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Aszód és Vidéke
1 ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
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Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon

Hirdetések: 
egyezség szerint jutányos áron közöltetnek. Nyílt-tér 
sora fi i fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény

Újév napján.
Múlnak az évek, szállnak az évek. 

Tik-tak, tik-tak i Üt az óra. És egy év 
elmúlt. Uj év van. Lenyugodott az 
elmúlt év napja. Nyugiéval dicsérd a 
napot! így szól a közmondás. Dicsér
jük hát. Tekintsünk vissza rá, mi 
történt az elmúlt esztendőben, örömet 
hozott-e, bánatot szerzett-e, a haza 
sorsát jóra, roszra forditotta-e ? Milyen 
volt a termés, milyen az ország gaz
dasága? Frj'ődött-e ipar, kereskedelem 
a hátában ?

Bizony most egy éve, újév nap
ján sok szép reménnyel néztünk az 
uj év elé. Mennyi szép remeny, 
mennyi édes álom élt a magyar szi- j 
vekben a haza jövőjéről, az ország 
haladásáról, fejlődésérői! Hányán imád
koztunk, hányán fohlszkodlu ík a bol
dog esztendőért! De a sok fohász 
bizony alig fogamzolt meg, a sok szép 
remény alig va'ósult meg, az édes 
szép álom clig vált valóvá. Sok csa

lódás, sok fölébredés volt azok ered
ménye. Kevés volt az öröm, volt elég 
nagy bánat. Hány nagy férfiút ragadt 
el a halál közülünk? Akiket szerettünk 
akiket imádtunk. Elhajthatjuk a köl
tővé', hogy >halnck, halnak egyre hal
nak, szine-java a magyarnak.*  Bizony 
sok könnyet hullattunk elhunyt nagy- 
jainkért. — De megvigaszlalódlu ik' 
Hátha a jó termés lendít a haza gaz
daságán, nem le z szegény a nép, 
hátha majd meggazdagedik az ország. 
És elfelejtettük a nagy veszteségeket. 
E helye t reménykedve néztük a lábon 
álló gabonát, a pirulni kezdő szőlőt 
és szorgal mas munkával igyekeztünk 
minél előbb kiérdemelni az Isten ál
dását. Há >y uj bb csalódás, hány szél
foszlott remény, meghiúsult ábránd 
volt az eredmény : Hány helyen volt 
cséplés, aratás előtt: hány helyen 
verte el a jég az egész termést, a 
magyar gazda egész téli kenyerét! Má
sutt kevés kamatot nyújtott a bevetett 
mag, mostoha volt az édes anyaföld a 

föld fiával a főldmivelő magyar paraszt
tal szemben. Hány szőlőtermést pusz
tított el a féreg ! mennyi sóhaj szállt 
el, mely a magyarok régi jó borter
mését sóvárogta vissza, hiába!

Hát az ipar, a kereskedelem 
haladt-e, fejlődött-e, lendü'l-e az elmúlt 
esztendőben? Az ország gazdaságát ez 
irányban legalább lendületnek inditot- 
tuk-e ? Milyen szép jelszavukkal kezd
tük a niu't esztendőt: a hazai ipar 
pártolásáról, a maoyar kereskedelem 
fejlesz őséről, erélyes, produkliv gazda
sági politika megteremtéseiől. És mi 
lett a vége, mi az eredmény? Az hogy 
elárasztották hazánkat a külföldi ipar 
termékeiv-l, mely megöli a magyar 
ipart. Elfojtották megnyomorították 
iparunkat, meggátolták kereskedelmünk 
fejlődé, él, gazdasági haladásunkat. Bi
zony nem fej ődön semipTunk, sem 
kereskedésünk. Magyarország gazdasá
gilag szegény maradt, és pedig csupán 
a külf >!di ipar emelésére

És végig húzódott az óriási kér-
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Fiatal leánynak.
Hát Írjak ? . . .

Vgv szeretném elhitetni véled: 
Végig1 Alom, ifjúság az élet . . .
Egy örök fény, m»> vnek nem I sz vége, 
Nem széliünk le szűk, sötét őlebe 
A sírnak . . .

Hogy nem győfri hú, haj a világot; 
Szép az élet, mint a hogy to látod. 
Büvős-bájoR, édes, könnyű álom. 
Gyönyör pompáz minden rózsaszálon. 
Mindenki az éden útját járja, 
Senki sincs, ki rája nem találna . . .

Oh, de milliók nyögését hallem, 
A sötét valót minek takarnom ? I
Mért tagadnám? — a szegénység atka 
Nehezodik széles e világra , . .
Mért tagadnám, hogy a létnek gondja, 
Az erőset is a porba nyomja . . .
A szabadságért ki élne-halna: 
Csúnya rabsag annak a jutalma.

Tündérvárat festve mért hazudjak? 
Csak tövise van az életűim k —

FERENCZ JÓZSEF KESERÜViZ

Es ha majdan ösvényeit járod : 
Százszor is fölsebzi gyenge lábod. 
Tulvilági mesét bárki költsön: 
Itt a pokol, itt ezen a földön . . .

Itt a menny is, — ml más ifjúságod ?
Berkeiben téphetsz még virágot? 
Köszön t is fonhatsz homlokodra.
Szép fejedet fényével bevonja
A boldogságnak sugárzó napja, 
Kincseit is lábaidhoz rakja.

Ne te hidd el, a mit itt leírtam,
A könnyek, miket zokogva sírtam, 
Ne bántsanak, tán esak gyöngesépem 
Mutat mindent gyászban, feketében . . . 
Néked meg az illatos tavasznak 
Harmatos, szép rózsái fakadnak . . .

CSIZMADIA SÁNDOR.

Vallás.
Irt*:  HEVESI JÓZS1F.

A kis Eszterl ének egy hét óta nem 
volt maradásu. A papa megígérte neki, hogy 
a inaméval < gyütt a jövő szordán elutazha- 
tik majd Sz.ögyénhe nagyanyjához. És egy 
hét óta folyvást S.ögyömöl locsogott a kis 
apróság, a szögyéni nagymamáról, annak 
galanibj írói meg kis nyúl; iról. melyeket 

még sohasem látott, de annyiszor omlcgotték 
elölte, hogy már valamennyit ismerte.

A szomszédik kis Malvinkája bizony 
— szó ami szó — már irigykedett is Esz- 
terkére és titokban ö is egy szögyéni 
nagymama után epokodett, akinek szintén 
vannak galambjai éi fehér tengeri nyulai, 
melyek fürgén tudnuk szaladni és nagy 
füleikit mvetségesen tudják mozgatni.

Végre eljött az a nehezen várt szerda 
midről a kis Eszter el nem tudta képzelni 
hol késhetnit olyan sókáig. Vasárnap, hétfő, 
kedd mind hamarább jött el s a türelmetlen 
leányka ki nem tudta túlélni mért nem jön 
elöl.b a sz rda, mikor ö ezen u napon akar 
utazni. Keddre végre csakugyan szerda 
következett és véget ejtett az ö kalendáriu- 
mos töprengéseinek. — Jjkor keltek becso
magoltak és mikorra a kis Eszterke rneg- 
megroggrlizett előállott a kocsi is, — A kis 
leány átfu olt a szomszédba búcsút venni 
Malvinétól, kinél uj batiszt ruhája a nagy 
plissé fodrokkal nőm csekély feltűnést keltett. 
A búcsú biz nem; az nem volt valámi na
gyon érzékeny, sőt inkább kedélyes. Ügyet
lenül ölelték meg egymást, iparkodtak ajkai
kat fölfedezni, a mi nagynehezen sikerült is 
nekik. Eszterke megígérte, hogy hoz majd 
Malvinkának kis galambot meg k.s nyulat 
és — elváltak.

az egyedüli elismert ke- 
lemes izü természetes 

h shajtó szer.



• E j<-l gyanánt a politikai hosszai ob- 
slructió. Ez. a politikai harc/, majd 
csiiggedésl kelti II bennünk a gazdisápi 
pangás kiálló rémkép i folytán, maid 
reményi ébresztett a hazafias lelkek
ben a független vívmányok iráni. Még 
ezek a remények sem mehettek telje
sedésbe. Itt sem volt sok kedvező 
eredmény.

Es most ill az nj esztendő első 
napja A magyar ember az elmult esz- 
I ndő h áldozó napjának az nj év 
hajnallmsadlával való öl-dke ését kétes 
érzelmek közöli nézi. E!-el m reng a 
mait sötét képei fölött és alig mer 
iiit remélni a jövőben, E;.y hossza 
bán.dós Ims soh ij hagyja el ajkait 
Ez az elmúl! évnek szól A jövő év
nek fogadása egy hő fohászban nyilat
kozik m g. Buzgó imát küldünk fel a 
magyarok Istenéhez, a ki ezer eszten
dőn át megvédett bennünket, hegy ne 
hagyja -el most sem az ő magyar 
népid, engedj Imgy S'ebb, jobb legyen 
ez az nj esztendő a réginél, hogy bol
dog elégi deltség, gazdasági haladás, 
ipari fejlődés, Lő termés legyen részünk 
ebben az nj esztendőben.

Előfizetés i j elit I rás.
Lapunk e számával ötödik evfolyu 

mát kizdi meg. Négy été műt, hogy szí
vesen látott vendége o szí r. ny hírlap 
A .öl éi vidéke hiz.ifnis polgárság Imik.

ti i nem is nagy idő ez, mindenesetre 
elég arra, hogy ti t. olvasóközönség alaposan 
megismerje irányát és véleményt alkothasson 
arról, hogy mennyire felelt meg azon elvek
nek-, melyeket imign elé tűzött és program
múl vallott.

Nyugodtan várjuk lapunk olvasó közön
ségének j. gos, tárgyilagos bírálatát, mert 11 111 

11.
Eszterke nagyon boldog veit mikor a 

kocsi elrobogott. Hat még mikor a gőzösre 
íi.l es nz zakatolva röpült szebbliel-szcbb 
tájikon át! — A zöld mezőit, lembe.• eidök, 
kövér pásion legelő bárányká'; még mind 
újság voltak a négy éves kis I ebének n ki 
u fővárosban szii elvén, még sí haséin látta 
Isten nagy szabiid természetét. Ott állott a 
vaggon ablakában s szukudallr.mil kérdések
kel o-tromoita a mamát.

— Mi az a mid csomó ott ?
— bz.émi, kedves leányom.
— Mi az a széna?
— l-'ü.
— Miből lesz a fii?
—*•  Terem.
— Mitoj tejem ?
— Mindig.
— ínnepen is tejem?
— Iluigass már' to kis csacska!
Eszterke nem hallgatott. l-'olytalla kér

dezősködő- it inig tak Szőgyénre nem értek. 
Itt már várta ókat a nagymama, ki keblére 
szorította, össze vissza csó.n.lta kis unokáját 
a kit az ö kis csillagául.k nevezeti és kitűnő 
vajas pogácsával kinált meg.

111.
Több hét múlt el. Eszterke már égé- 1 

szén otthon érezte magát n galambok és 
nyűink közölt, mikor a mama n hazaién'! 
I.ezdto emlegetni. A leányka eleinto hallani 
sc-n akart róla, esek mikor az ód -.

‘in- nl< er de'ényn 1 i s ti1. hogy i i-m I -z 
eg-ehb, mint elismerés nz.‘r'. le ; y mmi n 
arra kínálkozó alkiitomn d r uta z'-otlvr elvi 
álla’penlirir.hoz, Itür-d- • dilik az. áltaános 
közjó érdéi,ében. 11 kivi n mik venni 
nillden olyan közérdekű d lőj b n. amely 

polgái m'ignnkat bármily irányban > i iti i és er- 
Itö'csi vagy anyagi vis. o-nmira liiha:ássál van.

Ez. lesz a jövőre nézve i- pr prammimk 
és erre kérjük hazafias polgárságunk támo- 
gatását.

Ti-/.letelte!
a „.f.s-.-ő ' Vldéke“ 

szel lo sztöségn.

A gazdakörök viszonya 
a „Munkás és cselédpéiiztár“-lioz.

Irta: M.tjihónyi István
Az élet csak úgy könnyű a mid 

viszonyok közöli, ha az ember min- 
d n lehetőt meg L“sz, hogy oláh in'il 
gazdaságossá, c.-al.tdíttssa cs nyugal
massá tegye.

Epén azért mind m ember, lefőbb 
kötelessé'ének ismeije hogy jövődi I 
méhez képest oly n otthont teremt
sen maga körül, hogy ne es ik as.ij.it 
személyeié le.yen kedves és elő yös 
lein mi ez ni előnyben hozzálát to; ói 
is részesüljenek. Ki tagadná azt? ho,.y 
e y c-al idfő, nnyiv I nagyol ti tiszte
letnek örvendhet, úgy az övéi, miül 

társad dóm előtt, ha rendes és bi tos 
otthont tud fereni'leni övéin k, nm, - 
elégedést és bizl(*s  megélhetést hozzá
tartozóin ik és kitagadná ; zl ; hogy az 
ily családfő a legh igyobb ti ml leiben 
rés ejíil a társadalom rész. -r<4 is.

Es miként Uh-t mindezt várni? 
egy dűl az abal, ha a társadalom 
minden rétege, tehetségéhez. kép; s', 
igénybe veszi a »Munk s és cseléd 
segélypénzt r«-t <[s ott magát és hoz
zátartozóit biztosítja, melynek clmel- 
lőzése lehetetlen akl-or, ha a gazda
körnek tagj i vagyunk, rendes és pon
tos társadalmi életet, élünk s mint a * IV. V.

emlegették s állta meg kis szivét n honvágy. 
Aztán míg a Malvinkát i> szerette volna 
már tatai. Mert snem ftl. dI.ezeU r. eg kis 
játszótársáról sem és kis fehér nyíltat vili 
magú ni számára. Selymes v.-lt a szőre, a 
szeme vörös mint a tűz. A füleit nii'yen 
bobon tudta ránc, hálni I Az egyinet le, a 
másikul fii; majd meg lokonyitottn mind a 
keltőt mint a jóvérű paripa. Eszterke olyan 
j Ízűit nt vetett valahányszor reá nézett. — 
Hogy fog ennek örü'ni Malvin ! Alig várta 
mos-t már. hogy ollhol lehessen galambjaival 
és Malvinka kis nyulacskájával.

IV.
Apjának csókja még ott égett ájultén, 

mikor már Malvinkaék ajtaja előtt állott. — 
A nyúlni szépen hátra tette, hogy játszó
társa no vegye mindjárt észre milyen őröm 
vár rá. — Minthogy két kezecskéje n nyullnl 
•■■olt elfoglalva, a tubával dör..-.:bö;t uz ajtón. 
Meg is nyílóit ez nemsokára, de. e-iik félig. 
M övinka kidugta fejét s mikor Eszlerket 
megpillantotta igy szólt;

— Ne dele ide I
— Miért? Kérdé Eszterke, ki erre 

fogadtatásra nem volt elkészülve.
— Ilátazéjt, mejt a mama azt mondt . 

hód te — zsidó lány vad.
V.

Erre a szörnyű vádra n 1 i- Eszi m 
vol' c készülve, Szegényke annyira elré 
bog’. ki<jlé kézéin I a rejtegetett n ír 
ni’-iy ijidte-' mi nekiüt e! a; '-.búi - j.

ifnt. i'.iiu-'- i

■ ■ 1 ’ ör I i.'jai. rés; ly.t; z.ii ik a » Mi, .-
k;i.-> és cs . hd • ■ -Iái « 1::.: i lözölt
is hi.-z o! y 1;- a ' a dij, .•imj‘
ott kell li ml . i> y h i val ki lyazi
nyit;; Imát i önmagé.n.tk és házn i-
p nek tele i.ti ni lehetői .'eli, hogy lm
ne i.'tm-.-i ma nt s ne ’ öve i. ét.ybe
antnik lm ;f. ■ ! 1 ( ’• s előny■I it.'

A ga zd ■ 1- ;k bié atf-sa, a mai
viszonyok között, nem ii: lipili a ’-.iz-
da-ági ér lekek e'őmozdiLis-i, ti elv
ugv.’in nzi'r-t első — és f ikötelessé;'
In II ángy im rndjon -- - de tiz.érl e
ni !!■ tt a' társ, id almi él elet i m egy öli-

teltivé és józan .-lenivé ke I tenniük 
s alilmz tagjai hozzá szokta'ri s ,-irrn 
Luzdilani; — s igy ezen felit kitol-: 
megoldásának e.iit és főmódja tagjait' 
arra bit -ilitiitr, hogy a „Munká-= > s 
C-el ilpenzt r“-i vegyid; igénybe, al>ld> 
ir .lii -zz mik lm, n-«-gn agyar.iz.\ un ti 
gaz.'l körben azon előnyöket, lm Ili k
ben azon család részesül , a mely azt 
igttiibe veszi.

Manapság már a »G izd-'1 <ir« és 
a ».\iuiikas <s cs“léflpénztár« k I. oly 
elválás Ihttilan is kiégés itő lé z? lesz 
minden tűzdelnek, hogy bárki bármibe, 
fog, hogy jövőjét földi-, i i :ri- vagy 
kereskedői- sőt kereskedelmi munká
val álkipit a meg s ezen j 'v. jét l iz- 
lositsa, kell hogy a két tar aJalnii 
tényezőnek, mely má? mai napsig 
egymás nélkül alig inítk< dne<, tagja 
legyen, mert estik igy lehet egy egész
ségi s és egyöntetű kis gazdái otthont, 
teremteni,

T> hál újra és újra hangsúlyozzuk : 
alakit assanak meg a gazd iKörök, egész, 
járásszerte, n így hasznára lesznek a 
társ dalomn ik és i lőnyére a >Munkás 
és cseh dpénztár«-niik, mt rt ha e két. 
társ dalmi t nyező összi forr, oly szi- 
I. rd alapot fog teremteni társadalom
ban, melyet megbontani sem az idő 
viszonta. ságit sem a rossz indulat 
nem lesz képes.

hír e k.

az élj gizji

Ji ii. é. E T. olvadóinknak és munka- 
tdrsahiknak es év/orduló alkalmával boldoj 
új cv<t kívánunk, A szerketsztősée/.

lAtpmik lee/közelcbbi száma aa 
ünnepik miatt jnuair 7-,'n fog meejelenni.

Eijsgyzis Lipcsei Las/.lo m. |( r. 
erdész, herlmle fürdői erdőgondnok elji gyezt ■ 
Kovács Elvirát, Kovács Pál mérnöK, volt 
orsz. k< pvisclö, Z-illa város díszpolgárának 
és nejé I,likacs Gizellának, Lukacs László 
pénzű ymimslerttnokahiigának leányát Üröm
mel l egistráljulc ezt a rózsás hírt, meri h sz, 
a vöte. ény köz-ég si.fi öt je akinek mind
ez. ideig Gödöllő volt otthona s itt 'nemes-k 
rokonin, h n -m ' ’ 
vaumé , ,ik .«■' 
o-zii tc örö.nel I

l'otij íri 
it ; o .■ u i d .Ilii
v -r enn e 
jót az E-.zsébet

i i-ysz.-m oii múlni - ; ir.-m 
i il is. n iilaz. icdiih n 
idi-i f.irsi ngniik G d :i .n 
érdeklődés. Belépő jegyekre 
e.öjegyzés lörtónt a kél kiír e. . ö. -. ;“z
Ízléses moghivó t meg c.-idi m >st küldi szél 
az agilis rendezőig. A in . ; c(, műsora

' veikező: 1 Dalárda ét.- ' _ ..yln-i z..-
|> r. moirilog. Szavalja T ... Er :..e „k. a.

b : ’i én ke. I. Simon t..lii, uziiyalia 
■ niym árdrá né ti;- , r „! ucsuj;’;'' 
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éneklik Papp József és Suuer Lhjos urak. 
R Családi élet, monológ, előadja Szeder 
Dezső ur, 7 Dalárda éneke.

Helyréigailtás. Sándor Pál orsz. pyül. 
képviselő úrtól vettü.< a következő levelet: 
A „Gödöllő és Vidéke" tekintotes szerkesz
tő-égének Gödöllőn. Mélyen tisztelt Szerkesztő 
U.- ! Az On lapjának folyó évi deczember 
hó 20-iki számában egy czikk jelent meg, 
melynek czime : „A Hangya Gödöllőn". Le
gyen szabad megjegyeznem, hogy ebben a 
ezikkben foglalt azon állítás, mintha 
én a „Ila gya“ szövetkezel vezetőségében 
helyet foglalnék, a valóságnak nem felel meg 
és arra kérem, hogy ezen tévedést azon 
megtoldással szivi skedjék helyreigazítani, 
hogy a Hangyával sohasem állottam semmi
féle összeköttetésben, Fogadja nagyrnbec il
lésem kifejezést, melylyel vagyok Búd'pes
ten 1908 deczember 28-án. hive Sándor 
Pál s. k, országgyűlési képviselő. Szívesen 
helyt adunk e helyreigazító soroknak, c-upan 
azt jegyezzük meg, hogy közleményünket az 
lényegében nem érinti.

Hymsn Szász János kir. udvari kertész 
eljegyezte Hejk Erzsiké kisasszonyt, Hejk 
I-tván polgártársunk b íjos leányai Gödöllőn. 
A deczember 2tí-án megtartott eljegyzesi 
ünnepély alkalmával baiat ágos vacsora volt 
a leányos háznál, melyen a dalárda is meg
jelent és hazafias énekeivel emelto a szép 
családi ünnepély fényét.

Czipész gyűlés. A folyó hó 26-án 
Aszódon megtartóit kerületi czipész értekezlet 
nagy érdeklődéssel ment végbe. A gyűlés 
nagyobb fontosságú határozatai voltak : egy 
küldött-ég menesztése január második heté
ben a kereskedelemügyi miniszterhez, továbbá 
egy bőráru szövetkezet fölállítása iránt az 
akczió megindítása.

Népesedés. Az elmúlt évben 120 ke
resztelés, 75 halálozás és J5 házasságkötés 
foidult elő a gödöllői róm. kath egyházban. 
A népesedési mozgalom libát kedvező 
eredményt mutat az elmúlt évben, mert a 
szaporulat 45 lelek,

A farsang Túrán. Túra és vidékebeli 
ifjúsága 1904 évi január hó 9 én Túrán, a 
„K:szinó“ nagytermében „Rákóczy-emlék" 
javarn zártkörű tánczmulatságol rendez. 
Belépti dij: Személyjegy 2 kor. Cs ládjegy 
4 kor. Kezdete este 8 órakor. Fe üifizmesek 
n nemesczél érdekében köszönettel fogad 
tatnak és hirlapilag nyugtatnak. Érkező ven
dégeinket a vonatoknál fogatok várják.

Elhalasztott alakuló közgyűlés A Gő 
dühön fvlulhtandó Hangya fogyasztási szö
vetkezetnek deczember 27 éré hirdetett 
alal u ő közgyűlést az érdekeltek nem tart
hatták meg. mert azon a napon a központ 
I épviselöi nem jelenhettek meg Gödöllőn. 
Most arról értesítenek bennünket, hogy az 
i.lakúié közgyűlés e hó lü-én délután 2 
órakor lesz megtartva Gödö lön a tözség 
házánál.

A tréfa vége, Szad i községben bom
lott a legénység U> c-iei Zs fika a fa u leg- 
rZ' bb Icái .ya után. Ez év szeptembe 2 én 
I ét lm dója M igyar István és Koncz István 
kihívta egy szóra. A leány kijött a ház elé 
s mivel nagyobb hajlandóságot mulatott 
Koncz I tván iránt, M .gyár évődve kérdezte:

— Zsófi nem félsz, hogy agyonlőlek ? 
s revolvert rántott elő.

— Nem én, — felelte a lány.
— Tedd lo pajtás azt a fegyvert, kor

holta a társa, mert még baj lesz.
— Ne félj, ember kézben van, meg 

aíután jól el \an zárva.
Megnyomta a ravaszt s a iegyver el

dördül1, s Becsei Zufi holtan rogyott össze.
A poslvidéki törvényszék szerdán Ítélt 

ez tigybzn és gondatlanságból okozott em
beröléi vétsége miatt egy évi fogházra Ítélte 
a vádlott, t.

Szilve'zler esély. Á Munkás Otthon 
Telepi Dal és Zenekör Rákosiig' len, 1908 
dtezember 81 én (c üiörtökön), a Führinger 
féle vendéglő termeiben (IX ufcztt 8 sz) 
tnükcdvdői előadással egybekötött Szilvosz 
tér Estélyt rendezett, mely úgy anyagi, mint 
urkölssi tekintetben kitűnően sikerült. Színre 
került A dok'or tír b' hózat három Kivonás 
bán. Előadás után tombolt volt és liu.cz 
eggfclig.

A Franklin-Társulat kiadása.

Magyar Jlemekirók
a magyar irodalom főművei

55 kötetben és ennek kiegészítője, a hat testes kötetben
Teljes Magyar Shakspere.

Épp m.it jelent meg nemzeti Irodalmunk 
eme kői szakos gyűjteményének negyedik sorozata, 
s igy már 20 kötet kei int ki a magyar remekírók
nak emo leggondo-abb és legdíszesebb kiadásából, 
melynek rendkívül nagy elterjedése a nemzőt min
den rétegében eddigelé szinte páratlan.

A most megjelent negyedik sorozatot külö
nösen a Szécber-.i kötőt toszi érdekessé. Ízt Berze- 
viczy Albert á látottá össze a legnagyobb magyar 
műveiből, s oly bevezetéssel látta e1,* mely ossay- 
irodalmunkban kiváló he'yet fog elfoglalni*

Nagy figyelmet fog kelteni a kurucz-kőlté- 
szet kötete is melyei Erdélyi Pál szerkesztett nagy 
rátermettséggel.

Ezenkívül Vörösmarty IV kötete, Tompa II. 
kötete és Ki.-faludy Sándor I. kötete je entek meg 
a sorozatban Az utóbbihoz Ileiurich Gusztáv irt 
nagybecsű bevezetést

A mer előbb megjelent három sorozatban a 
következő művek Jelentok meg:

Arany János munkái I, II. kötet. Sajtó alá 
rendozto Riedl Frigyes.

A Magyar Remekírók gyűjteménye
A teljes 55 kötetes munka Ara 220 korona; az ennek kiegósziiöjeként meg
jelent Schukspere összes müvei hat kötetbe kötve ára 20 korona, melyet a Magyar Remek
írók korona kedvezményes áron kapják.

M grendeléseket elfogad minden könyvkereső dés és a 
Franklin-Társulat

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. (Budapest, IV., Egyetem-n. 4)

Megfojt ez az átkozott 
köhögés I

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodós ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasziilbi, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Dobosa I kor. ós 2 korona. PRÓBADOBOZ 50 FI

Fo- és szétkü'dési raktár:

Nádor“ gyógyszertár 
Budapest, VI. Váczi kőrút 17. szám,

Kapható Gödöllő; Szentmlklóssy Béla 
■ Alberti: Lanqhof Gyula 
1 Aszód: Sárkány László.

ÉLJEN I

Egger mel pasztl la 
csakhamar meggyógyított

Van szorencsém a t közöiMígmik szives tudomására udni hogy 

Gödöllőn, a Ferencz József téren (piac-tér) 
a-mai igényeknek teljesen megfelelő

vas, szerszám és festék üzletet 
nyitottam

Állandóan

konyha berendezési

dúsan felszerelt raktáramban kaphatok 

czikkek, filtökályhák éptllet és bútor vasa-

lások.
liudvasak,

zott ntött aczél ekefejek Jótállás mellett. Kocsi tengelyek lopatkó 
sarkok és köszörű, kövek Mindenféle fegyverek töltények sörételi 

úgyszintén villanycsengö fölszerelés.

Továbbá olaj kencze mindjnféle száraz és olajfestékek 

Főtörekvésem lesz hogy igen nagyrabecsült vevőimet mindenkor 

pontosan lelkiismeretesen és legjobb kiszolgálással helyesen kielégítsem

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve

vaslemezek és horgonylemezek. Szabadalma

Csíny Gorgely színművei. Sajtó alá rendezte 
Vadnay Károly.

Czuczor Gergely kőitől munkái. Sajtó alá 
rendezte és bevezetéssel ellátta Zo tvány írón.

Garay János munkái. Sajtó alá rendezte 
Ferenczi Zoltán.

Kazinczy Ferencz műveiből^ Sajtó alá ren
dezte é< bevezetéssel ellátt Vaczy János.

Kölesei Ferencz munkái, énjtó alá rendezte 
és bevezetéssel ellátta Angval Dávid.

Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte 
óa bevezetéssel ellátta Kossuth Ferencz

Reviczky Gyula összes kő.töményei Sajtó 
alá rendezte és bevezetéssel ellátta Koroda Pál.

Szigligeti Ede színművei I. kötet. Sajtó alá 
reudezte és bevezetéssel ellátta Bayer József.

Tompa Mihály munkái I. kötet. Sajti alá 
rendezte Lévav József.

Vajda János kis bb költeményei. Sajtó alá 
rendezte és bevezetéssel ellátta Kndrödi Sándor.

Vörösmarty Mihály munkái 1. II. Hl. kötet. 
Sajtó alá rendozto és bevezetés el ellátta Gyulai Pál.

tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik meg.

kitűnő tisztelettel
Székely Lajos
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SLS'ÍJ ?

vagy

j cg y p yel

Mii; denü

lenJoL’b. Ica’ laJósal)’) s enr.élfiova 
l( íjolcsóüb szappan. — Minden 

1 ár-s alkati eszektől mén es.

Bevásáilásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
minden daisb szappan a ,,Sch cht“ névvel és 

a fen'i védjegyek egyikével legyen ellátva.

Méz saját méhészetemből gyógy és cső 
mege cz.élra ö kilós p éh dobozok 
bán 6 k ironáérl, csepegtetett szili 

méz 4 literes tölgy hordócskákban 5 korona 
f.O fillérért frankó kiild utánvéttel Gang Ti
vadar Dinysow fia Tuniopol (Au znia.)

Akácz és Gleditchia magot

elfogadok Gü 
ilöllőn. Czi n ; 
Szabó Béla Gö

döllő, Váczi-ut 373. szám eseleg a járásbí
róságnál. — Ugyanott egy jókarban 
varrógép eladó.

vásárol és mintázott njánlafokat kér.
K n r a ő ó |3 c 1 a

esász. és kir. udvari szálliló
M n g y a r M a g p e r g e t ö g y á r ti

Z\I,\ KG EBSZEGEN.

szólj") I AJ GAST
ültessünk minden ház mel ó és kertjeinkben 

föld és homok’a1 ajon.

Erre azonban nem minden szólőlaj ali'a'. 
inas, (bár mind ku-ző természetii) mert nagyobb 
része ba megnő is. I -intést nem ítoz, e/.éri sol au 

I n- ni éif.-'. el eredményt, eddig. Hol limasnak 
! a kalmas l.tio' af nlieilek. n-ok bőven ellátják 

bizukat az egész szőlőéi.-.. idején alegkit ünőbb 
| nmska’ály é< i. ás édes szőlők el

A szőlő hazánkban mindemiit megterem s 
nincsen oly ház. melynek la mellet a jegcsukó- 

i Ivei b gondozással f .'nevelhető m in volna ezen
kívül más épijb'fek ék, n<»k. körítéseknek
stl>. a l' gremok. Hh di*ze.  .innélkíil hoyy b g- 
ki*t<*s.-|)h  hevei is elr<>r>iaI.ni az egyébl-r-- hasz, 
nalh.ilt- részekből E . a iegbáládate.-abh g\V i • 
n.ölcs mert mii-di-ti --vlmii erem.

A f.iiok Ismertetésére vonatkozó szim-s 
fvnynyomatu katalogin bárkinek inirvon és bér- 
meiitxe küldetik meg a'<i ezimót egy levelező 
lapon tudatja.

Czim :

Ermt-llcki clsíi szíílííollváiiylclcpNtisty-k'iiga, ii. p. Székely liisl

F'C 1") i 1 01 ~)Si í A . A ki ájulás, görcsök és más
ilyen idugbáiitalmakban 

szenved, kérjen brossiir arról. Ingyen és bérment
ve kapható a hattyú gyógyszertár útján (Schwanen 
Apothek? Frankfurt a. M.)

' ki

Amerika
Elindulás Havroből 

minden szombaton Me
netjegyek a

Franczia llnle által
Jó es gyors u ázás. Ki
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur Közelebbi 
értesítést ingyen ós bér
mentve nyújt a 
Franczia tinié. Wien, 
IV. W’eyringcr.asse 8

1’cnzt 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig kereshet 
mindenki (lisztessé 
nessen minden szak 
ismeret, nélkül

Küblié lm ezimót 
975 jelige alatt a kő 
vetkező czimro ; An- 
nunce ’-Abteilung 

des ,,Merkúr**  M m. 
helin. Meerfeldstr.

' '( Ruaqyan?a (gumI) )’jS
.r2-,. ■ -

.. Schotolla Ernő
SzAlórzeti és br rászati szaküzlete Bpcsten, ,Á<i.(rá4-ut. 2. 

szűr, (éléshez szükséges 
és bor

Legmigyol b raktár a
ezikkekben szölözuzö-borsajtok'Jt , felszerelési 

szíva ty uk sib —« i
Képes arlap ingyen.

5 n ny n rn ás r i_; u
Z7- ■

&listill Cd e
4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám, -*■+

A1 illikniieniü koporsók icr.phiitók erez-, keményfii- vnjy fényeiéit 
diófából kisebb-nugyobb méretben. Szemföd ilak. virágok, szalagok, sirkoszor ült 
Viaszgyertyák szobabebuzások, ravat d-feláililás. a személyzet díszes e»vcn- 
rubában, a gyászkocsi mellett fáklyával, - nyitott balollaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden telszereléssel < Ifogadtatik. 
____________ Gyászjelentései’, 1 ói:a alóli clhás-ifiéin oh

Gödöllői „Erzsébet *‘ könyvnyomda.

«—
ÍW

mSGfflirC* I

"O
Olcsó szén

kaph.itó bevesmegvi i Rózsaszent- 
mártom szénbánya telepen méter
mázsánként dsraboa 60 sprószén 
50 fillérért. Vagononként! (100 m in) 
vétJ él élest bb.

Megrendelések
SÜSS 1’EllEXCZ bánya mesterhez

Róz.ia-Szent-Mártonba u. p, Apcz (Hevcsmegyo.1

Viszonlelárusitók kerestetnek.

Palala hajifjlti
használatával a meg 
őszül, haj eredeti 
sziliét ny ri vissza. 
A lejből t nem fóti, 
a ruhaneműn foltot 
n< m hagy, többi 
előnye Imgy a Ih i 
üszőket e ősbiti és 
hogy teljesen ír’ul 
inni'lan Egy üveg 
ára 5! korona. Kő
raktár Ibidapó-ten 
Pttri Oltó gygytze - 
t árában, I k«r . A-
tllla körút 51


