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Karácsonyi piacz.
Szó esett e lapban többször mór 

arról, hogy mily nagy fontosságú a 
a háziipar ápolása, fejlesztése és 
hogy mily üdvös lett volna, ha a 
kormány a nyolezszáz gazdasági házi 
ipari kurzusból egyet városunkban ál
líttat fel, hogy igy a télen kényszerből 
pihenő földmives szép parlagon fekvő 
keze munkájából forgó tőkét teremt
sünk és hogy újra — szomorú bár 
de idegenből kell beszerezni az ily
neműeket . időszerűnek tartok megje
gyezni egyetmást . . , igaz ugyan, 
hogy a halálos vétek mellett ez csak 
bocsánandó bűn . .

Hazafias szólamokkal frázisokkal 
rontunk az olyan egyéneknek, kik 
szükségleteiket idegen országból szer
zik be, tisztán azért, mert nálunk 
nincs pedig üdvösetb \olnaha e he
lyett arra törekednénk, hogy minden
nemű keresletet kielégítsünk, hogy 
szégyenkezve hátrálna az idegen piac.

De tulajdonképen a megbocsát- 
| ható bűnről akarok szólni. Elvégre 

hát mindenkinek sogában veti -ott vá- 
■ súrolni ahol akar és azzal dolgoztatni 

akivel akar. De nem az igy gondol
kozókhoz, hanem azokhoz szólok, a 

i kik valamennyire is törődnek városunk 
l fejlődésével. Amit egy vevő, megren

delő városunkban keres, a legtöbb 
esetben megtalálhatja ; de mit neki a 
kisvárosi áru, munka stb., mikor ő 
azért a pénzért nagyvárosi, fővárosi 
árut és munkát kaphat. Ha rossz he- 

i lyett jó fogát húzza ki egy pesti fog
orvos s jól megkinozva haza jőve igy 
szól : „Micsoda fogorvos — hogy 
húz 1“ Hogy pedig a dologra térjek 
tény az, hogy csekély összeg erejéig 
itt vásárolnak és dolgoztatnak, de na
gyobb értékű árut máshol szereznék 
be és nagyobb stylü munkát iparo
sainkra nem bíznak. így nem fejlőd
het nálunk a kereskedelem kellőképen 
és nem érvényesülhet az iparos ész 
és a kéz ügyessége. Természetes, 
hogy ellenkező esetben volna a mi

kereskedőinket tettre, iparosainkat al- 
| kotásra serkentse, s igy mihamar 
; magasabb nívóra emelkedhetne úgy 
' kereskedelmünk, mint iparunk.

Nagyobb szerep jutna a tőkének, ez 
megteremtené a forgalmat s előidézné 
városunk meggazdagodását, előbbre 
vinné városunk műveltségét és nagyot 
lendítene városunk jólétén. Csaknem 
minden középületünket idegen vállal
kozók csinálták. Több bizalmat érde
melnek kereskedőink és iparosaink. 
Mellesleg még megjegyzem, hogy az 
ipar, ami a középkor végéig rnásod- 

! rendű foglalkozás volt a földmivelés 
' és állattenyésztéssel szemben egy csa

pással nagygyá tette az olasz városo
kat és Európában teret hódított ma
gának s ma a kereskedelem és az ipztr 
fejlettsége a kulturállamok haladásá
nak, műveltségének a mértéke. Ne 
tévesszük tehát szem elől, hogy ván- 

, sunkat is főképen az ipar és kereske
delem tehetik nagygyá.

Nagy Rezső.

TÁRCZA.

Ősz.

Hullnak a levelek
Sárgán, haloványan,
Mindegyiken Írva
Egy-egy lemondás van.

Mindegyik felém int
Zizegve — susogva :
„Ősz van ... Ne várj többé 
Az édes tavaszra . . .“

Milena.

Mese.
Figyelj csak, anyácskám,

Mondok egy mesét 1
. . . Édes virag-illat

Szállott szerteszét.

Május volt . . . emlékszem !
S fületnile-hang :

Összetalálkozott
Két kis vadgalamb.

Megszerették egymást
S éltek boldogan

Elrejted bereknek
Lombos árnyiban.

Egyszer csak az egyik 
Messze . . . messze szállt,

S egy ragyogós tollú 
Madárra talált.

Feledve a másik . . .
Régi a mese :

Egy kis galamb szive
Meghasadt bele,

Ismered e mesét ?
Ugy-e, ismered :

Egyik galamb Ő volt,
Másik — gyermeked.

Ne sírj, jó anyácskám,
Hiszen csak mese I

. . . Oh, de lányod szive 
Meghasad bele . . .

Milena.

Olyan hossza...
Olyan hosszú, olyan széles, 

Olyan mély a tenger.
Még sem oly mély, feneketlen, 

Mint az én keservem.

Szivemet ha beledobnám 
Fenékig szikkasztnál*!,

De mihaszna? Könyeimmel 
Megint tele simám.

Lila.

i A roztnaringiól.
Irta : Verner László.

Nincs a magyar népnek kedvesebb 
i virága ennél. A leányok rozmaringgal men

nek a templomba. Öreg asszony könyörgésre, 
menyasszony esküvőre nem megy rozmaring 
nélkül. H nusz István etnográfiái szokásokat 
ir a „Virágokról” való könyvében : A Jász
ságban piros almába tűzve a menyasszony 
maga adja a rozmaringot a hívogató vőle
gény kezébe. Hogy ez legyen a lakoda
lomba terelgető. Pestmegyében ha a rozma
ringot kiteszik az ablakba, az annak a jele, 
hogy ott eladó leány van. A Mátra mentén 
a rozmaring csak leányzót illet meg, mert 
az a szüzesség jelképe. Somogybán nem 
régiben minden lakodalomban tizenkét bo
kor rozmaringot állítottak, hogy minden 

■ meghívott vendég egy szálat vigyen haza a 
lakodalom emlékéül. A Csallóközben nem- 

; csak a vőfélyek kezében van rozmaring, 
I hanem piros vagy kék szalaggal ékesítve 

minden vendég kap belőle. Az erdélyi ma
gyarságnak nem oly kedvelt virága, mint a 
magyarországi magyar népnek.

Azt mondják, hogy a rozmaringot az 
avarok legyőzetése után honosították meg 
Magyarországban. De ez nem egészen bizo
nyos. Mert azt is mondják, hogy a Spa
nyolországig elkalandozod magyar vitézek 
hozták magukkal. Sót azt is állítják, hogy 
II. András keresztes seregeinek tetszett meg 
ez a virág annyira a szcntfö'dön, hogy nél-
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A szabadelvüpárt szervezkedése.

Tegnap délelőtt 10 órakor tar
totta meg a gödöllői választókerület 
szabadelvű pártja alakuló gyűlését 
Gödöllőn, az Erzsébet szálló 2. és 3. 
szánni szobáiban, melyről tudósításunk 
a következő :

Benitzky Ádám, mint a gyűlés 
egybeliivója üdvözli a megjelenteket 
és felhívja : vájjon a mostani politikai 
körülmények között nem kítják-e szük
ségét a párt szervezésének. A maga 
részéről ő ezt szükségesnek látja.

Az egybegyűltek erre egyhangú
lag elhatározták a szabadelvüpárt : 
megalakítását s nagy lelkesedéssel 
elnökül egyhangúlag Polner Lajos kir. 
tanácsos, ügyvédet választották meg, i 
alelnökökké pedig dr Gallovich Győ
zőt, Illek Vinczét és Fri'admann Ár
mint, — jegyzőkké dr. Bezsilla Istvánt 
és Ladányi Zsigmondot.

Polner Lajos elnök ezután indít- { 
ványozza, hogy mondja ki a közgyű
lés azt, hogy a házszabályoknak olya- 
tén való módosítását hogy a technikai 
obstrukczió Ehetősége a képviselőház- 
b.m megakaciályoztassék, szükséges
nek tartja s a gyűlésnek ezen határo
zatáról az országos szabadelvüpárt 
elnöksége értcsittessék a jegyzőkönyv 
cg/ példányának megküldésével ;

továbbá tekintettel arra, hogy 
Wolfner Tivadar jelenlegi szabadelvű
párti képviselőnknek működését is
merjük, tőle beszámoló beszédet nem j 
várunk, de működéséért neki bizalmat 
szavazunk s erről őt a jegyzőkönyv I 
egy példányának átnyujtásával érte- ; 
sitjük.

Brankovics György újpesti lap
szerkesztő az elnök ezen indítványa ; 
után hosszabb beszédben ismertette ; 
Wolfner Tivadar parlamenti s a kerü- j 
let érdekében kifejtett működését, mél- i

’ tatta érdemeit s azután egyhangúlag 
meghozatott a következő határozat :

A közgyűlés kimondja, hogy a 
házszabályoknak cL atén módosítását, 
hogy a technikai ocstrukczió lehető
sége megakadályoztassék, szükséges
nek tartja ezen határozatáról a sza
badelvű púit elnökségét a jegyzőkönyv 
megktiIdésé vd értesíteni.

V. olfncr Tivadar jelenlegi szabad
elvű; > írii képviselőnek eddigiműködé- 
s<‘éri köszönetét és bizalmat szavaz s 
továbbra is törhetlen bizalmáról biz
tosítja s erről őt a jegyzőkönyv egy 
példányának átnyujtásával értesíti.

Ezek után Wolfner Tivadar orsz. 
gyűl, képviselő megköszönte a belé 
helyezett bizalmat, kifejtette azt, miért 
támogatja a jelenlegi kormányelnököt 
működésében s fogja továbbra is tör
hetlen bizalommal s biztosítja az 
egybegyűlteket arról, hogy ezután is 
az igazi szabadelvüség tántorithatlan 
zászlóvivője leend s indítványozza, 
hogy a ministereinököt a gyűlés üd
vözölje a parlament munkaképességé
nek helyreállítása czéljából kifejtett ( 
fáradozásáért.

A közgyűlés ezen indítványt is I 
elfogadta s a távirat elküldésére az 
elnökséget felkéri.

Néhány kisebb jelentőségű párt
ügy elintézése után a gyűlés lelkes 
hangulatban oszlott szét.

HÍREK.

József Ágost fhg. vadászainkhoz. 
József Ágost föherczeg járásunk vadászaihoz 
a következő sorokat intézte :

Vadásztársak !
Édesatyám nevét viselő szanatórium 

egyesület nemes czéljainak valósítására 
sorsjátékot rendez s ebben a vadászokra I 

gondolt. Azok között egy mii vészi értékű 
vadászfelszerelést fog kisorsolni.

Seregeljíink össze a nemes czélra. 
Siessünk a tüdővész ellen való oly fön- 
séges harezban I Legyünk mi is azok kö
zött, ki.; beteg testvéreink, honfitársaink 
életét megmenteni törekszenek, /.futassuk 
meg, hogy vadász./iveinkben , szent érzel
me:; honolnak, hiszen tn'nden vásárolt 
sorsjegy egy-két tégláját szerzi a szanató
riumnak, melyben szegény betegeink eny
hülést és tan gyógyulást is fognak lelni.

Őszinte vadászüdvvel
JóxnefAya t füheresey s. !<•

Templotnszentelés. Ma délelőtt nagy 
ünnepsége*  lesznek Hévizgyörkon. Az ujo- 
nan épiiett ref. templomot fogjak felszen
telni méltó ünnepélyességgel, az ünnepélyen 
az uj dunameliéki református püspök is 
részt vesz.

Orvosválasztás. Deczember 12-én lesz 
a községi orvos választás Rákoskeresztúron. 
Pályázati kérvények decz. 11-ig adhatók be 
a szolgahiróságnál. Mint értesülünk azon
ban ezen orvosi állásra dr. Rácz Miksa 
rákoskeresztúri gyakorló orvost akarja meg
nyerni a lakosság s valószínű, — hogy ha 
pályázni fog, — egyhangúlag is lesz meg
választva.

Ismeretlen holttest. E hó 19-én a 
vérségi határban egy 19—20 éves fiatal 
vándorló megfagyott hulláját találták. A holt 
test kilétét a nyomozás nem tudta megál
lapítani.

Betiltott népgyüiés. Szájbely Dénes 
rákoskeresztúri földbirtokos és tarsai ma 
délután 2 órara népgyülést jelentettek be 
oh' táigysorozattal, melynek alapján azt 
szolgabiroságunk betiltotta. A népgyülésen 
ugyanis községi ügyekkel és a kozs. bírói 
állasra jelöléssel akartak foglalkozni, ezen 
ügyekben pedig a népgyüiés nem disponál- 
hat, de meg közelebbről nem is jelölték 
meg bejelentők, hogy mily községi ügyeket 
óhajtanak tárgyalni, ez okokból tiltatott be 
a népgyüiés.

82/5. Ennyi választója van a gödöllő1 
választókerületnek az idei névjegyzék szerint. 
Tavaly még csak 8095 volt. A szaporodás 
Rákosszentmihály, Rákosliget és Újpestre 
esik. E helyeken a szaporulat több mint 
400 szavazó. A többi községekben legtöbb 
helyt fogyaték van.

-r1”"'—’r~

küle nem akartak haza jönni. Mondják vé- , 
gül azt, hogy Nagy Lajos hozta Olaszor- ■ 
szagból. Ez a legvaiószinübb. Kevésbé lehet : 
ami ik az állításnak hinni, hogy a törökök ' 
ültettek volna nálunk legelőbb rozmaringot. 1

Torda-Aranyos vármegyében azt mesé- ’ 
lik, Szent-László süvegéről (mikor a tordai 1 
hasadékon átugratolt) leesett a rozmaring
szál és a sziklában gyökeret vert.

Mennyi szép nóta van a rozmaringról, 
íme néhány mutatóba :

fölszántottam kertem alatt a mesgyét, 
Bekerítem rózsafával a szélét,
Közepébe rozmaringot helyezek, 
Melléje meg nefelejcset ültetek.

Szagos a rozmaring,
Lehajlik az ága, ’

Gyere kis angyalom, i
Üljünk árnyékába.

Nem megyek, nem megyek 
Rozmaring árnyékba,

Összetörik ruhám,
Szoknyám kerek alja.

Már kissé szomorúbb nóta a rozrna- I 
fingról ez :

Megüzentem az. édes anyámnak, 
Rozmaringot kössön a lányának,
Két széléi e két szép rozmaringot, 
Közepébe bokros bubánatot.

Bezárhatod rácsos kis kapudat,
Nem taposom többé udvarodat, 
Vethetsz belé rozmaringot, rózsát, 
Nem szedem le többé gyenge ágát.

Csintalan kis nótácska ez is :

Fölszántottam kukoricza földemet, 
Vetek bele rozmaringot eleget, 
Rozmaringot leszedik a szagáért, 
Ezt a kis lányt elveszik a jussáért.

Ez még csintalanabb :

Rozmaringos a kötőm, 
Van már nékem szeretőm, 
Rozmaringos a szoknyám, 
Hogy a babám nézzen rám.

Szép érzelmes nóta, apáink talán a 
kótáját is tudják:

Rozmaringnak olyan a szokása,
Télcn-nyáron zöldellik az ága, 
Leszakasztják, köróvá változik, 
Az én szivem hozzád kívánkozik.

A rozmaringot nemcsak a nép énekli 
dalaiban. Költőink közül Czuczor, Bajza 
tompa, Arany, Tóth Kálmán szép költemé
nyeket írtak róla. Arany a „Méh románcza" 
czimii versében a méhecske a rozmaring' 
bokrán pusztul el. B

Ennek a növénynek hazája Spanyol
ország. Kasztiliában egész erdőség van be
lőle. De ei van terjedve sokfelé. Egy ma
gyar zarándok a szentföldön is dús tenyé
szetben látta.

Még Ausztráliában sem ismeretlen. — 
Nagyon gyak >ri Görögországban, Olaszor- 

I szagban, Fraa.-ziaországban hajdan fűszerül 
használták a rozmaringot és már Nagy Ká- 

i folynak kiváló gondja volt arra, hogy ter- 
I messzék.

Az angoloknál szokás karácsonyestén 
I rozmaringgal szórni tele a szobát. Trieszt 
| táján meg újévkor almába szúrják és úgy 
| járnak vele házról-házra köszöntem. Cseh

országban ifjú lányok temeté.én van nagy 
alkalmazása, •— Stajeror.zágban pedig a 
lelépő bíró ad rozmaringszálat az utódjának, 
mely bizonynyal azt példázza, hogy minden 
hatalomnak vége szokott lenni.

A rozmaringgal bűbájos ostoba asszo
nyok kuruzsolni szoktak. Ma csak illatos 
víznek gyártására használják.

A méhek felette szeretik, azért a mé
hesek közül ültetni igen alkalmas.

Halasak vagyunk a rozmaring iránt, 
kedvelt virága a magyar népnek : a fiatal
ságot ékesíti és hej I de sokszor róla szólott 

| bánatos, vagy vigabb nótája.
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Megfagyott. F. hó 21-én a vérségi 
határban a haraszti pusztán az utón egy 
megfagyott ember hulláját találták. — A 
helyszínen megjelent Ur. Hackei István 
aszódi körorvos megállapította, hegy a hulla 
már két nap óta fekszik az ut mellett, rajta 
sérülések nincsenek és igy bűntény esete 
nem forog fenn. A vérségi elöljáróság pedig 
megállapította, hogy a megfagyott ember 
Ióbiás Gergely 52 éves Boldog községi do
hányos, ki e hó 19-én délelőtt a vérségi 
Rusznyák tanyán lakó leányát látogatta meg 
s haza felé manés közben érte a szerencsét
lenség.

Egy vadászat után. Az aszódi erdő 
őr báró Podmanitzky Gyula aszódi erdőjé
ben egy meglőtt szarvasbikát talált s azt 
annak rendje s módja szerint beszállította 
az aszódi községházához'.. — A tilalmas 
időben lőtt vad felköltötte az aszódi csendőr 
őrs érdeklődését is és kinyomozta, hogy azt 
az aszódi vadí.„zteriiletet bérlő vadásztáisa- 
ság tagjai : Szczepanovszky Zsigntond aszódi 
vasút, vedéglös, Thaly László főtörzsorvos, 
Barthodeiszky Emil kir. ítélő táblái bíró, 
Tóbiás N m. á. v. felügyelő Parall Ferencz 
ügyvéd, és két ismeretlen vendég, bpesti 
lakosok, kik f. hó 20-án a magyatosi pusz
tán hajtó vadászatot rendeztek, — lőttek. A 
hajtok ugyanis igazolták, hogy a hajtásban 
egy falka szarvas is bekerült, melyekre a 
fenti vadászok mindegyike 2—2 lövést tett, 
mire azok betört, ttek az erdőbe és pedig 
épen azon a helyen, hol mintegy lOu lé
pésnyire az erdó szélétől a szarvas bika el
hullva feltaláltatott. — Az érdekes büntető 
per most elénk megbesz'élés tárgyát képezi 
nymródaink körében.

Jegyzőválasztás. Rákoscsabán e hó 
6-án tog betöltetni az uj rendszeresített 
segédjegyzöi állás. Mint értesülünk a pol
gárság Béley Géza ottani segédjegyző mel
lett foglalt állást és megválasztatasa bizo
nyos.

Meglopott virágház. Benilzky Adám 
zsámboki nagybirtokos virágházában e hó 
19-én ismeretlen tettesek letépték a kinyillott 
virágokat és mintegy harmincz cserép mus
kátlit elloptak. — a virág tolvajokat eddig 
elfogni nem sikerült.

Kartali csendélet. E hó 2C-án be
verték Ukó Tóth András házán az ablakokat 
Kartalon. A tettesek, Söregi István, József 
és János személyében nyomoztattak ki, kik 
azt adják elő, hogy azt — egyszerűen privát 
passzióból tették. Az eset feljelentetett.

Felhívás. A legjobb hírnévnek örvendő 
Kiss Károly és Társa bankháza Budapest, 
VII., Erzsébet-körut 19. sz. felhívja a t. ol
vasóközönséget, hogy osztálysorsjegyekre 
vonatkozó rendeléseiket azonnal küldjék be, 
mert a húzás már csütörtökön e hó 24-én 
kezdődik. Gondoljanak arra, hogy Kiss sze
rencséje Nagyi

Útonáilás. Német Károly az aszódi 
vásárról békésen hajtott hazafelé a teszlaki 
pusztára kocsiján, e hó. 18-án, midőn a 
kartali határban Mészáros Ferencz és Söregi 
András megtámadták, megfogták a lovak 
gyeplőit és le akarták huzni a kocsiról s 
csak a kocsiján volt Bálint Gábor és Hor- 
zák Mária segély kiáltásaira engedték el a 
kantárt a duhaj legények és futottak el a 
helyszínéről. Az eset feljelentetett.

Cziginybál. Túrán ma este czigány- 
bál lesz a kaszinó helyiségében. A bálát a 
túrái vidák Béla bandája rendezi.

A I 1—2 sor, 141 és 144 hrsz. 358 ö. i. 
beltelki ház és közös udvarból álló az 1881 
60. t.-cz. 156 szakasza alapján egészben 
elárverezendő ingatlanra 640 k. kikiáltási 
árban

továbbá a túrái öl8 sz. betétien Pászti 
Mihály (nős Tóth Gál Francziskával) nexé.i 
álló A 1 1—3. 6—10 sor 140. 167.4414/181 
4417 130, 5029, 5030 és 503. kertek és 
szántók és a 11 sorsz a. 120 73320-ad 
résznyi legelő iletőségből álló ingatlanra 
370 kor. kikiáltási árban, valamint az ugyan
ott ugyanannak nevén álló A II 1-3 sor 6140, 
6383 és 6740 hrsz. szöllőkbői álló ingatlanra 
558 kor. kikiáltási árban elrendelte, és hagy 
a fznnebb megjelölt ingatlanok az 1904 évi 
deczember hó 22-ik napjának d. e. 10 
órakor Túra községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10"«-át készpénzben, 
vagy azl881. évi 60. t. ez. 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számított és a; 1881. évi 
név. hó 1-en 3333. sz.a. kelt in. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 10. t.-cz. 170. sza
kasza értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllőn, 1901 évi aug. 26-án.
Kir. jbiróság mim tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

„Milleniumtelep“ Nagyösz.

Szép és rartós szőlője 
csak annak lesz, aki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, amely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.
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Tüzifaraktár feloszlatása ’
miatt minden öl tűzifa 2 koronával olcsóbb, mint eddig \oE.

Arak:

ZvornyiK András
szobafestő, mázoló, kocsifényező 

és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomásáta hozni, hogy 9év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIKANDRÁS 

le;tő.

A gyomor
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvekböl gondosan elő
állított étvágyelősegitö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktelenség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.
Figyelem 1 A csomagolás xjTóT'- 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van !

Főraktár :

F R A G N E R B. SdVéLáí: 
a „Fekete sashoz" Prága Kiéi ise;te203. 

Nerudagasse sarkait.
Postai szétküldés i|apoi)tn.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül- 

n dése után egy kis üveg bermentve kül- 
I detik meg Ausztria-Magyarország bár- 
I mely részébe — Raktár : Ausztria és 
w Magyarország gyógyszertáraiban. 
| Főraktár : Török József gyógyszertára 
1 Budapest.
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Kapható a Gödölíö-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.
.4 vevő követeljen ellennynytát !
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Földterület
felméréseket, birtokfelosziást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban félválla 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizeila-utcza 45. szánt.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-féiét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.
■■ ■ 1 doboz 60 fillér. —- -i

, Csak Réthy-félét fogadjunk el.

Sebesedések
1 Hk,?c |SC? is. ell,*'- rW »ddik és nehezen gyógyuló 
Kbet idézhet ei’., *>  « , (nár hon*  a m.ón.ihilÁ PR.ÍŰA.: ■' .ÁzlKpNÖCS Jév alatt 
cgv nélkülöz.ictlen kotoszer is 
sc(>et, csillapítja a gyulladást é 
hat és elősegíti a gyógyulást.
hwhsj Posta azétkülnóa
3 kor. ifi fii', előzetes bekül, 
dése után 4 doboz, vaj, y pe
dig 4 kor. (0 fillérért fi do- 
bor. Asztria-Magyarortaáí 
bánMely részébe bénticntve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye 

b’ö I aklar .

F RAGNER B. rs. és kir. udvari ,'iillitó 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, Klcinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszertáraiban, Fő
raktár: Törők József Budapest.
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Urasági birtok
vételre kerestetik. Ügynökök kizátva.

ELADÓ.
Urilak Gödöllön az állomáshoz közel.

Két épület, — nagy kert. ■"
— lü/sefleff októbertől bérbeailandó. — 

Czim a kiadóhivatalban. 9—51

Iszákosság nincs többé! =s=
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport.

étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózko
dásról, mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. 
A Cozj oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér, avagy 
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőt mesélte: 
„Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isten, teljesen segített rajta. Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem I De minek is mesél
tem volna et másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a 
dolgot saját maga ekképe.a irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét 
örömpalotává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szé
gyen és becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra és szerencséjéhez 
segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, 
egy próba adagot díj- és költségmentesen küld, hogy Így bárki is meg
győződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (D-pt. 74.) 71. High Holborn, London, W. C., ANGLIA. 
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.)Kiadó vagy eladó 

egy úri ház, ni, szilárdan épült Gödöllő 
belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a

= RÉTHY-féle = 
PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁLI

iSstaÉÍ.áriél■....'

CLAYTON & SHUT7 LEWORTH üvicltl 1 - le«. > t~ t \ 1
áltál a legjutInyosabb árak mell, ti aj.ir.halnjk: 

Locomobil és gőzcséplőgépok, 
szalmakazalozók, jármány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüitök 
boronák,

• orvatőjápsk, Plánét jr. kapálok, 
\ sxec? r^Pav*gók,  kukoricza muizsolók. darálók

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
okik á< minden, egyéb gaziasági gépek.

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdába^^

temetkezési vállalata G Ö D ÖL LÖ N Vácz’-utcza 460. szám
Mindennemű koporsótok .phatók érez- keménvfa- vaov fé

nyezett diófából kisebb-nagycbb<méi'#be'i ^zémfödelek viráo-nlz

ad'SMSíbb is „dódén

Gyászjelentések 1 óra alat^eSf$|g^^^.-a-—_
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