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bérnientetlen leveleket neiii fogadunk el.

Gazdasági ügyek.

A következő nagyfontosságu cikk 
közlésére kérettünk fel.

A szocialista lapok révén nyilvá- t 
nqsságra került, hogy a földmivelési 
minisztérium a fenyegető arató sztrájk- | 
ra került, hogy a földmivelési minisz- : 
terium a fenyegető arató-sztrájkra való : 
tekintet nélkül két külföldi gépgyáros . 
cégnek megbízást adott, hogy az eset- i 
lég szerződésszegő aratómunkások pó- i 
tolhatása végett nagyobb számú arató- | 
gépet tartsanak készenlétben s hogy a 
minisztérium erről a közigazgatási ha
tóságokat és a gazdasági köröket bi
zalmas köriratban értesítette. Ebben az 
eljárásban több napilap a magyar i 
ipar megkárosítását látta, a szociális- | 
Iák lapja pedig azzal vádolja a mi- i 
nisztériumot, hogy ez intézkedésével a ■ 
a munkásokat ki akarta szolgáltatni a 1 
íöldesurak önkényének E vádak alap- j 
talansága nyomban világos lesz, ha a j 
tényállást az alábbiakban megismer- |

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ' 
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tétjük. Még Feilitzsch minisztersége I 
alatt, a múlt év végén a földmivelési i 
minisztérium a földmives munkások j 
sztrájkmozgalmának terjedésére való : 
tekintettel kérdést intézett a mezőgaz- [ 
dasági gépgyárakhoz, hogy hajlandók-e | 
nagyobb mennyiségű aratógépet ké- 1 
széniéiben tartani. A minisztériumnak, 
mim a mezőgazdaság legfőbb állami 
szervének kötelessége volt arról gon
doskodni, hogy biztosítsa valami mó
don a termés learatását azokon a he
lyeken, ahol a munkások strájkba 
lépnek. Ez a gondoskodás elsőrendű 
országos érdek s ezért gáncs a mi
nisztériumot, mely ezzel csak hivatá
sát teljesítette nem érhette A gép
gyárak közül a felhívásra jelentkeztek ! 
a Máv.-gépgyár, a Hoffherrés Schrantz 
féle gépgyár, Mc. Cormick Harvesting 
Machine Company budapesti igazga
tósága és a Bacher Rudolf ésMelichár ' 
Ferenc gazdasági gépgyár budapesti j 
képviselője, Szűcs Zsigmond. A Máv. I 
gépgyára kijelentette, hogy ily gépek : 
nagyban való gyártására nincs bérén- j 
dezve, de különben sem hajlandó azt |

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
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OÜ fii.ér. El jii. élőinknek nagy árkedvezmény.

a nagy kockázatot magára venni, hogy 
raktárra készítsen nagyobb számú ara
tógépet. A Hoffherr és Schrantz gyár 
szintén nem vállalkozott arra, hogy ily 
aratógépeket nagyobb mennyiségben 
készítsen s legfeljebb 10 darabot he
lyezett kilátásba. A Magyarországon 
ily gépek szempontjából számbavehető 
két gyár e tagadó válasza után a 
ministerium a két külföldi gyárral 
folytatott tárgyalást, mely Darányi mi
nisztersége alatt ért véget. A Mc. Cor
mick gyár minden különösebb ellen
szolgáltatás nélkül vállalkozott nagy 
mennyiségű arató és marokrakó gép 
készenlétben tartására, amit könnyen 
megtehetett, mert az amerikai gyár 
mintegy 300,000 Jrb gépet produkál 
évente, amelyből Európában amúgy is 
elfogy tekintélyes szám. A magyaror
szági fiók a kedvező konjunktúrára 
való tekintettel minden miniszteri fel
szólítás nélkül is nagyobb mennyiségű 
ilyen gépet tartott volna raktáron. A 
Bacher és Melichár cég és ennek 
budapesti képviselője, Szűcs Zsig 
mond, pedig együttesen kötelezték

T A R C A.

Künn az aromáson.
Irta: Kemény József.

A főnök csak azt várta, hogy az éjféli 
személyvonat túl legyen a váltón, bement az 
irodába, néhány utasítást adott a forgalmi 
hivatalnoknak s lecsapta az asztalra a piros 
karszallagot. Éva a szomszéd szobában nik
kel aprópénzt göngyölt tekercsekbe. A vas
láda dördült : a főnök beszólt a pénztárba :

— Végeztünk, kisasszony ? Ha tetszik, 
sétáljunk egyet.

— Azonnal főnök ur I — Néhány pil
lanat múlva az irodában volt a leány.

- Nem tart velünk, Árpás ur ? —
kérdi oltalmat esdfl pillantással.

A hivatalnok rekedten felel :
— Köszönöm, néni mehetek. Sajnálom, 

arról a megsérült bőröndről kell sürgönyt 
leadnom.

Éva csalódottan fordul meg.
— Jó éjt I
— Csókolom a kezét.
A főnök szótlanul biccent a tisztelgő 

hivatalnok felé.
Mikcr elmentek, a nő ruhájának illata 

végig lengett a petroleumszagu irodán. A 
fiatal emler összeharapta a száját.

— Milyen nyomorult is vagyok I — 
hörögte. Gyorsan befejezte a szomszéd állo
másnak szólő ,.J > éjszakát“-tal, valamit jegy
zett még rovatos könyvébe, aztán kilépett a 
perionra Neki támaszkodott a korlátnak s 
belemeredt a csöndes, tündöklő éjszakába. 
Az üres vágányok ezüstös csikókként futot
tak el ii ellette a holdlényben. A távozókat 
nézte. A főnök magas alakjának himbáló ár
nyéka pillanatokra el-elfödle a leány sugár 
termetét. Nézte őket. Az emeletről bölcső- 
ringás moraja hallatszott le a csöndességbe. 
Azok meg mintha kacagtak volna amott. 
Arpási keze ökölbe szorult.

A sétálók megállnak az őrház előtt; a 
leány fönn lakik a raktároséknál. Néhány 
percig beszélgetnek még. A hivatalnok látja 
amint kezet fognak, a főnök percekig tartja 
Éva kezét a magáéban. Aztán elválnak, a 
férfi egy darabig a távozó leány után néz 
és fütyörészve indul vissza a fölvételi épület 
felé Az őrház emeletén egy ablak megvilá
gosodik. Aztán mintha valaki kinézett volna 
egy pillanatra, vagy csak a szeme káprázoft 
Árpásnak ? Kínzó düh forr fel a fiatal em
berben.

Itt künn, a pusztai állomáson, ahová 
az első falu is órányira esik, a szolgálati fe
gyelem tart együtt néhány embert. Mikor őt 
idehelyezték a fővárosból, a fiatal tanfolya

mista szerelmében hajótörött szive egyedül
lét után sóvárgott, nyugalomra vágyott. 1 t 
megtalálta mind a kettőt. Emlékeinek és sú
lyos szolgálatának élve, esztendők múltával 
lassan visszanyerte lelke nyugalmát. Mikor a 
főváros felé robogó vonatok inenUlev.lei 
aláírta, eleinte úgy sajnált leugorni a kalauz 
kocsiból. Lassan, lassan ez Is elmúlt, kö
zömbösen hagyta a sok száz utas arca, mely 
elvonult előtte. Nem kívánkozott többé el. 
Kulturigényeit a legkisebbre lefokozva élt és 
örvendett annak a kis derűnek, amit végre.e 
sok embernek oly szűkén mér.

A derű egy sugárral élénkült meg az 
nap, mikor az ujonan kinevezett pénztár
kezelőnő a kis állomásra megérkezett. A 
fiatalság viradó tavaszán már volt. Éva, sem 
valami tüneményes szépség, de bájos egyé
nisége nem csupán a pusztás állomáson ha
tott volna környezetére. Éva csakhamar meg
nyert mindenkit : a férfiak tisztelték, az as
szonyok, az őrök feleségei rajongtak érte, 
még a fönökné sem tagadhatta meg tőle 
barátságát. Árpás napről-napra jobb kedvvel 
ment szolgálatba, hisz ott tudta közelében 
Évát. Nemsokára olyasforma tüneteket ész
lelt magán, mint amikor szive először lob
bant föl Sokszor eldudolta mély melanchó- 
liával, szolgálatban átvirrasztott éjszakákon, 
a sittek közt bolyongva a régi nótát, hogy: 
„Kétszer nyílik az akácfa virága . . " Most, 
liogy ezzel az édes illattal volt telve a lég, 
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r inukat arr.i, hoj; 590 drb amerikai 
J ’ iiistü.i féL aratógépet tartanak rak
táron.

Ez a vállalkozókra nézve a rend
kívül nagy mámmal együtt 659.003 
kor. befektetést jelentett, mc-liyel szem- 
i :i a ministerium semmi egyébb vi- 
>:-■ mtszolgáltitást nem vállalt, mint 
... , Imgy az el nem adott gépek után 
az árjegyzék: értéknek megjelelő töke 
egy i.-. icndíTe jt'.ió 6 százalék kama- 
j • restiimája a válialkozóknak. Ne
hogy azonban a gépek beszerzése 
folytán a földbirtokosokra nézve az 
aratási szerződések megkötése esetleg 
feleslegessé váljék, a minisztérium ki- 
k itötö’te, hogy junius 10-ike, tellát 
I •'/.vetíviií.l az aratás megkezdése 
eh'tt egyetlenegy gépét sem szabad a 
gazdáknak elszállítani. Ezzel tehát a 
f i'dmivelési minisztérium kötelesség
ize: üe:i szerűen szem eőtt tartotta a 
földmives munkások érdekeit.

Ezeket különben sem fenyegeti 
valami túlságosan az az ötszáz arató
gép, amely legfeljebb 10,030 arató
munkást pótol, liolotl ezidén a termés 
nagyobb mennyisége folytá t e tízezer
nél sokkalta több munkásra van szük
ség. Mint a beköverkezett események 
mutatták, az arató gépek készenlétben 
tartásának ilyetén biztosítására nagyon 
is nagy szükség volt, mell az- arató 
sztrájk falra festett ördöge csakugyan J 
megjelent. S igy maga a Bácher és 
Melichár féle 500 aratógép, a mely I 
utolsó szálig elfogyott, több mint 209 j 
gazdának mentette meg a termését, 
s ezzel a nemzet jövedelemnek egy 
tekintélyes részét a biztos pusztulás

tói. Járásunkba a cég kimutatása sze
rint 80 ily aratógép került. Nem kell 
tehát sem egyoldalú agrárius, sem 
pedig kapitalista szemüveg ahhoz, hogy 
az elfogulatlan bíráló a minisztérium 
ez előrelátó gondoskodásában igen 
üdvös tényt lásson, melyért nem 
gáncs és támadás, hanem dicséret 
illeti. A magyar ipart pedig semmifele 
kár nem érte, mert oly cikkből hoztak 
be az országba nagyobb szállítmányt, 
amelyeknek gyártására a létező magyar 
iparvállalatok nem vállalkoztak.

HÍREK. 

Ünnepség az aszódi javitó- 
intézetber. F. hó 24-én nagy ünnep
ség volt Aszódon. A kir. javítóintézet 
kápolnájának és imaházainak fölszen
telő és felavató ünnepe. Az ünnepen 
Imling Konrád államtitkár, Kiss Gyula 
és Rickl Gyula min. tanácsosok kép
viselték az igazságügyminiszteriumot. 
Az ünnep a katolikus kápolna fölszen
telésével kezdődőit, amelyet Jung Já
nos fsz. püspök végzett, aki fölszen
telés után magasan szárnyaló beszédet 
mondott, amelyben elismeréssel emlé
kezett meg az igazságügyi kormány
nak áldozatkészségéről. Ezután ünne- 
pies püspöki mise következett, ame
lyet Jung püspök nagy segédlettel ce
lebrált. Azután a protestáns imaházat ' 
avatták föl. A fölszentel*  imát Mády 1 
Lajos esperes, a fölszentelj beszédet

pedig Szeberényi Lajos cv. főesperes 
! mondotta, Bárdy Pál és Tokajy István 

református lelkészek pedig az úrva
csorái beszédet mondották. Az ünne
pet az izraelita imaház fölavatása re
kesztette be, amely alkalommal Adler 
Vilmos dr hatvani rabbi mondott hit
szónoklatot, a hazafiság eszméjét fej
tegetve. Azután Imling Konrád állam
titkár és kísérete Kun Béla miniszteri 

' osztálytanácsos kalauzolásával megte
kintette az intézetet.

Választmányi ülés. A gödöllői 
jótékony' nőegylet választmánya f. hó 
28-án d. u. 6 óraker Gödöllőn, a va
súti pályaháznál báró Vécsey Istvánná 
úrnő elnöklete alatt ülést tartott. Ez 
ülésen a bizottságok s azok ügyköre 
állapíttatott meg s a gödöllői nyara
lók azon — Szalay József és dr Kar
dos által tolmácsolt — ajánlata lett 

■ nagy lelkesedéssel elfogadva, hogy ők 
saját körükben alapot fognak létesí
teni a szünidei gyermektelep egy ide 
Gödöllőre, a jótékony nőegylet felü- 

! gyelete alá kihelyezendő 20—25 gyer
meket számláló csoportja számára be
szerzendő nyaralóra és a gyermekek 

1 ellátására szükséges kamatozó tőkére. 
A nőegylet e humánus tervet annál 
is szívesebben fogadta, mert a szer- 
zendő ház csak a nyári két hónapban 
lévén a szünidei gyermektelep által 

| elfoglalva, a többi 10 hónapban a nő
egylet által létesítendő napközi otthon 
céljait szolgálná —- A választmány 
azután még néhány belsőbb egyleti 
ügyet intézett el.

fájd Ilonnal g mialt sikerrel visszanyert és 
in oly :< i.inye 1 elveszteti nyugalmira Mi
kor a 24 órák végén, reggelenként, felért 
besötéiitett szobijába, fáradtan fetrengett 
agyán, elkerülte az üdítő alvás. Egy kép kí
nozta folyton, a főnők mohó szeme, mely a 
leányt kíséri. Tudta, hitte, hogy öitiltség a 
mitől retteg. De borzadt a gondolatra, hogy 
örült aggodalma valósággá lehet. Martalékul 
engedje ,u a k ínnyel Hőségnek azt a leányt, 
ak.t a kenyér kiszakított a természetes őrkö
dés határából I Elnézze, mint ólálkodik a 
ledérség a kir.il a leány körül, axit életénél 
is joboi i szeret I ? T-.t 111, h így cselekeJ.iie I 
kell, a kicsinyes habozás ideje elmúlt. De 
nem tudta, hogyan ?

És m >st, a mait a ragyogó éjszakában • 
látta főnökéi vi-Jám füttyszóval lassan köze- I 
ledni s hallotta a hálószoba nyitóit ablakai 
at a b ileső nyikorgását, az elhanyagolt, ' 
megunt asszony, a fájdalmas anya bánatos - 
dalat, dühe újból fölkavargott. Összeszori- I 
tott öklökkel ment vissza az irodába. Nem ] 
szeretett volna e pillanatban főnökével talál- | 
kozni . . .

Megélénkült az állomás : a tehervonat ! 
hozott is. vitt is eleget. Egy ideig hallatszott 
a kihaladó vonat gyöngülő moraja, aztán 1 
ismét csönd borult az állomásra. Árpás a 
táviró készlet előtt gubbasztó!:. A petróleum
lámpa pislog.) fénye halvány arcát még sár
gábbra festette. Gyermeksirás szűrődött át a 
taiukon. Fölriadt. Kinézett a perronra. a 
málházo a pádon bóliisk. I‘, lámpásában 
pislogott a kanóc. Mint az álomj.ró, szinte 
öntudatlanul, fölment az em.letr0. Mikor a 
főnökék . j..’/a előtt ■r.ezt elen léptekkel el
surrant s hallotta a csecsemő sírását, úgy 
lémlett luki, hogy az is őt kéri, segít.,en 
rajtuk. A hold szépen világított be szobájába. 
F.gy pillanatig körülnézett szegényes holmi- i 
jón. Kis n.mmagot veit ki szekrényéi) >1. Lent 
aztá.t kib i.i.ot.j az Íróasztalán. Olyas apró

haszentalanságok voltak benne, miket a fia
talok ereklyeként szoktak megőrizni : szalag
foszlányuk; selyempapirosban elszáradt virág
törmelék, képes levelezőlapok, levelek. El- 
nézegette egyenkint Szinte elbeszélgetett 
velők, iiisz nem volt senkije, akinek tusa
kodásáról szóihatott volna elhagyatottságá- 
ba;i. Emlékei fölrajzottak, de a régi fájda
lomnak is csak az emléke maradt meg.

A régi seb befort. Egy kis aranysze- , 
gelyes kártya akadt a kezébe. Két név volt 
rajia, egy rövid szóval összefoglalva. Es a \ 
régi seb nem sajgóit meg.

— Szabad vagyok I — ujongott föl 
lelke mélyén. Aztán újból ránehezedett az i 
aggódás : megtegye-e azt a lépést ? Ha . 
csalódnék a maga érzésének valóságában ! . 
Akkor talán maga lenne boldogtalan,’de ha j 
visszariad tőle, a maga sorsán kívül koc- | 
kára teszi azét a leányét, aki körül a lég- i 
rútabb veszély pókként szövi hálóját.

Összeszedte a holmit. Gyöngéden rakta 
vissza a kis csomagba.

— Isten veletek, szép emlékeim, — 
igy sóhajtozott — uj élet határán búcsúzom 
tőletek. És ti ereklyék, maradjatok velem, 
ha boldogtalanság várna ram, legyetek vi- , 
gasztalóim ! — Aztán elszégyenlette magát, | 
hogy tudott ilyen gyerekes lenni 1 Kisietett ' 
a pályaudvarra.

Kelet felöl pirosodott az ég alja. A 
távoli dombsorok sötétkékjéből komoran fe- 
Ketéllettek bele a tíizfénybc egy kolostor 
tömör formái. A málliázó ásítva koszolódott 
le a pa-.l ól. Megszemlélte illő komolysággal 
a főn k disznait, moslékot öntött a vályúba. 
Az < ritáz környéke is megélénkült, a kakas 
kukorékolt, tollászkodó tyúkok bújtak elő a 
söv.my ni .'gül, az őr eloltotta a sorompó 
lampusait és a váltókét. Ki eresztettea tehe
net az istállóból, a feleségeineg vizet hú
zott a kerekes kúton Aztán venyigét készí
tett a kemence elé. Sütés lesz. Az ország-

utón nehéz járású parasztok ballagtak az 
■ állomás felé. Koravén asszonyok, viháncoló 

sovány leánykák fejükön friss gyümölcsösei 
mi egyébbel megtetézett kosarakkal, tejes 
kannákkal. Az éhes város vár reáj k. Csön
desen beszélgették, milyen lesz a termés 
mennyit Ígér a bor, telik-e majd adóra, ka
matos pénzre ? így várakoztak a pénztár
ablak előtt.

A harangjelző kongott. Éva sietve jött. 
Fázósan burkolózott nagykendöjébe, csípős 
volt a hajnali szellő. Árpás amint száraz 
hangon, de föllobbanó szívvel köszöntötte, 
utána lépett a pénztárba.

— Segítsek ? Nehezen nyílt tegnap is 
a láda.

— Köszönöm, — felelt a leány komo
ran s ledobta magáról a kendőt.

Amint igy a nyugtalan alváslól kime
rültén, megduzzadt arccal, zavaros szemmel, 
magára kapkodott ruhában látta Évát. Két
ség szállta meg a fiatal embert:

— Igazán szeretem-e, nem áltatom-e 
magamat hamis képzelődéssel? Nem fosz- 
lik-e szét az egész, mint valami édesen ne
héz álom ? Amikor már késő lesz.

És amint a leány megkezdte a jegy
kiadást, a közeledő vonatot ment fogadni 
a váltó felé, a friss szellő elűzte az agyára 
nehezedő ködöt. A vonat fölszedte a parasz
tokat s tova robogott Mikor a másikat 
jelezték, visszatért a pénztárba.

Hét órakor jött a soros kartársa, de 
Árpás nem ment föl aludni, megvárta a fő
nököt Éva mellett.

— Főnök ur, bejelentem, hogy a 26-
I ossal távozom.

— Nos ?
— Megyek megkérni a menyasszonyom 

kezét — felelt és Évára nézett.
A leány mosolyogva számlálta a pénzt 

a tálakba.
— Nem is gratulál, főnök ur ?
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Búcsú bankett. A gödöllői Ca- 
sinó tagja1' szombaton, a központi 
szálló nyári helyiségében bankettet 
rendeztek az állásáról lemondott és 
körünkből távozó Taliy István szolga
bitó és a Szentesre áthelyezett Spalla 
Aurél m. kir. csendőrszázados tiszte
letére. — A bankett a legjobb hangu
latban világos viradtig tartott.

Pályázat. A gödötlői kir. adó
hivatal vezetője egy 2 kor. napidijjal 
javadalmazott dijnoki állásra hirdet 
pályázatot. Jelentkezni Retteghy kir. 
adótárnok urnái lehet.

Halálozás. Mr. Ujváiy Ignácz 
rákosszantmihályi gyakorló orvos, az 
ottani hidegvizgyógyintézet tulajdonosa 
e hó 27-én életének 74-ik évében 
elhunyt. A boldogultban — ki egyik 
alapitója volt Rákosszentmihálynak, — I 
Ujváry Ignác festőművész atyját, Ketn- 
stock Károly festőművész pedig apó
sát gyászolják.

Tűz. Rákosszentmihályon leégett 
Gorej Gyuláné háza és istállója. A I 
tüzet lakójának, Gruber Antalnak 4-5 
éves őrizetlenül otthon hagyott g\ér
mékéi okozták, kik gyufával játszottak 
az istálló szénával telt padlásán.

Péter és Pál ünnepe. F. hó 29 én 
pénteken ülte meg városunkban is, mint a 
keresztény világban mindenütt a kath. egy
ház az első két apostolnak Péter és Pálnak j 
ünnepét, kik a keresztény világnak adták | 
szigorú de boldogító tanaikat. A munkás 
osztály e nap után kifent kasza és sarlóval 
áll készen, hogy az Ur Jézus által adott ál
dás arany kalászai letárolásához hozzáfogjon, 
mit azon kedves öntudattal kezd meg, hogy 
amilyen kérgeket tör tenyerén, annál több 
gondteljes redöt simít el homlokáról azon 
tudattal, hogy betakaríthatja e naptól kezdve 
téli szükségletét. — Vezérelje és serkentse ; 
az Ur Üdvözítő hitében jó magyar népünket i 
kitartó munkára.

Pálya felavatás. A rákosligeti 
sport club gazdag programmal ma 
délután fogja felavatni verseny pályá
ját. Ez alkalommal a Budapesti torna 
club és a Bpesti posta és távirda 
tisztviselők sport egylete az uj pályán i 
clubközi versenyt rendez.

Nyári ünnepély. A máv. keleti I 
kocsi műhely és műszaki kocsi hiva- I 
tál „Viszhang" dalköre ma délután 
nagy nyári ünnepélyt rendez Pécelen, 
az India telepen.

Elgázolás. Csölle Gyula gödöl
lői kereskedő megbokrosodott lovai e 
hó 25-én Isaszegen elgázolták Farkas 
Józsefnek az utcán őrizetlenül a por
ban játszó 19 hónapos Judih leányát. 
Az eset feljelentetett.

Kútba fűlt. Vácszentlászlón Varga 
József 3 éves kis fia kellő felügyelet

hiányában az udvaron levő gémes- 
kutba esett. Mire kihúzták, már halott 
volt. A gondtalan szülők ellen meg- 
indiitatott az eljárás.

V. 1134 4 szhoz 1905. Vgh. 446 szhoz 19öü.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői Jcír. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 1134 4 számú 
végzésével dr. Gerber Izidor ügyvéd által 
képviselt — Budapesti előlegező r. t. 
felperes részére Fajta Irén és társai 
rákosszentmihályi lakos alperes ellen 
400 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1024 kor. — fill. becsült ingósá
gokra a fent idézett "ödöllöi kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felilifoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Rákossztmihályon leendő megtartására határ
időül 1906 évi julius 5. napjának d. u. 11 a 
órája tüzelik ki, mikor a biróiiag lefoglalt 
bútorok, zongora és egyéb ing sigoka leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becoáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko- 
rá bar. eszközöltetett volna, és ez a vég- 
r-hajfási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak,

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését kévető 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906. június hó 15.

Élő János kir. bir. végrehajtó.

VÁN|0S MIL0S
----------- ------------  és------------------------

SOMLÓ PEZSÖ
oki. mérnök-vállalkozók műszaki irodája

------ Gödöllőn.------  
zVáczi-utcza, Polgári Takarék épület) 
^vállal földmérést, parcellázást, 
Lrtok rendezést, váz- és tervrajz 
0 készítést, valamint minden a

- mérnöki szakba vágó -
■■■ műszaki műveletet. —

3—12

Gödöllő és vidéke lirirüt van sze
rencsém értesíteni, hogy Gödöllőn 
Kossuth Lajos-utca 551. sz. alatt

MÖI PIVATTERMET
nyitottam .. .. Készítek minden
nemű női- és gyermekruhát .. .. 
leyujabb j'raiiezlu és anyol 
eredeti modellek szerint .. Francia 
szabász. Kővaki Péter és fia hely
beli képviselete :: :: ’:: :: ::

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

Tisztelettel
Radnay józsefné

tulajdonosnő.

ELAPÓ, —gy- BÉRBE APÓ
Zsámbokon, a község közepén a Fó-utct : 
egy 3 utcai szoba, konyha, pince, mellékhe
lyiségek és istállóból álló, bárminő üzletnek 
is alkalmas úri lakóház 1536 négyszögöl 
beltelekkel, melyből 200 négyszögöl termő 

, fajszölö. — Bővebbet a kiadóhivatalban. 3-4

ÓÖPÖLLÖN 2"’-
szöllők, földeit, rétek eladók. — 
Cilii a kiadóhivatalban. 2—4

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

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

tejnek, valamint egyél) 
tejterméke k n e k 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben, és 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 közp. tejcsarnok.

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

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek 
legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben k; ipl u it ók 

« A MA6YAR KIR. ÁLLAMVASUTAK dÉPÓYÁRÁNAK 
á®?' VEZÉRÜŐYNÖKSÉÓÉNÉL ——— BUDAPEST, V., Váci-körui 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 Gödöllőn f. hó 27-től naponta 
este f> órakor Petőfi-tér D3.nst5dy-íéle 
házban. Vasár- es ünnepnapon egész, 

n; p >n . t.
Mükgak. Fo^ ö ltés. Foghuzás.

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

I at dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden .. felemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-tg terjedő 
részletre ad/uk és kerékpár alkatrészeket 
t?z egész vil gon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsögummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

33 százalék árleszállítással 
s<illiiutk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singcr varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8--I0 
koronás részletre 6 éri jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab is Fia 
kerékpár és vrtrrógípnagj kereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktáia 

Budapesten,
VIII. kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárji gyzékt'.nk 1CCO képpel kerékpár és 

aikotéictrckiél iigjcn és bein.intve.

lszakossag nincsföbbé
Kívánatra bárkinek bérmcntcsen küldünk 
egy próbát a COZAPORfÓL. Kávé, tea 
cici i t t ■s-esn-s il.libán egytormáu ad

ható íixjlvd tudta nélkül.
A Coz.ipnr többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszik isntik a szeszesitalt. /X Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak t.hlta nélkül adhatja ésaz illető még 
csaknem is sejti mi okozta javulását.

A Coz.a a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fi d ('embert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét szimos évvel ineghosszabitotta.

Az yitézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egy köszbnő-irásokkal 
telt könyvet Hl-és költségmentesen küld 
hogy igv bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen pr>ln 74. 
Vígja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25 lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dcpt. 74.)

6.2, Chancery Lane 
London, Anglia.

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

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

berendezésekVillamos
o o

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

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elekbogének) í

é sFejér
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

S c h m i d t

Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Üzembiztos, tartós, kevés 
kezelést igénylő gépek.

Megfojt ez az átke-’ 
zott köhögési I’

Í>C. "J. I. crtMEiMlLKx’KÜ'Jf

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos Látásnak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldés! raktár:
NÁDOR” gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

' Gödöllő : Szentmiklóssy B 
H ■ Alberti : Langhof Gyula. Egger 
” 8 Aszód: Sárkány László.

- mellpasztillal
csak hamar meggyógyított. ■

PLISTILL EPE r
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám 

? Mindennemű .koporsók kaphatók érez-, k.’ményfa- vagy fé-
■, nyezett diófából kísebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
i sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
| személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 

nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
0 felszereléssel elfogadtatik. ===== Hullaszállitás.
jj ------- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. •

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

WALSER FERENC
tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-, és fé:n’3ntöde

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b a

GYÁRTMÁNYOK :
Tüzfecskendők, fém szerelvények 
s tömlők. — Tűzoltósági személy
szállító és szer-kocsik. — Vizhordó 
kocsik, tömlőmolol ik és létrák. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zettel mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövek.

Vízvezetékek és szivattyútelepek tervezése.

Gödöllői Erzsébet-nyomda.

Házi- ipari- és gazdasági vízve
zetékek. — Szivattyútelepek és 
gyárak tűzbiztonsági berendezése. 
— Azványviz emeli és töito-ké- 
szíllékek. — Köze 'észsé jii ;yi sze
rek. — Köztisztasági eszközök. — 
Harangok és harangállványok. — 
Fémöntveny különféle öivözetben.

Sziiklieli mérnöki inuiiknkilok.


