzni, jo- 
lánka következőleg az ablak mellé húzódik 
és ott pingálja a nagy betükat, inig Bábu
két a hajas baba forgó szeme köti le cso
dálatos esemény gyanánt s azon tűnődik, 
hogy ki verhette le az orrát ?

Az ágy megrecscscn, okos Jolánka 
hirtelen felugrik és odaszalad.

— Hol van anyuka? — nyögi a be
teg.

— Elszaladt a patikába, azt mondta, 
hogy mindjárt jön.

Inkább magának mormolja, hogy : „az 
nagyon messze van !“ Verejték borítja el az 
arcát s elfogja a fuldokló köhögés, amely 
úgy megszokta mindig kínozni. A keze 
görcsös erőlködéssel nyúl a kis gyermek 
vékony karja után, de aztán gyöngén tapad 
oda, már fogni sem bírja.

— Kicsi leányom, cakóid meg az 
apádat.

Azok a liliom-karok gyönge folyondár
ként tapadnak a kidőlő tölgyhöz.

— Apukám, ugy e, ha majd megint 
egészséges leszel, kimegyünk az erdőbe 
madarat fogni. Jaj, olyan szépen énekelnek 
azok.

Csendül már vaíahonnét messziről is
meretlen, soha nem hallott dallam, szférák 
zenéje, azt hal'ja egyre nyugtalanabbul a 
beteg.

— Kicsi lányom, szaladj cl a tiszte
lendő űrért, mondd, hogy kéretem, bet-g 
vagyok.

Jolánka siet máris, nagy az öröme, 
hogy beszélni fog a pap bácsival, sőt ő 
szól hozzá e|őször, kérdezés nélkül.

Babuka végre kitolta a bábu mozgó 
szemét s ilyen körülmények közölt ráun. EJ 
is hajtja magától s megy az ágy felé. 
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egyik ellenfél a másiknak soha töb
bet helyre nem hozható károkat okoz.

Még az igazi harc, a csatamezőn 
véghezmenő küzdelem is kötve van a 
humanizmus bizonyos tekintetei által, 
melyek megszegésére csupán barbár j 
és teljesen civilizálatlan néptörzsek i 
vállalkozhatnak. A socializmus bajno- j 
kai pedig azt hirdetik magukról, hogy ! 
ők a civilizáció előhírnökei, hogy kö
vethetik mégis azt az eljárást, mely 
minden civilizációval, minden hadijog
gal h nnlokegyenest ellenkezik ?

Bíztunk eddig a mi jó magyar 
népünk józanságában és Ítélő képes
ségében, de ez a bizalom ma már 
nem elegendő. Minden józanságot 
feledtet, minden ítélőképességet elva
kit a mesterségesen szított, felkorbá- l 
csőit indulat — és éppen azért nem 
szabad a bizalomnál megmaradnunk, 
hanem oda kell törekednünk, l'.ogv a 
lelketlen felbujtók működését megaka
dályozzuk és lehetetlenné tegyük.

Nem maradiságot hirdetünk ak
kor, mikor szembe helyezkedünk a 
munkásmozgalom egy oly tünetével, 
amely legkevésbbé sem alkalmasak 
arra, hogy a munkásság helyzetén 
javítson, henem inkább csak ártalmára 
lenne ennek, hanem igen is, igaz hi
tünk és meggyőződésünk, hogy egy 
ily nagyfontosságá kérdést csak békés 
utón, az összes érdekeltek egyetértő 
működésével lehet megoldani.

A munkásságnak igen sok 
panasza jogos, de jogos a birtokos 
osztály jajszava is, mikor kétségbeesik 
sanyarú anyagi viszonyain. Nem kell 
tehát olybbá venni a dolgot, mintha 
itt munkaadó és munkás érdekei 
homlok egyenest ellenkezőleg álla
nának egymással szemben. Erről szó 
sem leltet Közös az ő sorsuk, örö
mük, bánatuk, mind, mind közösek.

Hízelgő cica módjára odadörzsöli arcát 
a lelógó apai kézhez s negédesen az ágy 
szélére dőlve dorombol.

— Apukám, szedén apukám.
Könyek lepik el a fáradt arcot, talán 

az utolsók. Le is dörzsöli hamarosan, de a 
fogékony apróság már észrevette, bánatos 
lesz a hangja is

— Apuka szír, ne szíjon apuka.
S hogy nem lát az arcból semmit, 

ártatlan angyali lelke azt hiszi, hogy a régi 
játék elevenedik meg.

— Kuk, apuka, kuk !
Az ember egy végső erőfeszítéssel le

hajol, odatapaszlja kiszáradt ajakát a gön
dör fejecskére, aztán visszaesik a párnákra 
s mozdulatlanná válik.

— Apuka, apuka! — kiabál a gyerek, 
de az nem felel.

Simogatja lelógó karját, föl szeretne 
mászni, melléje az ágyba, de egyedül kép
telen rá, édes ílgyefogyottsiggal lipeg s ke
res valamit, hogy miként érhetné el a cél
ját, közben megismétli a hivó szót :

— Apuka, apuka I
A tisztelendő ur érkezik meg, kezében 

a feszülettel. A gyerek ott támaszkodik még 
mindig az ágyon s halk hangon inti, édes 
kis ujjacskájat feltartva :

— Apuka csicsis. csicsis apuka.

Nem változtathatunk tehát a 
munkásság helyzetén anélkül, hogy a 
gazdák vrszonyain is ne javítsunk. 
Jövedelmezőbbé kell tennünk a földet, 
fokoznunk a termelés hozamát, és az 
anyagi szilárdálás természetszerűleg 
maga után fogja hozni azután a me
zőgazdasági szociális kétdés megol
dását. Ha elmúlik a keserűség oka, 
mineenesetre elmúlik majJ maga a 
keserűség is és békésebb idők bekö- 
szöntével a társadalmi béke is ránk 
fog virradni.

Járásunk területén is lesznek 
sztrájkok. Az apostolok, — az izgató 
budapesti küldöttek már működnek. 
Felhívják rájuk hatóságunk figyelmét.

De gazdáink is legyenek előre 
látók legyenek elkészülve 1

Legyen egyenlő a küzdők fegy
vere s talán úgy majd hamarább létre 
jő majd a béke.

Serényen suhogjanak hát csak a 
kaszák, döntsék az acélos búza sűrű 
rendéit, csendüljön hangosan a vig, 
a gondtalan nóta — és pusztuljanak 
szégyenkezve azok, a kik a zavaros
ban akarnak halászni és apostoloknak 
szeretnének látszani csak azért, hogy 
mennél könyebben zsarolhassák a 
népet.

HÍREK. 

Szeirélyi hírek Gallé 
Antal cs. és kir. udvari várkapitány, 
a gödöllői önk. tűzoltó egylet elnöke, 
e hó folyamán Gödöllőre érkezik. 
Ezen örvendetes hirt ama jó kívánsá
gunk kapcsán közöljük, hogy itt, kö
zöttünk, visszanyert egészsége minél 
hamarabb megszilárduljon és minél 
hosszabb ideig tartózkodjék nálunk 
— Dr Rudolf Béla kir. aljá- 
rásbiró julius 2-án kezdi meg szabad
ságát.

Egy megható Jubileum. Ará
nyaiban kis terjedelmű, de melegsé
geben annál intenzivebb ünneplés 
folyt le f. hó 23-án a róm. kath is
kolában. Ekkor volt ugyanis Szvoboda 
Ignác kántortanitó osztályának évzáró 
vizsgája, amely vizsga az érdemdús 
tanítónak 40-ik vizsgája. 40 évig mű
ködni a tövises tanítói pályán, nem
zedékeket felnevelni az emberi társa
dalomnak nem csekély feladat. - 
Az emberi művelődés ideáljá
nak szeretete kellett, hogy éljen e 
férfiú szivében, hogy mostanáig friss 
üdeséggel iparkodott megfelelni fel
adatának. Ünnepeltetése is oly zajta
lan, oly szerény volt, mint egész 
élete. Az évzáró vizsga végén Podho- 
rányi József igazgató megható sza
vakban emlékezett meg a nap jelen
tőségéről, méltatva a gyermekek aty
jának érdemeit. Majd a növendékek 
közül Dragonits Vilma köszöntötte a 
nép ősz nevelőjét. Szem nem maradt

szárazon a kedves jelenetnél, a kö
zönség együtt könyezett a növendé
kekkel. Erezték mindnyájan, hogy ez a 
szereidnek magasra csapó lángja, a 
legnagyobb jutalma a fáradhatatlan 
munkásságnak.

Előléptetés. Gallé Emilt, Gallé 
Antal várkapitány fiát, mint értesülünk, 

i május hóban soron kívül főhadnagygyá 
léptettek elő, miután a hadi iskola 
utolsó évfolyamát kitűnő sikerrel vé
gezte.

Felolvasás. Kaltmann Ignác gö
döllői tanító julius 8-án este 7 óra
kor felolvasást tart a gödöllői polgári 
körben. Tárgy : A biztos jövedelem
mel nem rendelkezők megélhetési vi
szonyai. A felolvasásra vendégeket is 
szívesen lát a kör vezetősége.

A gödöllői iskola alap. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére a belügyminiszter meg
állapította, hogy a Gödöllő községben 
gyűjtött iskola alap, amely az időközi 
kamatokkal körülbelül 30,000 koronát 
tesz ki, a község tulajdonát képezi, 
s tegnap érkezett leiratában elrendelte 
a minister a pénznek a községi pénz
tárba való beszolgáltatását.

Jég. A péceli határt — mint tu
dósitónk telefonon jelenti, — tegnap 
délelőtt 10 órakor elverte a jég. Bor- 
sónyi nagyságú jégdarabok estek mint 
egy 10 percig.

Közgyűlés. A f. hó 22-én meg
tartott Gödöllő községi közgyűlésen 
elfogadta a képviselő testület a kir. 
járásbíróság kibővítésére és 25 évre 
való bérbe adására vonatkozó bérleti 
szerződést oly fenntartással, hogy te
kintettel arra, hogy az ig. ministerium 
csak legfeljebb 44.000 kor. építési 
összeg évi 5 “u kamatait lévén haj
landó évi bérül fizetni, a ministerium 
bemutatott tervei szerint költségvetést 
készíttet el s ha ezen költségvetés 
végösszege 44.000 koronát meg nem 
fog haladni, köti meg aszerződést, s 
erre, valamint a szükséges építési 
tőke megszerzésére nézve 30 nap 
múlva fog ismét határozatot hozni. — 
Megszavazta 13 szóval 8 ellenében a 
Kovács István ig. tanár altat felállí
tandó nyilvános magán gymnasium 
elhelyezésére kért 600 koronás segélyt 
s végül Gödöllő község vadászati jo
gának bérbe adására julius 14-ének
d. e. 10 óráját tűzte ki versenytár
gyalási határnapul.

Gondatlanság áldozata. F. hó 
20-án Pólyák József gödöllői lakos 
mezei munkára nienvén, másfél éves 
István nevű fiát nála lakó édes any
jára, Pólyák Istvánnéra bízta. Polyákné 
azonban a gyermeket magára hagyva, 
konyhakertbe ment gyomlálni. Rövid 
idő múlva visszatért, de már unokáját 
egy vízzel telt dézsába arccal bele 
dőlve megfuladva találta. — A gon
datlan nagyanya ellen megtették a 
feljelentést, a gyermeket pedig fel
boncolták.
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A holt szezon vagy ugorka-idény 

lassanként ismeretlen fogalommá válik. Évek 
sora óta épen nyáron történnek a legszen- I 
zációsabb események. Nincs itt már intel
ligens újságolvasó, akik a mezei munkák | 
vagy fürdőre utazás címén akár csak egy I 
hónapra is abba hagyná az újság járatást. 
Meri teljesen fölösleges is volna ez, mikor , 
a kiadóhivatai mindenkinek utána küldi a 
lapot akár I Alföldre is, akár minden héten 
máshova is ; úgy hogy ma már nem kell 
az olvasónak megszokott lapját nélkülözni 
még utazáo közben sem. Azért nem mu
laszthatjuk el olvasóink figyelmét a „Pesti 
Hirlap“-ra felhívni, mely kedvelt napilapunk 
a félévi forduló alkalmából erdekes dolgokat 
Ígér. így uj regényt Gárdonyi Gézától, ma 
legnépszerűbb, legkiválóbb szépirodalmi 
hónktól, novellisztiküs tárcákat Tóth Bélától 
aki évek óla hűtlen e műfajhoz, s most 
visszatér első szerelméhez ; tárcákat, elbe
széléseket, rajzokat továbbra is Szabóné- 
Nogáll Jankától, Lux Terkától, Keltái Jenő
től, Kazár Emiltől, Szotraházy Istvántól, 
Abonyi Árpádtól, Szántó Kálmántól slb. — 
A jövő félévi előfizetők megkapják kará
csonyi ajándékul a Pesti Hírlap 1907-ik évi 
napiárát is és féláron fizethatnek elő a 
Divat Sálon kitllaö divatlapra — A Pesti 
Hírlap előfizetési ára félévre 14 korona, 
negyedévre 7 korona, egy hóra 2 kor. 40 
lillér. A Divat Salonnal együtt negyedévre 
9 korona. Kívánatra mutatványszámokat is 
küld a kiadóhivatal Budapest, V., Váci-körut 
78.

ÓÖPÖLLÖN
szöllők, földel-', rétek eladók. — 
Cint a kiadóhivatalban. 1—4

ELAPÓ, BÉRBE APÓ
Zsámbokon, a község közepén a Fő-utcán 
egy 3 utcai szoba, konyha, pince, mellékhe
lyiségek és istállóból álló, bárminő üzletnek 
is alkalmas úri lakóház 1536 négyszögöl 
beltelekkel, melyből 200 négyszögöl termő 
fajszőlö. — Bővöbbet a kiadóhivatalban. 1-8

VÁMOS Ml LOS 
------------------------ és...............................  

SOMLÓ PEZSÖ 
oki. mérnök-vállalkozók műszaki irodája 

........ Gödöllőn. ........ 
(Váczi-utcza, Polgári Takarék épület) 
elvállal földmérést, parcellázást, 
birtok rendezési, váz- és tervrajz 

készítést, valamint minden a 
- mérnöki szakba vágó - 

....  műszaki műveletet. ■--- __ 
1 — 12

Pályázati hirdetmény.
A gödöllői állami méhészeti gazdaság 

méhészmunkás tanulói és időszaki' 
tanfolyamának h a I I g a - 
t ó i élelmezésének, a tanulók fehérneműi 
s a tanfolyamok ideje alatt használt asztal
terítők, asztalkendők, törülközők stb mosa
tásának 1906 évi július hó 1-től 
1907. évi november hó 15-ig 1
vállalati utón való biztosítása céljából 1906. 1 
évi junius hó 27-én, szerdán d. e. 10 I 
ólakor a m. kir. méhészeti gazdaság irodá
jában Gödöllőn, nyilvános pályázati verseny
tárgyalás fog tartatni.

A szerződés tárgyát képező vállalat 
közelebbi feltételei a méhészeti gazdaság 
irodájában Gödöllőn és a in. kir. méhészeti 
felügyelőség hivatalos helyiségében (Földmi- 
velésügyi m. kir. ministerium II. e. 76. ajtó) 
naponként délelőtti 10-12 óra között tud
hatok meg.

Pályázók 1 koronás bélyeggel ellátott 
írásbeli ajánlatokhoz keresztlevelet, magyar 
honosságukat igazoló okmányt, továbbá ed
digi foglalkozásukat és családi állapotukat 
feltüntető — valamint erkölcsös életüket iga
zoló bizonyítván) t is tartoznak mellékelni s 
az ajánlatot a versenytárgyalás időpontjáig 
borítékba zárva egyszáz koronányi kész
pénzben vagy elfogadható értékpapírban le
teendő bánatpénzzel együtt a m. kir. méhé
szeti felügyelőséghez eljuttatni.

A pályázat eredményéről közvetlenül 
a versenytárgyalás befejezésével értesülnek 
ajánlkozók, amidőn az el nem fogadott 
ajánlatok benyújtóinak a bánatpénz vissza- 
adatik.

A nyertes pályázóval pedig, miután ez 
a 100 korona bánatpénzt a letétbe helye
zendő 400 koronányi biztosítékra egészítette í 
ki, a szerződés nyomban megköttetik, meg- | 
jegyeztetvén, — hogy a szer- i
zedés a vállalkozóra nézve ennek aláírásával, : 
a gazdaságra illetőleg az államkincstárra I 
nézve pedig a földinivelésügyi in. kir. mi- ! 
nister jóváhagyásával válik kötelezővé.

Budapest, 1906. évi junius 18.

M. kir. méhészeti felügyelőség.

ÉRTESÍTÉS!
Göplöilő és vidéke úrnőit van sze
rencsém értesíteni, hogy Gödöllőn 
Kossuth Lajos-utca 551. sz. alatt 

NŐI PIVATTERMET 
nyitottam .. .. Készítek minden
nemű női- és gyermekruhát .. .. 
le</ujabb franczla és angol 
eredeti modellek szerint .. Francia 
szabász. Kováid Péter és fia hely
beli képviselete :: :: :: :: ::

Ruhatisztitás, kelme- és szőrme-festés.
Gyakoilott varró-leányok és ta
nuló leányok felvétetnek :: :: ::

Tisztelettel
Radnay Józsefr.é

tulajdonosnő.

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy — 
Gödöllőn, Rudolf-u. 131. sz. alatt 
levő helyiségben

tejnek, valamint egyéb 
tej í emlékeknek 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben cs a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

Törekvésünk oda irányul, hogy 
ngy a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel

A budapesti l.özp. íejcsarnok.

5865 sz. tkv'. 9C6.

• részvény-társaság 
Rédl József és
Ilona — végié

kor. töke-

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az aszódi hitel
bank és takarékpénztár 
végrehajtatónak, — I 
neje szül. Bakai 
hajtást szenvedő elleni 4700 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a pestvidéki kir. törvényszék a ................
járásbíróság területén I 
fekvő, a gödölk i ' 
József és neje szül. 
A I. 1—3 sor 232, 
sz. beltclki ház, 
álló ingatlanra 
korona kikiáltási 
te és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1905. augusztus hó 8-ik napján d. c. 
10 órakor a gödöllői kir. járásbíróság hiva
talos helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áro 1 alól 
is eiadatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 
— 394 korona — fillért — készpénz
ben, vagy az 1831. évi 60. törvény- 
cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságiigyininisteri 
rendelet 8. § kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 19C6. évi május 23-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró’

íayszék a gödöllői kir. 
levő Gödöllő községben 

1X5 sz. belé ben Rédl 
Bakai Ilona nevén álló 
233, 234 hrsz. 573 ö. i.
kertek és udvarból 
az árverést 3940 

árban elrendel-

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

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek
legújabb szerkezetijén cén legjobb ki-vitelben ki ipluilbk

A MA6VAR KIR. ÁLLAMVASUTAK dÉPáYÁRÁNAK
VEZÉRÜdYNÖKSÉéíÉNÉL BUDAPEST, V., Váci-körtn 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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Dr. ÍRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Göd illőn f. hó 27-től naponta 
este (> órakor Petőfi-tér Dö.-nsödy-féle 
házban. Vasár- es ünnepnapon egész 

m p m i.t.
Fog ö nés.Müfcga ..

A már 32 éve a kerék
pár vil igot uraló ere
deti angol Helicat 
Premier és Tite 
Cltampion kerékpáro- 

csapagygyal, 3 s 5 évi jót- 
fel.-melés ndkül szigorúan 
lm i'i 12 15 kor.-ig terjedő 

; k e: ékpá r alkat részeket 
ez egész világon létező összes kcreKpmoK- 
hoz. külső és bclsőgmumik, csengők, I. nip.ik. 
pedálok, láncok, conusok és csi-szeket stb. 
óriási forgalmunk következtében

I at dupla harang > 
.állással minden a:l 
az eredeti .árakon 
részletre adjuk és 
r.t cg
hoz külső és

áziKk árleszállítással 
szálliv.tTi vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógép

eredeti 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 kívr.cló <3 k'íia 

kerékpár és varrígépncgykcrccl ccck 
Ausztria-Magyarorr.zfg Icgnaj yebb, legmeg

bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktál 
Budapesten,

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

Diszárjegyzcktlnk 1CC0 képpel kerékjár és 
alkotóiéiul.ti I ifjún és bérmcnívc.

V illa m o s

Foghúzás

1

é s

J

mellpaszttr.a 
csak hamar meggyógyított. I

e o

Fejér
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

Csekély befektetéssel mindenkinek » 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Cxenibl-tos, tavtós, kevés
élest it/éiiulii (/épek.

GYÁRTMÁNYOK :

tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-,

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b "
és fémöntőd
régi váci vám 
közelében.

és gazdasági vizve- 
Szivattyutelepek és

Telefon : Budapest 95—50. Sürgönyeim : Walser Csángóutca Budapest.

Gödöllői Erzsébct-nyomda.

r •
■ ' * a ii 11 ú ’kz Cj

I ..tkin.-k bérmentesen .küldünk 
it a CoZAPORI Ó1.. Kávé, tea 

an cg.................. í -
aló . z ivó tudta nélkül.

A Coz.tp. r tóHbct ér, mint a vitái,
II </. -v/idv a 1 rhv.k- .lásróg

eS ’dahatása cik-nszcnvct sé teszi az 
i>z. k >sn k a -es italt. A C >z.i olyan 

sen és biztosan hat, hogy feleség, 
avagy gyermek egyaránt az ivó
it.i nélkül .n'.'i.tlh: ésaz illető még 

etn is sejti mi okozta javulását.
C>rza a családok ezreit Lékitette 
'! s jksok ez r férfit a szegyen és 
lens?,,t .’ mcgtr.ct'telt, kik később 
p 1 ! t 1: és fi •■• ‘s fiatalemberek 

lettek I ö:iié,'.i< k íi.it.ile iibert a jó útra 
ekéjéhez -egitett s- k embernek

ítézet, mely a C tzapor, tulajdo- 
1 'az knak, kik kívánják, egy 
got és gy köszönó-ifasokkál 

telt könyv.*  <ij- és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz- 
t >s lia’isáról - K zeskedtink, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen pr>ba 74. 
V ígja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25 Icv.-lapok 10 f. 

mentesitend ik.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

' £.’ 3 f < *a 
o • 3 te í uí

felmérése Rét, Lirtok'elosztást 
céllá ást, ehhez vázrajzokat 
tosan készít és legolcsóbban

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

Városok, kastélyok, szállodák, 
malmok, magánházak és gyárak 
berendezése — — — —

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elektrogének)

ÓH JAJ I
Köhögés, rekedtség és elny ulkáecdás 

ellen gyors és

Egger ino
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadobcz 50 fül.

Fő- és szétküldési raktár:
NADO R“ gyógyszer-ár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentnii-klóssy B 
i Alberti : Langhof Gyuía. 
a Aszód : Sárkány László.

egfojt ez az átk 
zott köhögés!

emetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám 
Mindennemttjxoporsók kaphatók érez-, k ményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok 
sirkoszoru’r, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkccsi mellett fáklyával,- 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. — ITullaszállitás.

Gvászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek

Tűzfccskendők, fémszerelvények 
s tömlők. — Tűzoltósági személy
szállító és szer-kocsik. — Vizivrrd > 
kocsik, tömlőimből ;k és letr.'i-c. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zetid mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövek.

Vízvezetékek és szivallytilelqiek tervezése.

Házi- ipari- 
zetékek. — ___ _____.
gyárak tűzbiztonsági berendezése. | 
— Azványviz emel i és töltő-ké
szülékek.— Köze tészségügyi sze
rek. — Köztisztasági eszközök. — 
Harangok és Itaraiigallványok. — 
Férnöntveny különféle ötvözetben.

Szakltcli iiiérniiki munkálntok.


