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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HE ILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évre 8 korona Negyed évre . . 2 korona
J él évre 4 , Egyes szám ára 20 fillér.

Bérr.ientetlcn leveleket nem fogadunk el.

Szanatóriumi liölpj bizottság 
városunkban.

Az egész országban rendkívüli 
tuzgeSággal karolták föl a hölgyek a 
népszanatoriumok eszméjét és vállvetve 
igyekeznek azon, hogy a népmentés 
érdekében indított hatalmas mozgal
mat minél előbb diadalra segítsék.

Bizun;» hogy ebben a szép
■kci< l ■ ■ iük hölgyei is teljes

lelke: ■ T ve:-? ,ek majd részt.
A ; ? ví i < i.erczcg Szanatórium 

:.vc.-,iiiet igazgatóválasztmánya a lei
magyar hölgyek iránt akként 

óhajtja leróni háláját, hogy egy első
rendű magyar művész által díszes ok
levelet rajzoltat, amely a magyar höl
gyek tevékenységét szimbolizálja, amit 
a szegénysorsu tüdőbetegek szanató
riumának felépithetése érdekében ki
fejtettek.

Ám bármily szép is tesz ez a 
hölgyoklevél, melyet az egyesület fen
séges védnöke is aláír, nem ez teszi 
azt becsessé, hanem az a nagy em
berbaráti eszme, melynek szmiboluma 
méltó rá, hogy mindazok büszkék 
legyenek, kik fáradozásuk emlékéül 
kapják.

Itt említjük meg, hogy Clotild 
főhet czegasszony városunk hölgyeihez 
a következő szózatot intézi.

Magyar nők !
Enyhíteni azt a nemzeti ve

szedelmet, amely a tüdőbetegség
gel édes hazánkat fenyegeti, nemes 
nagy, emberszerető feladat.

Megindulva látom, hogy újab
ban a magyar nők állanak a nép
mentés zászlaja alá.

Lelkesen is hívok minden 
magyar szivet e zászló alá.

Mentsük mega tüdőbetegeket, i 
Alcsuth, 1904. november hó. ;

Klotikl föherczegnő.
Vajha városunkban minden ma- | 

gyár nő megértené a fenséges asszony j 
fenséges szózatát és imának az egye
sületnek, mely Budapesten a király I 
házában oly lelki se f la magasz- ; 
fos czélért.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP
FELELŐS SZERKESZTŐ

XYII<Y I.AOS.

Szentesi munkás kolónia.
Irta : Verner László.

Még egy évtizeddel ezelőtt is a 
demagógia klaszszikus földjén, Szen
tesen valósággal amerikai gyorsaság
gal felépült a Felső-Párton a munkás 
kolónia : százhuszonhat ház, és bele
költözött olyan kétszáz ember, akinek 
embernyi embereit Morva, Szilézia, 
még Talliánország is csodálja, mert 
a kubikos talicskával oylan messzire 
is elhúzódnak munka után, a fehér
népei meg csupa duzzadó egészség, 
az apró emberkéi meg ha az első 
telet átszenvedték abban a szűk odú
ban. ahol árendában lakott az a szí
vós és hála Istennek szapora család •— 
nem fogott azon semmiféle nyavalya 
többé.

A munkás-kolonia előtt álmosan 
köszöntget egymásra néhány szélma
lom vitorla, azután takaros, tornáczos 
házak következnek négy utczám A 
Tallián Béla-utczán Szentes legifjabb 
polgárai kneipolnak, akikre telekköny- 
vezett ház vár örökségképpen. Ilyen 
reménység álomként sem merészkedett 
ahhoz a boldog százhuszonhat me
nyecskéhez, akik most az uj fészek 
kicsinositásával bajlódnak és akik oly 
patyolat fehérre oly magyarosra pikto- 
rolták a tűzfal alját, hogy megnézhetné 
Lechner is.

Négy utczája van a munkás-fer
tálynak, de lesz tiz is, valamennyi 
egyenes, eperfával beültetve. Az első 
négy utcza azok neveit örökíti meg, 
akiknek az intézmény létesítésében 
része van. A Darányi- és Tallián ut- 
czákat keresztezi a Csathó Cicatricis 
utcza, mindegyiken tornáczos, nagy 
ablakos házak előtt seréuyen folyik a 
munka most. Az az ablak 1 Azért a 
bolt a legnagyobb kesergés. Hiszen 
nem győzik tűzre valóval, Az uras 
ablakon a java meleg kiszökik. Meg 
aztán nem boltosok ők.^hát mit néze
lődjön be az utcza járó ? A modern 
higiénia követeléseit nehezen teljesítit- 
tték : de most már a munkás fertály 
nagy ablakai divatba hozzák az üve
geseket, a régi zsellérházak kicsiny, 
két muskátlira való ablakait is kilökik 
már és mint a nyílt tekintetű szép 
menyecske néz ki zz utczára.

Szentes város a munkásházakra 
nem vett fel kölcsönt, aminthogy az 
egész akczió, mel, lyel hat—hétszáz 
családnak, háromezer embernek juttat- . 
■'a'; i dliont, igen kis pénzében van : 
össze-vissza az a negyvenezer korona |

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHÍV M‘AL .
ASZÓDON.

H I I? DE 'I' Ú SS m K :
egyezség szerint jutányi s áron ki zölti tiu k. NY11.1TER sora 

GO fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

I

áll e czélra rendelkezésre, amit a 
földmivelési miniszter engedelmezett. 
Hogyan épül fel ebből a 600 ház ? 
Jó lesz a részleteket tisztázni. Hiszen 

| voltakepen ez a ezikkely is azért iró- 
j dik, hogy nálunk a mi járásunkban, 
j e népességben megduzzadt és a belső 

ingatlanok megszerezhetését a szegé
nyebb emberekre lehetetlenné tevő 
helyeken a magisztrátus a szentesi 
példán induljon. Lássuk hát:

Mikor a földmivelésügyi miniszter 
| adományából a vármegye 40.000 kor. 
i munkásház építési alapot kezelt, Szen- 
( les fölajánlotta a Felső-Párton a szük

séges területet négyszögölenkint egy 
koronáért. A vármegye kiküldött bizott
sága elhatározta, hogy minden mun
kás-családnak 240 négyszögöl területet 

' ad, a terület ára tiz év alatt fizetendő 
i meg (kamatot nem kell fizetni). Min- 
i der.ki, akit a bizottság a segítésre ér- 
[ demesnek Ítélt, kapott az állami alap- 
! ból 250 korona tiz év alatt visszafize- 
| tendő kamatmentes kölcsönt, akinek 

ez az összeg kevés volt, még maximá
lis 200 korona kölcsönt is kapott, de 
ezután már 4 százalékot tartozik fi
zetni. Ilyen kamatmentes kölcsönt 
ötvenkilenczen vették igénybe.

Az a múnkáscsaíád, amely most 
a saját otthonába költözött, a követ
kező évi terheket vállalta Tiz éven 
belül minden esztendőben fizet a telek 
árában 24 koronát, a kölcsön törlesz- 

I tésre fizet 25 koronát ; összesen fizet 
49 koronát. Beszéltem három uj gaz
dával, akik eddig igen nyomorúságos 
viskóban 60 korona árendát fizettek 
A maguk házának megváltása nem 
kerül annyiba.

Szentes város áldozatkészségéért
■ nemcsak azért dicsérhető, m<rt a 
I munkások otthen-szervezésére a leg- 

méltányosabb áron adta át a területet, 
hanem azért is, hogy a város tégla
gyárából a legkedvezményesebb áron 
(csakhogy egészen ingyenbe ne men
jen) egyenként 3000—4000 téglát 
engedett át. Az alapok mind téglából 
valók, az ablak felsőrészének formáit 

! téglák adják, rz ambitus oszlopai is 
: csinosak. A szentesi téglagyár oly sok

féle alakzata, díszes téglát gyárt, fogy 
velük igen széppé tették az uj város
negyedet. Sok pesti nyaraló család 
ok an házban nem lakott Pest kör
nyékén e nyáron, mint amilyen itt, 
gazdájának ezermesterségét dicsérve, 
egyik-másik. Az u varokat gyümölcs
fákkal üétik be. / boldogulás te 
nyének v- ’ífényt sütkerez a t Mii. 
Sokakkal be:. h‘i.., . ■ 'ö/lvl; lég te-

á
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detib'' x >lt egy napsütötte magas ma
gyar . Mező Mihály.

— Mennyi pénze volt, mikor a 
házépítésbe belefogott ?

— Nem volt nekem egy krajczá- 
rom se . . . Csak kétszer állt el vi
lágéletemben a lélekzetem : egyszer 
Königrátz alatt, mikor futottunk, más
kor meg akkor, mikor a megye házán 
azt mondották, hogy építsek házat. 
Miből, uram ? Mikor a legtöbb pén
zem volt, akkor kilencz forintom volt. 
Abból állítottam ki a lajtot, a girhat 
(lovat), csak ostor nem telt. De azt 
adott az árokpart, még az ócska kötő
fék. Most árulom az artézit. Ám az 
ártéziből csak a napi kenyeret kere
sem kt. Majd csak a temetőben lesz 
az én házam. így én, de az urak más
ként határoztak. Felépül tehát a kicsi 
házam és én, ha először beléje me
gyek, könynyel áztatom meg a kü
szöbjét. Jó az Isten ! Meg jók az 
urak.

Nagy jelentős erkölcsi sikere van 
ennek az akciónak a parasztosztály 
véleményének megváltozódásában. Más
fél évtizedes demagóg irányzat gyű
lölné tette Szentesen a nadrágos em
bert. Simán kiviil minden úri ruháju 
ember prononszirozott gonosztevő volt 
a nép szemében. Most a nép látta, 
hogy az urak eleje törődik vele. Szóba 
áll, megkérdezi, hol szőrit a csizma ? 
És bizalma ébredez. Csathó, a főispán, 
Cicatricis, az alispán, akiknek itt min
den intézkedése meglátszik, gyakran 
jönnek ki, az ilyennek hire száll. És 
a demagóg kornak csak emlékezete 
lészen nemsokára.

Csongrádon a vármegyei alapból 
25000 koronával indítjuk meg a mun
kásházak építését. Félegyházán most 
mondotta ki a képviselő testület, hogy 
az akciót megindítja. Jásznagykun 
Szolnok, Békés, Csanád, Torontóiban 
a földmivelésügyi miniszter adományá
ból jelentékeny alapok vannak már 
erre a czélra: a szentesi tapasztalatok 
élénken bizonyítják, hogy kisebb esz
közökkel is sokat lehet tenni ezen a 
téren.

♦

Ezen nagyérdekü czikk követendő 
példát állít községünk elé.

Megmutatja : mit tehet egy kis 
városka lakosságáért !

Figyelemre méltó az, különösen 
most, midőn a fővárosi posta és táv- 
irótisztek egyesülete különösen nyu
galmazott tagjai részére egy kolónia 
elhelyezésére a fővároshoz közel fekvő 
lakalmas helyet keres.

Talán megmozdulhatna elöljáró
ságunk, felébredhetne évtizedes álmai
ból és megragadva az alkalmat : 
tehetne ajánlatot.

Területe van hozzá, csak egy 
kis jóakarat kellene.

O

Főszolgabíró jelölés.

Szombaton e hó 10-én volt megtartva Gödöllőn a szolgabiró- 
jelölés. A járásbeli megyebizottsági tagok az Erzsébet-szállóban gyűltek 
össze.

Jelen voltak:

Báró Podmaniczky Géza, Beniczky Adám, László Zsigmond, Nick Ede, 
Polner Lajos, Micsinay Ernő, Pászkay István, Sárkány László, Molnár Jakus, Kálmán 
István, Benesók János, Krenedits Sándor, Fridrik Béla, Dóczy Péter, Polner 
Sándor, Soltész Lajos, dr. Tegze Lajos, Jámbor András, Kovács Gyöigy, Farkas Mihály, 
Bitskey Gyula, Thurányi István, Szegedy Albert, Kalix Zsiga, Persler Kálmán, Albert 
József megyebizottsági tagok.

Báró Podmaniczky Levente, gróf Ráday Gedeon, Segesváry Ödön, Hatvány 
Deutsch Sándor, Biró Zsigmond, Fuchs Ignácz, Hanisch György, Szilágyi Emil, Korányi 
Frigyes és Groszner Sándor megyebizottsági tagok akadályoztatásuk folytán ezen érte
kezleten meg nem jelenhetvén, az értekezlet egybehivójáhozi ntézett levélben az értekezle 
határozatához való hozzájárulásukat bejelentették.

Báró Podmaniczky Géza mint ezen értekezlet egybehivója üdvözli a megje
lent megyebizottsági tagokat, majd megható szavakkal ecseteli felejthetetlen, jó főszolga- 
biránxnak, néhai Kapczy Vilmos urnák a járás iránt szerzett elévülhetetlen érdemeit és 
azt a tüneményes közszeretetét, amelyben megboldogult járási főszolgabiránknak fenkölt 
gondolkozásu egyénisége mindenki részéről egyaránt részesült, előadja, hogy ezen érte
kezletet a fájdalmas gyászeset folytán megüresedett főszolgabírói állásra való kijelölés 
czéljából hívta egybe.

Az értekezlet elnökévé Báró Podmaniczky Géza és jegyzőjévé Szegedy Albert 
választattak meg.

Az értekezlet elnöke ezen jegyzőkönyv hitelesítésére Beniczky Adám és Nick 
Ede kir. tanácsos megyebizottsági tagokat kéri fel.

Az értekezlet megnyitása és rövid eszmecsere ntán a gödöllői járás egybe
gyűlt megyebizottsági tagjai a következő határozatot hozták :

Azon soha el nem némulható igaz szeretetnél, meleg rokonszenvnél és 
az elévülhetetlen érdemek iránt mindenha érzékeny méltánylásnál fogva, melylyel 
a gödöllői járás közönsége szeretett volt Főszolgabirájának : néhai Kapczy Vilmos 
urnák még alig bezárult ravatala felett kegyelettel virraszt : a gödöllői járás egy- 
begyült megyebizottsági tagjai néhai derék főszolgabirájuknak kiváló érdemeit ez 
alkalommal is jegyzőkönyvileg megörökíti és gyászos elhunyta felett érzett mély
séges fájdalmuknak jegyzőkönyvileg kifejezést adnak.

A gyászeset által megüresedett főszolgabírói állásra a járás egybegyült 
megyebizottsági tagjai egyhangúlag és kitörő lelkesedéssel dr. Heyder Ödön tb. 
főszolgabíró urat jelölik, akit hosszú közigazgatási szolgálatánál fogva is ezen 
állásra egyedül jogosultnak tartanak és akit hivatottsága, szakértelme, higgadtsága, 
inindenekfelett elismert erős judiciuma és kiváló erélyessége ezen állásra feltétlenül 
minősítenek.

És ha ezen kijelöléshez képest — amiben nem is kételkedünk — a 
megürült főszolgabírói állásra dr. Heyder Ödön ur fog megválasztatni, az egybe
gyűlt járásbeli megyebizottsági tagok a megüresedendő gödöllői első osztályú 
szolgablrói állásra Tahy István szolgabiró urat egyhangúlag jelölik, mig az 
ekként megüresedő Il-ik szolgabirói állás betöltését ezúttal nyílt kérdésnek hagyják.

Vármegyénkben divó azon szokásjognál fogva, hogy az egyik járás a 
másik járásnak a járása tisztviselőire nézve hozott kijelölő határozatát kölcsönösen 
tiszteletben tartja, felkéri az értekezlet a vármegye többi járásainak megyebizottsági 
tagjait, miszerint ezen kijelölő határozatát nagybecsű szavazataikkal támogatni 
szíveskedjenek.

Ezek után Molnár Jakus megyebizottsági tag hálás szívvel köszöni meg 
báró Podmaniczky Géza ur őnagyméltóságának a járás közügyéi iránt tanúsított 
meleg érdeklődését és az értekezlet egyhangú lelkes hozzájárulása mellett kívánja, 
hogy Onagyméltósága járásunk közügyeiben a vezér-szerepet vajha még sokáig 
teljesítené.

Elnök megköszönve az értekezlet tagjainak szives közre nüködését, az 
értekezletet berekeszti.
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hírek.
A király az iskoláknak. E i;.r< • an 

hozott előző hírünk helyreigazít Árául koz. I- 
jiik. hogy u felsége a király a gi (.‘.üllői . m. 
kath. iSKoIáp.ak 2u0, a besnyöin.k ■ U c a 
tíesnyon építendő második iskolai (azt/ria 
-CO koronát adott magán pénztárából." A 
gödöllői ref. egyház rskolaja LW koronát, 
az izr. egyház iskolája 100 koronát, a köz
ségi iskola pedig 150 koronát kaptak Ö 
felségétől.

Ellenzéki pártalakulás. A rákospa
lotai ellenzéki választók csütörtökön délután 
tiltakozó népgyülést tartottak, melyen mint 
szónokok, a szövetkezett ellenzék részéről 
Pap Zoltán és Sümegi Vilmos vettek részt. 
Végül az esetleges választásokra a népgyű
lés Báró Pró|tay Dezsőt jelölte. Azonban ez 
a jelölés valósz.nüleg csak óhaja marad a 
palotaiaknak, mén egy tudjuk, hogy báró 
Prónay egyáltalán nem hajlandó jelöltséget 
vállalni.

Udvari hírek. Tegnap utazott el kora 
reggel fél hat órakor Ó felsége a király Gö
döllőről kíséretével. — Pénteken még udvari 
vadászat volt. 0 felsége január közepén 
hoszabb tartózkodásra Budapestre jön.

Postatiszti pensiók. A posta és tá
viró tisztek orsz. egyesülete tagjai részére 
kolóniát akar létesíteni s e végből Budapest
hez közel fekve') s 400 családi ház építésére 
alkalmas területet keres. Mint értesülünk í 
legközelebb Gödöllőt is meglátogatják a i 
postatisztek.

Rendkívüli közgyűlés. Gödöll kép- 1 
viselőtestűlete f. hó 7-út délután 3 órakor ‘ 

a községház tanácstermében rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen elhatároztak, hogy a 
hetipiacz helypénzszcdési jogát azon időre, 
inig a piaczi árucsarnokok feiépittetnek az 
eddigi feltételek mellett Bende Józsefnek 
adják ki. A borital és husfogyasztási adó 
kezelése iránt aként intézkedtek, hogy azt a 
község házilag kezeli s az italmérőkkel j 
egyezkedni fog. Özv. Janicsek Kálmánná 
kérvényét ovodai helyiség — és Wilszky ; 
Lujza óvónő kérvényét lakbér kárpótlás iránt 
— a közgyűlés elutasította.

1905. évi közs. virilisták. Gödöllő 
község legtöbb adót fizetői az 1905-ik évre: j 
M. kir. koronauradalom gazdászat, Gödöllői | 
takarékpénztár, M. kir. koronauradalom er- !

díszét, Gödöllői borászati egyesület, Gorán 
Dániel, dr. Kővér Kálmán, Deutsch Sámuel, 
Polner Lajos, Stróbl Vilmos, dr. Sebőn 
Gyula, dr. Rosenfeld Sándor, Spitzer lz.ael, 
Gonczy Benő, dr. Fáy Andor, Szentmil.I >sy 
LGa, dr. Tegze Lajos, dr. Szalay SánmJ, 
! Is Károly, dr. Lezsilla István, Mitk.-y 
Ad,:mné. Póttagok: dr. Zachár Kálin wí, 
kereskedők és iparosok hitelszövetkezete, 
Alberty Pál, M. kir. államvasutak, Vittenber- 
ger Adolfné, Blumenthál Manó.

Egy uj kiadvány. Ha van áruezikk, 
melynél hiányát érezte a vidéki intelligens 
vevőközönség egy szakszerű felvilágosítást 
nyújtó lelkiismeretes Útmutatónak, úgy bizo
nyára az arany- és ezüstékszer az. A fővá
rosi Wírth János és Pia ezég egy vaskos 
kötetben adja közre uj mintáit, oly áttekint
hető összeállítással, hogy tiszta képét nyer
jük az ezen czégilél alapelvül elfogadott kor
rekt üzleti szokásoknak. Komoly érdeklődők
nek levelezőlapon nyilvánított óhajára (IV., 
Fereucziek-tere 9.) készséggel küldik meg.

V. 1257 4 sz. 1904.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járás- ■ 
bíróságnak 1904. évi V. 1257 4 számú vég- j 
zésével Dr. Zachár Kálmán ügyvéd által 
képviselt Lengyel Imre felperes részére ' 
Griin Lipót alperes ellen 111 kor. 74 ’ 
isii, követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 891 kor. becsült ingóságokra ; 
a fent idézett gödöllői kir. járásbiró- ' 
ság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak a felíilfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Aszódon leendő megtartására határidőül 
1904. deczember hó 21. napjának dél
utáni 3 órája tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, peronospora fecskendők 
s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett szükség esetén becs- : 
áron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve- > 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta-

nak jogot, amennyiben részűkre foglalás 
korábban eszközölteted \= Ina és ez a vég
re'. ajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi- 
sz.rmt e.söobségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirí kdmlm >i;ek vagy irás- 
1 ...i beadm, ..vagy pedig al bejelenteni 
ta, .óznak.

A törvényes hat. Inénynek
a bíróság tábl j tn val követő
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1

BöF" .nbrus

8792 tk. 004.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi, ha

tóság közhírré teszi, hogy a Gödöllői Ta
karékpénztár végreliajtatónak Vukovichs 
Józsefné szül. Bühlmayer Paula végrehajtást 
szenvedő elleni 3200 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a bpestvidé- 
ki kir. törvényszék, a gödöllői kir. jbiróság 
területén levő, Kerepes községben fekvő, a 
kerepesi 399 sz. betétben Vukovichs József
né sz. Buchlmayer Paula nevén álló A I 
1—6 sor, 1628, 165, 597 2 598 hrsz. 87 öi 
ház, kert, vízmosás és szántóból álló ingat
lan az árverést 3026 kor. ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
tennebb megjelölt ingatlan az 1904 évi de
czeniber hó 17-én d e. 10 órakor Kere
pes községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapítod kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10“.o-átv 302 k 60 fil-t kp. 
vagy az 1881. 60 t.-cz. 42. szakaszában jel
zett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8.§-ban kijelölt óva- 
dekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170 §-a 
élteimében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
eiismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904 szeptember 6-án. 
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság

Lukácsy kir. albiró.

A Gödöllői Borászati Egyesület mint részvénytársaság 

VAGYON 1903-1904. évi mérlege. TEHER

i, . tfif.

Kor. f || f

121 Pénztár készlet 952 47 113 Alaptőke '250000 00

124 Bor n 121989 59 120 Tartalékalap 8306 .67

123 Sör n 190 10 119 Elfogadniányok 2748 00

126 Pálinka a 3261 80 107 Szénkéneg 31 |°o
115 Értékpapír 220 00 111 Fel nem vett osztalék 161 00

116 Ingatlan 6954 75 122 Sör 47 38

117 Gépek és eszközök 15621 40 X. 1
125 Hordók 42587 36
114 Óvadék |i 1200 00
101 Kintlevő követelések 48990 91

Veszteség 19325 67 J______

Összesen 261294 05 1'261294 05
i

Az igaz. .atósíig:
li

7>’u/7 /.•o László 7>r. Tetjxe L l'ekete Imre Magyar háxmée 17)7 l.<tj ■
elnök. lg. tag. V<’ ^igazgató. ig. tag. lg. tlg

Bent sík József Polner I.ajoa
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szobaf ...tő, mázoló, kocsifényezö 
és nyerges, GÖDÖLLŐM.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tm! miásíi;: hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllő ti, Rudoíf-utcza 
(O.’sovai 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 1

lestő. I

Urasági birtok „Sas m°g°
vételre kerestetik. Ügynökök kizárva.

Sebesedések ű? 
kévének azok bárminő természetűek, gondosan meg- W 
ve.le.illők mi.nlen tsziátlunr.ág ellen, mert ezáltal a M 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló H 
sebet iikzlie. elő. 40 eve már, .hogy a megnuhitó ti 

I RÁ JAI llAZIKENÖCS név alatt, mint EL 
e. y néiMi’öz’u.ik‘,1 k Lőszer ismere.es. Az megvédi a ■ 
s- i) I ‘lap; u ,1 gy.'i.ad. st és fájdalmat, 
hat é« elősegíti a gyogyullás’. I doboz 70 fill.
MrfHoa Posta szétküldés napont*.
3 kor. Ili f.ll. el zetes b.kül
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 0 do
boz, Asztr^-Magyarország 
bármely részébe bé.mentve 
szallitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye

Eör. litiif 
FRAGNER B. rs. i-s kir. mlvari milliló ff 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. | 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse F 
sarkán 293. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország (\ < (y:; u.: 11 lm, l-ö-gHl 
raktár: Török József Budapest gE

miatt

Tüzifaraktár feloszlatása
minden

osztályú
w

I3T

öl tűzifa 2 koronával olcsóbb, mint edcrig volt.

A r 0 k :
hasáb tölgyfa ölein tf
hasábfa .......................
dorongfa .......................

„ .......................

26
24
22
18
15

tor.

w

D

I.
II.
I.
II.
Botfa

Kapható a Gödöllö-kerepesi országút kérészi.?íésé A’, a fadepóban3
A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.

.1 verő l.-tieelel jen ellen n i/ttuli'<! 1

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

Kávé, tea, 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 tesz, az iszákosnak a szeszes italt. 
A Coza oly csendesen és biztosan hat, hogy az: 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 j'rzan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részeg volt. Folytonos félelen. aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is mesél
tem volna et másoknak ? Nem csodálatos-e igazán hogy egy asszony a 
dolgot saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondterlies tűzhelyéi 
örömpalotává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szé
gyen és becstelenségtől megmenten, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatal cmbe't a ió útra és szerencséjéhez 
segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajd mosa, mindazoknak, kik kívánják, 
egy prób: adagot díj- és költségme itesen küld, hogy igy bárki is meg
győződhessen biztos hatásáról. Kereskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

COZA INSTÍTUTE (Dept- 74.) 71. iligh Holborn, London, W. C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.)

I

I

’l

PLiSTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 430. szám

Mindennemű koporsók kiphatók ér-.. .-, kémén,fa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretbe:). Lz m ödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobaoehuzá.. >•<, ravatal-felállítás, á 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocs: mellett fáklyával, 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel clfogadtatik.
• Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —..... -

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.

ismere.es

