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Piaczunk bajai.
i 

Aki a szocziális egészségügy 
iránt csak parányit érdeklődik, az [ 
tisztában van azzal, hogy igazi ered- I 
ményes egészségügyet nem annyira 
gyógyítással, mint inkább azzal lehet 
elérni, hogy az egyes betegségeknek 
elejét kell venni. Sokkal többet ér a 
gyógyításnál, kitanitani a nagyközön
séget arra, hogy miként védekezzék 
az egyes bajok ellen. Amikor igy ki 
szoktuk oktatni a nagy publikumot 
arra, hogy miként lehet eredménye
sen szembeállani a betegséget okozó 
káros befolyásokkal szemben, akkor 
minduntalan azt szoktuk hangsúlyoz
ni, hogy fő: a táplálkozás. 
A táplálékok legelseje pedig : a t e j.

Csakhogy a humanista orvos 
mindig helyes táplálkozást ért a táp
lálkozás alatt, a tápszerekről pedig 
ab ovo felteszi, hogy azok igazi
ak, nem hamisítottak.

És mit mutat a tapasztalat ? 
Nemde azt, hogy a tápszerek legna
gyobb része, különösen pedig a tej 
piaczunkon hamisított.

Az emberi kapzsiság sokféle 
lelketlen üzeltne közt talán egy sin
csen ilyen fellázító. Nem elég, hogy 
az ember különösen pedig a szegény 
ember a legkeservesebben bir mai 
napság annyit keresni, amennyi vala
hogy elég arra, hogy nagyon is ki
mért táplálékot biztosítson vele ma
gának és a családja számára ; az 
élelmiszer, amit verejtékes munkája 
árán méreg drágán szerez, gonosz és 
lelketlen kufárok pancsa és gyártmá
nya akárhányszor élvezhetetlen silány
ság, sőt az egészségre egyenesen 
káros, veszedelmes, mérges vagy 
romlott anyagok vegyüléke. A csalás
nak ez a faltája annál felháboritóbb, 
mert leginkább a szegény népet 
sújtja.

Egyike azoknak az élelmi
szereknek, amelyeket leggyakrab

ban szoktak nálunk hamisítani, a tej. 
Épen a tej, amit pedig a szegény 
néposztály számára a fő élelmiszernek 
lehet tekinteni. Mily lelkiismeretlen
ség az, ha ezt az egyetlen táplálékot 
is erősen megrongálva, vagy pláne 
úgy kapja, hogy megbetegedhet 
tőle.

Ami a tej hamisítás körül nálunk 
történik az szégyenletes. Léptcn-nyo- 
mon rábizonyul a tej kofákra mond
juk: kereskedőkre valami csúnya 
visszaélés, meg is büntetik őket oly- 
formán, mintha a vásott fiúnak, ak 
szándékos gonoszsággal beveri vala
kinek a fejét, baraczkot nyománk 
viszonzásul a fejére, de azt is minél 
szelidebben, nehogy megsokalja.

Berlinben most egy tejhamisitót 
egy esztendei börtönre Ítélt a bíró
ság. Ennél becsületesebb Ítéletet mi 
sem óhajtanánk. Bár csak megérte
nék már a mi fórumaink is, hogy 
az élelmiszer hamisító egyike a leg
veszedelmesebb gonosztevőknek s a

Régi barátnők.
Irta: Szomaházy István.

A Műcsarnok kiállításán, a Constant 
Benjámin nagy vászna alatt összetalálkozott 
két fiatal ásszony, Az egyik drága, testhez
álló kabátot viselt, a másik olcsó szilszkin 
köpenykét, de mindkettő bájos, rózsásarczu 
és jókedvű volt. Amint a villámos ivlámpák 
fehér fényében fölismerték egymást, minda- 
ketten bámulva csapták össze a kezüket. Az 
előkelőbb örvendve igy szólott :

— Te vagy ? Csakugyan ? Fischer 
Terka ?

A másik, a szegényesebb, szintén ki
pirult az örömtől.

— Jesszusom I No nézze az ember I 
Szcntkuthy Ida I

Nyájasan összeölelkeztek, keztyils kezü
ket egymásba fonták s karonfogva, de na
gyon izgatottan sétáltak föl, meg alá a 
teremben.

— Hát te Pesten vagy ? — kérdezte 
Szentkuthy Ida kiváncsiam

— vh, már áprilisban 9 éve lesz. A 
te esküvőd után már félévre én is férjhez 
mentem. Azóta csak egyszer voltam Váradon, 
akkor, midőn az anyuskámat eltemettük.

— Hát a szegény Lina néni meghalt ? 
A fiatal asszony, akit a másik Fischer 

Terkának szólított, csendesen a szeméhez 
emelte a zsebkendőjét.

— Már öt esztendeje. Édesapa azóta 
itt lakik velünk együtt.

A két asszony valaha elválhatatlan ba
rátnő volt ; tizennyolezéves korukig úgyszól
ván együtt nevelkedtek. Szentkuthiék az 
emeleten laktak, Fischerék hátul, az udvari 
lakásban. De a lányok nem tudtak meglenni 
egymás nélkül ; Ida a Fischerék cserépkály
hája mellett majszolta téli estéken a szere- 
csika almát ; Terka tiz óráig csinosította a 
barátnőjét, mikor a gazdag lányt a legelső 
piknikre elvitték.

Szentkuthy dúsgazdag földbirtokos volt, 
Fischer ellenben 800 forintért liivataloskodott 
valahol az adópénztárban : de a társadalmi 
differenczia semmiféle befolyással se volt a 
két gyermek barátságára.

Ida legelőször a pisze Fischer Terká
nak mutatta meg a gimnazisták szerelmes 
leveleit; a tizenötéves Terka ellenben az Ida 
keblén zokogta ki mérhetetlen fájdalmát, 
mikor első ideálja, a leányiskolái fizikatanár, 
egy lisztkereskedő örökösnőjével — jegyet 
váltott.

Barátságuk akkor lobbant fel utoljára, 
mikor Ida tizedfélév előtt menyasszonynyá 
lett s a Szentkuthyék lakásán reggeltől estig 
dolgoztak a varrónők és a divatárus kisasz- 
szonyok.

Terka akkor a saját kezével varrta fel 
a finom csipkét barátnője kelengyéjére, mit 
se érezve a szegény lányok irigységétől, akik 
szivük mélyén az igaztalan sorsot átkozzák.

Ida előkelő tiriasszonynyá lett — nem 
csoda, hiszen százezer forintnyi hozományt 
kapott, — s félév múlva Terka is férjhez 
ment egy becsületes hivatalnokhoz. Mindket
ten a főváros hullámai közé kerültek, bár 
többé mit se hallottak egymás felől.

Ida talán még álmában se gondolt 
a Fischerék udvari lakására és Terkának 
csak néha, esős délutánokon ötlött eszébe 
a havas téli alkonyatok emléke, mikor a 
cí.itri Ida élénk fecsegés közt sütötte náluk 
sárga-piros ozsonna-almáját.

— Milyen szép lettél 1 — mondta
Fischer Terka bámulva. — Lánykoromban 
sohase hittem volna, hogy ilyen bájos arz- 
szony lesz belőled.

Ida mosolyogva pukkerlizott, aztán 
kedveskedve megsimogatta a barátnője kipi
rult arczocskáját.

— Hát még te I Olyan/vagy, mint egy 
aranyhaju franczia baba ?

— Vannak gyermekeid ? — kérdezte 
Terka kissé elfogultan.

— Meghiszem 1 Két édes babym van : 
egy hatéves leány és egy négy esztendős 
fiúcska. Emmi és Kari, — ez a nevük. Mind
kettő szőke és kékszemü.

— Azóta nem volt több ?
— Brr I Isten ments I Két baba, ez 

éppen elég. Ki győzné a sok nevelést és 
költséget ? Hát neked van-e családod ?

A Terka arczát anyai büszkeség sugá
rozta be.

— Hogy van-e ? De van ám I Öt ki
csike kamasz. Tartsa meg őket a jó Isten I 
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szerint bánnának el velők! Néni' apró 
pénzbírság az ilyesminek az orvos
sága, hanem mindenkorra eltiltás az 
élelmiszer-árulástól, még pedig már 
az első gasztett után és azonkívül 
börtön, — illendő bőséges mérték
ben — Ne legyen tehát hatóságunk 
velük szemben oly elnéző.

Szanatóriumi hölgybizottság 
városunkban.

— Saját tudósítónktól. —

A „József Főherczeg Szanatórium 
Egyesület" József Főherczeg védnök 
és Lukács György főispán aláírásával 
a következő felhívást intézte városunk 
több lelkes hölgyéhez.

Nagyságos Asszony !

A harangszó, a zsolozsma, az ének 
Istent dicsérik, de legjobban dicsé
rik az Urat az emberi jótettek.

Félmillió tüdőbeteg megmentésére 
hívjuk segedelmét. Hazánkban ennyi 
tüdőbeteg van, akiknek soraiból éven- 
kint 70,000 ember pusztul el jobbára 
abban az időben, mikor halála csalá
dokat temet gyászba, nyomorba. Az 
orvosi tudomány szerint azok legtöbb
jét meg lehetue menteni, ha idején 
szanatóriumi kezelés, ápolás alá jö
hetne. Állítsunk azért népszanatoriu- 
mekat 1 A József Főherczeg Szanató
rium Egyesület erre vállalkozott s föl 
is állítja azokat, ha az emberszere*ő  
társadalom megsegíti. Egyesületünk 
igazgatóválasztmánya bízik abban, hogy 
Nagyságod ismert buzgóságával váro
sunkban és a vidéken ügyünknek 
zászlóvivője lesz s a szanatorium- 

bizottságot ott megszervezni segíti. A 
szanatóriumi hölgybizottságnak legelső 
feladata az volna, hogy az építési 
alapot növelje : ezért mivel jótékony 
sorsjátékunkat most rendezzük, bátrak 
volnáok rendelkezése szerint bizonyos 
száma sorsjegyet küldeni. A sorsjegye
ket elhelyezni nem lesz nehéz, mert 
azok ára csupán egy korona és a 

I játékterv is igen vonzó s tekintélyes 
! értékű nyereményeket biztosit. Nagyon 

kérjük, méltóztassék az emberszerető 
ügyet megsegíteni és már póstafordul- 
tával minket megörvendeztetni, ha 

1 jóságos szive megértette-e, hogy egy 
' nemzeti veszedelemről van szó és 

szentelhet-e drága idejéből néhány 
; órát ügyünknek, hathatós szavát fel

emeli-e haláleljegyzett betegeinkért és 
mennyi darab sorsjegyet küldjünk ? 
Áldja meg jóságos szivét az ég! Nemes 
szive szeretetébe ajánlva ezt az em
berbaráti ügyet, vagyunk fáradozásá
ért előre is hálatelt köszönetét mondva

József Főherczeg aláírása.

Lukács
főispán, elnök.

Úgy értesülünk, hogy a felhívás 
nem maradt a jószivek viszhangja 
nélkül : már többen kijelentették, 
hogy ezt a nemes ügyet diadalra se
gítik. Az egyesület e helyen is köszö
netét mond nekik ezért.

HÍREK.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete 1904. év október 17-én 
délután 3 órakor a községház tanács
termében rendkívüli közgyűlést tartott, 

melyen a képviselőtestület Szlabey 
József főjegyző előadása alapján. A 
Budapestvidéki m. kir. Pénzügyigaz
gatóságnak 112287—V. 1904. számú 
rendelete folytán a borital és husfo- 
gyasztási adónak megváltásáért 13800 
korona megajánlását'határozta el egy
hangúlag nagy lelkesedéssel.

A „Munkás Otthon" sorsjáték 
tervezete már elkészült s a sorsjegyek 
is kibocsátás alatt vannak, úgy hogy 
legközelebb már módunkban lesz a 
tervezetet teljes egészében ismertetni. 
Annyit már most is jelenthetünk, hogy 
a kisorsolás alá kerülő tárgyak kivétel 
nélkül értékesek lesznek, mintegy 659 
nyereménytárgy, lakásberendezési, ház
tartási és egyéb értékes használati 
czikkekben.

Az elmúlt szárazság ok-e adóelen
gedésre ? A pénzügyi törvények szerint 
elemi károk eseteiben adóelengedésnek van 
helye : 1) jégeső, árvíz és tüzesetekben. 2) 
Ha a vetést nagyobb rovarok, nagyobb 
dűlőket magukban foglaló területeken elpusz
tították. 3) Szántóföldeknél adóelengedésre 
okot ad a rozsda, ha ez is elemi csapás
ként mutatkozott. 4) A folytonos esőzésből 
származó árvíz szintén elemi csapást képez, 
végül és ez a mostani időben leginkább 
érdekelheti a gazdát, 5) ha tartós szárazság, 
egész dűlőket magában foglaló területeken 
a bevetett földeknek termését oly módon és 
időben semmisiti meg, hogy a megkárosított 
földek abban az évben már újabb vetemé- 
nyezés által jövedelmezőkké általában nem 
tehetők.

Hirdetmény. Gödöllő község 
1905. évi községi és közmunka költ
ségvetései 1904. évi október hó 17-től 
november hó 1-éig közszemlére kité
tettek. — Észrevételezés bárkinek meg 
van engedve.

Közjóléti bizottság. E czim 
alatt egy testület alakult Rákosligeten, 
melynek czélja az, hogy a tagokat 
olcsó élelmi czikkekkel lássák el. — 
Az egylet már megkezdette műkö
dését.

Mind fiú : egy egész orgonasip. Az apjuk 
ugyancsak nagyra van velük 1

— Es hogy győzöd a sok költséget az 
öt fiúra ?

— Költség ? Ahol háromnak jut, ott 
öt se marad éhen. A ruhát pedig egymás
tól öröklis a kis ördögök Majd azért csak 
ember lesz belőlük valahogy.

— Micsoda az urad ? — kérdezte
Szentkuthy Ida kíváncsian.

— Óh Istennek hála, most elég jó 
sorsban vagyunk. László másodtitkár a 
Kereskedelmi bankban. A renumeráczióval 
együtt felmegy a fizetése 160L forintra. Sőt 
néha mellékesen is csöppen valami . . .

— A Közgazdasági bankban ? —
szóllott Ida meglepetve és szép fejét kissé 
gőgösen fordította aranyhaju barátnője felé.

— Miért kérded ezt oly különös han
gon ? mondotta Terka megszeppenve.

Ida finoman elmosolyodott.
— Miért ? Mert a véletlen csodálatos 

dolgokat müvei : az én uram is ott dolgo
zik a Közgazdasági Bankban.

A Terka arcza pirult az örömtől.
— A tid is ? Nagyszerű ! Hát eszerint I 

féligmeddig kollegák vagyunk. De megbo- j 
csátasz ugy-c, ha a kedves férjed nevét ■ 
kérdem ; mert én bizony már régideje el- ' 
feledtem. Ha megmondod, bizonyára is- ■ 
merni fogom, mert a László társait tálat- ! 
latiban is jól ismerem . . .

Ida kaczérul hátraszegte a fejét és 
lásson kiszámított hangsúllyal felelte :

— A nevét ? Talán ismered ha meg- j 
mondom : Bossányi Elek az uram neve . . ’

— Ida ijesztően elsápadt, gyerekes 
mosolyát komoly megdöbbenés váltotta fel 
majdnem hangtalanul susogta :

— Bossányi Elek a vezérigazgató, az 
az urad ? Én is nagaon örülök, hogy igy 
félig-meddig kollegák vagyunk.

Egy pilanatig mindketten halgattak. 
Terka félénken, megszeppenve, mint a bűnös 
gyerek. Ida büszkén, diadalmasan, mint a 
királynő, aki az inkognitóját levetette. De 
azután oly boldogan, aminö csak a hiúság
ban győzelmes asszony lehet, sugárzó, 
büsyke pillantással halgatta még egykori 
barátnőjét.

— Ne félj, majd gondom lesz az 
uradra. Tudod, hogy csak egyetlen sza
vamba kerül, — és az urad úgy fog e|öre 
menni, mint a parancsolat. Hogy is hívják 
egyébként a férjedet ?

— Hajós Lászlónak.
— Hajós László helyes — nem fogom 

elfelejteni. És az uramat még ma este fi
gyelmeztetem rá.

Terka szemét elfutották a könnyek, 
keze remegett a felindulástól, csak most 
erezte a borzasztó távolságot, mely gyer
mekkori barátnőjétől elválasztotta. De a 
szive azért hálával és boldogsággal telt meg 
s félénken, alázatosan rebegte :

— Mily jó vagy te, mily édes I És meny
nyi hálával tartozunk neked mindnyájan !

Ida nyájasan a kezét nyújtotta, még 
mindig nyájasan, jóindulattal, bár a hangja 
nem volt többé a régi. Isten veled kis Ter- 
kám, Isten veled 1 Igazán örülök, hogy igy 
véletlenül meglát- hattalak.

*

A teánál Ida megkérdezte az urát.
— A bankjában dolgozik valami Hajós 

László ?
Bossányi letette az estilapot.
— Igen, édesem, öt év óta van a ke

zem alatt. Nagyon szorgalmas és törekvő 
fiatal ember. Különben mit érdekli magát 
Hajós László és a hivatal ?

Ida zavartan kevergette a teáját, aztán 
mosolyogva igy szólt:

— Ha nem haragudnék, megkérném 
valamire. . .

— Halljuk 1
Ez a Hajós László a Fischer adótárnok 

veje, akivel Váradon valamikor egy házban 
laktunk Fischer Terka segíteni szokott a 
fehérnemű varrásban, de azért állandóan 
fenhoidta a pisze orrát. Ha jó férj volna, 
most megszerezné a feleségének azt az örö
met, hogy magával a kedve szerint büszkél- 
kedhessék.

— Hogyan ?
— Hát úgy, hogy imponáljon a Fischer 

Terka urának 1 Ne engedje nagyon közel 
férkőzni magához ; ne bizalmaskodjék vele. 
1 ladd érezze az együgyű kis asszony, hogy 
mi a különbség kettőnk között. A fizetését 
azonban felemelheti, me.Tt öt gyermeke van.

Bossányi mosolyogva csókolta meg a 
felesége kezét, akt jószivüen folytatta :

— A pénzt azért nem szabad sajnálnia 
tőle, mert szegényke még mindig a leány
kori kabátját hordja ...
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Udari hírek. Gizella föherczeg 
asszony az eddigiek szerint hétfőn 
fog elutazni Gödöllőről kiséretével. 
Nem lehetlen azonban, hogy szer- 

még meghosszabbítja itt tartóz
kodását. A föherczeg asszony tőlünk 
Kistapolcsányba megy néhány napi 
látogatóba. 0 felsége a király 
szintén csak a jövő hét végéig ma
rad Gödöllőn s csak november 4-5-én 
fog ismét vissza térni ide. A halottak 
napját 0 felsége, mint már annyi 
éven át, az idén is Bécsben tölti.

Colonia — Gödöllön. Budapest 
nagyszámú hivatalnok népe a főváros 
környékére vergál. Ott akar magának 
házat szerezni azon időre, ha majdan 
mint öreg ember penzióba megy. Így 
tömeges letelepülésre iratkoznak össze 
most a fővárosi postások, kik kolónia 
építése iránt indítottak segély- és nyug- 
dijegyletükben mozgalmat — mint 
értesülünk. Gödöllőt a természet bőven 
ellátta volna mindazon tényezőkkel, a 
melyek azt elsőrangú nyaraló-helylyé 
avathatják. A természet feltárta itt 
mindazon kincseit, amelyeket a nagy
városi ember különösen keres ; egész
séges talaj, kitűnő levegő, erdős dom
bok, ligetek, jó ivóvíz stb. Megragad
hatnánk az alkalmat, hogy a mozga
lom vezetőinek figyelmét ide tereljük. 
Azonban akkor tennie is kellene vala
mit Gödöllő népének. Mert lehet a 
levegő még olyan jó, ha a lakások 
egészségügyi követelményeivel senki 
sem törődik. A körmönfont paraszt 
(nem földművelőt értek) rafinériák ellen 
gyakran alig lehet védekezni. Szóval 
nagyon sok dolga akad itt még a köz
igazgatásnak és különösen az iskolá
nak. Nagyon lehangolólag hat az em
berre az, hogy az iskolaügy oly kez
detleges ott, ahol királyunknak is van 
kastélya ; még az elemi iskola is sok 
követelni valót mntat. Közép- vagy 
szakiskolának pedig még nyoma sin
csen. Azokat a lóti-futi suhanczokat, 
akik a vasúti állomáson (nyaralóktól 
levetett feneketlen nadrágban) cziga- 
rettázva a vonatokat várják, munkára 
kellene tanítani. A parlagon heverő 
nemzeti erőt, tehát vagyont meg kell 
menteni. Bizonyosan ezekre a közok
tatási állapotokra czélzott a múlt va
sárnap egy itteni pap, amidőn kipré
dikálta, hogy : a „jövő héten a világ 
okvetetlenül el fog pusztulni." A nyu
galomba vonuló tisztviselők közül is 
többen felkeresnék Gödöllőt; egész 
kis telepet alapítanának maguknak ott 
és sok pénz maradna itthon. Felhív
juk elöljáróságunk figyelmét e közér
dekű dolgokra, annál is inkább, mert 
— mint értesülünk — Gödöllő is 
egyik kiszemelt község a tervbe vett 
nyugdíjas kolónia építésére.

Útépítés. A czinkota—isaszeg— 
gödöllői törvényhatósági közút 15395 
km. hosszúságban ki fog építtetni. A 
tavasszal már hozzá is fognak az út
építéshez. A Rákoskeresztúr—péczeli 
th. közút is ki fog építtetni. 3'2 km. 
hosszúságban.

Fegyertelen mezőőrök. Kere
pes község azon kérelmét, hogy 
mező őrei hossziicsövü fegyverekkel 

láttassanak el, a vármegye elutasította. 
A kerepesi őrök tehát maradnak to
vábbra is fegyver nélkül, czéltáblái a 
gúny és csúfolódásoknak.

Pályázat. Szolgabiránk pályáza- 
toi hirddt Czinkota községben rend
szeresített segédjegyzői állásra. A kér
vények f. hó 27 napjáig nyújtandók 
be.

Trahoma. Isaszegen az utóbbi 
időben több megbetegedés fordult 
elő trahomában. A község a szüksé
ges óvintézkedéseket megtette.
. . « Beh-afások a budapesti m. kir. áll. 
felső épitöipariskolába. A budapesti felső 
ipariskola épitö szakosztályának rendes tan- 
folyamán az 1904—.'. tanévre a beiratások 
október 20-tól 29-ig tartatnak. A rendes 
tanfolyam 6 félévre terjed. A végbizonyítvány 
jogot ád egy éves önkéntességre és hivatalos 
állásoknál érettségi bizonyítvány értékű joga 
van. Felvételi feltételek : 15 éves életkor,
négy osztályról szóló középiskolai bizonyít
vány és legalább négy havi épitőgyakorlat. 
ugyanott az épitő-ipar téli tanfolyama 4 téli 
félévre terjed (november—márczius). A vég
bizonyítvány munkakönyv váltására jogot ád 
a kőmives, kőfaragó és ácsmesterség önálló 
üzésére s az épitőmzsteri vizsgálatra való 
jelentkezésre.

200—1000 holdas birtok Gödöllő 
vidékén megvételre kerestetik. Ajánla
tok e lap kiadóhivatalába küldendők 
„Komoly vevő" czim alatt.

500 frtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizének hasz
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. — Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bérmentve

Alsó ruhák és ágynemüek leggaz- 
= dagabb választékban. == 
Menyasszonyi kelengyék beszer- 
----- zésére ritka alkalom. ===== 
Minták vissza várólag szívesen

= küldetnek. = I

3. P. Locher Szt-Gallen, G. 39. Schweicz L

SZÖLÖLUGAST 
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlöfaj al

kalmas, (bár mind kúszó természetű,) mert 
nagyobb része ha megnő is termést nem 
hoz, ezért sokan nem érlek el eredményt 
eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat illet
tek, azok bőven ellátták házukat az egész 
szölőérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
másféle szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem 
s nincsen oly ház, melyben fa mellett a leg
csekélyebb gondozással felnevelhető nem 
volna ; ezenkívül más épületeknek, keiteknek, 
kerítéseknek stb. a legremekebb dísze, ;.nél
kül, hogy legkeveseab helyet is elfoglalna 
az egyébre használható részekből. Ez a leg- 
háladatosabb gyümölcs, mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetéteséie vonatkozó szí
nes fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen 

! és bérmentve küldetik meg, aki czimét egy 
I levelezőlapon tudatja.
I Czim : Érmelléki első szőlőoltványtelep 

-----Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid.

Amerika
Elindulás Havrevböl minden szombaton

Menetjegyek a
Franczia linie által

Jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
beleértve bor és liqeur. Anieo^^ va
súti menetjegyek mi ide ^^^^iáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in

yen és bérmentve nyújt a Franczia 
nie, Wien, IV Weyringer-gasse 8



\\ avalvatnrés
Ki nyz.v.. '• és, yörcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 

FRANKFURT.

■1

íresebb KÖTŐGÉPEK
ó/.'.rr.il !t.' zi és iv iri ezé! a

I < • r» i>. k< pható.
K in ,v >:> és bérnienhe.

./ iZV/7 /. l.JOS 
kötögé’tgyár.

i:d.:ne?tVll., Erzsébet-k. 23.
kerékpárok raktára,

F Tiizifaraktár feloszlatása
miatt minden öl tűzifa 2 koron ávaolcsóbb, mint eddig volt.

A r a k :

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként
II.
I.
II.
Botfa

26
24
22
18
15

Kor.
hasábfa 
dorongfa ..
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Kapható a Gödö 11-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

jtDJtOY.

A fa első minőségű fiatal egyenes vágás és tökéletes száraz.
A vevő követeljen ellennyugtát !

Köhögés, rcKeutseg es hurut eben 
nincs jobb a

= RÉTHY-féle =
PEMA cFU C2UK0RKÁNÁL!

•aSASSBE

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottén' Rtl HY-íélét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utanzata van.

■- 1 deboz C0 fillér. ------

Csak í'éihy-féét fogadjunk el.
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ELADÓ.
Urilak Gödöl.ön az állomáshoz közel.

Két épület, — nagy kert. —-* ’*
— Exetlcfj októbertől bérbeadó iuló, — 

Czím a kiadóhivatalban.

szobafestő, mázoló, kocsifényező 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Felül ni ul hatatlanul
kedvez főárudárjkqak a szerencse. I^övid időfalatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagyrubecsült vevőinknek, köztük 

---- = a legnagyobb nyereményeket. = 
Ajánljak ennélfogva, hogy a világ1 legesélydúsabb osztály- 

jrsjátókában vegyen rószt. — A most következő magy. kir. szaba
dalmazott 15. osztálysorsjátókban újból
10.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és egy hatalmas összeget,

g g millió 4125«l.®0® koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.A legnagyobb ryeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom 1 ny eve meny -'S4MMW0.
Iá 80®.©®®. 2 á I0O.0GO. 1 a OG-G'iA'- 2 a

< á 2 a G0.TOO. I á 5(^00.
i á <©.©©©. á a 3 a 535.000.sá emuo.
8 á 3<» a BQ.0OO korona és még sok egyéb;
összesen nyeremény es jutalom
korona összegen.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
■ x eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50; 'A eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy K 3.—
12 ” » •• 3-~ „ . 6.-; ‘/i „ „ „ 6.- „ „ 12.—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekie kérünk

f. évi november hó 2-ig
bizalommal hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A. cs TSí
II

5

!
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§ Van szerencsém a t. közönség
■ szives tudomására hozni, hogy 9 évi
■ óta fennálló szobafestő és mázoló
■ üzletem mellett
J Gödöllőn. Rudolf-utcza
I (Ocsovai ház)
légy, a mai kör igényeinek megfelelő 
t kccslfényezö ér nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába va-ó nrank.it legjutunyosabb 

áron készítek.
Szives pártfogást kér 

ZVOEKY1K ANRRÁS 
festő.

BANKHÁZA BUDAPEST.

=== Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. -
l-'öárudAnk osztAlysorsjikték-üzletei :

Központ : Teréz-körut 46 a. I. fiók : Váczi-körut 4 a. 
_________ II- fiók: Muzeum-körut 11 a. Ili, fiók : Erzsébet-körut 54 a. 

Rendelőlevél levágandó. TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.
Kérek részemre ......... ......... I oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. J
) ntánvételczni kérem )

K összegben ) postautalványnyal küldöm ) A nem tetsző
) mellékelem bankjegyekben (bélyegben)) törlendő.

Az összeget

M
Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

nrank.it

