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Pillanatkép.
Soha élénkebb és mozgalmasabb 

kepét nem nyerhetjük a társadalom
nak, mint a politikai tényü választások 
alkalmával. De hüebb képét sem. A 
szilaj indulatok, mint kötőfékétől sza
badult paripa, vad és korlátlan futás
nak erednek, de azért a lovon a zabla 
fején a fék hátán a nyereg, S ha rá
irányítják ilyenkor a szemlélődés pár
tatlan és igy igazságos fényképleme
zét ; előttünk áil minden igaz mesz- 
telcnségében az egész társadalom, A 
pillanatkép pedig érdekes és tanul- 
SctgOS is.

A választási küzdelmek természe
tükből kifolyólag izgatok. A ki j. gát 
gyakorolja, legalább igy kellene lenni 
cgy-cgy eszme harezosa. S dicséretes 
< ..lóg, ha azt diadalra akarja vinni. 
De másrészt gyakran nem elvi har- 
ezok, b.anem személyek állnak előtér- 

| be és ismét más személyek, a kik I 
megszerzett társadalmi positisóják ma
gasában szintén azon vannak, hogy az 
c tét vük legyen győztes, szóval a do
log éppenséggel nem csendben és hig- 
gaptan folyik.

FFTom haláleset és még sokkal 
több sebesülés hirét hozták a távírók 
az ország külömbőző részéről. Érdekes 
volna okait és előzményeit, kutatni a 
szerencsétlenségeknek. Dehát ezt nem 
szokták s igy csupán szóval is bekell 
érnünk, hogy megtörtént. Legfeljebb 

I azzal biztongathatjuk magunkat, hogy 
| lesz még több is.

Az állam, a társadalom egyné
hány kisebb-nagyobb tényezőjének al
kalmat ad arra, hogy a társadalom és 
igy az állom továl bi alakulására és 
sorsára befolyom Ez képezi a válasz
tás alapját. Konstatálni kell azonban 
hogy sajnálatos dolog az, hogy a vá- 

| lasztási harezok nem a társadalom je
gyébe folynak. Lehet ennek oka a mi

különös hely '"'ík 
ért Franczm 
sült Állal!'. . 
gazdaság; kcides 
hogy politikájúi: : 
képét veszi fel. N. 
csak ott sem igen

■ ''‘Idának okú
it ez F.gye-

■ i és köz-
, olyanyira, 

l . en annak a 
s pedig még- 

lartanak, hogy ál
lamvezető félfiaink a közgazdaság el
vét vennék politikájuk irányítójául s 
ez az oka, hogy anyira politikus ál
lam vagyunk Elévülünk a politikáért 
s amellett közölünk sokan gyalázatos 
magánpolitikákat folytatnak, nem ép
pen gazdasági érdek nélkül.

Nálunk ma már a választási harcz 
is jövedelemforrás.

Elméletileg helyes estik úgy le
hetne a választás, ha a szavazók fel
világosításánál és a helyzet ismerteié 
sernél egyébb befolyó senki sei.i 
ehetne a polgárokra. Vagyis a s" ■ - 
zásoknak titkosan, nagyobb mc-zg >m 
nélkül kellene irányítani, de szabadon 
a további sors fejlődését.

TÁRCZA

Kályliavásár
Irta : Pásztor József.

Böde Péter hajnalban bujt ki a dunyha 
alól. Hamarosan kapta dia magára a gúnyát, 
a foga vaczogott, a térdei összeverődtek. 
Dideregv'- fordult az asszonyhoz, aki éppen 
most nyitotta fel a szemét.

— Rettentő hideg van I
Az asszony még jobban összehúzta 

magát, es ik az orra hegye látszott ki a 
piros koczkás puha tömeg alól s úgy mor
mogta :

— Meg kék mán venni azt az izét I
— A vaskeinenczét ?
— Azt hát. Igy reggel ii l efülelte kend 

e,? kis csulkalövel, aztán a délebéd is meg
lőne rajta, aztán meleg lenne . . .

— Az ám I — mormogta iá bölcsen 
kJ. ce Péter s egy rort vakaródzott. — Ha 
n.mi kéne a pénz I

— Nincs kendnek ? — kérdezte az 
asszony.

— Nekem ? —felelt csodálkozva Böde 
Péter. — Sose vót I

— Pedig én I t'am, hogy vót kendnek 
pózé. Bizonyara cl.! a I ci.d.

— Te is tartott; I dugaszban pénzt I 
Tan elezifi alkudtad ?

Ezulín a kölesé nős gyanúsítás után a 
házaspár ha.Igatolt és fázott. Különösen 
Böde Péter s a mint a jégvirágos ablakot 

bámulta, ahonnét kékes világítás szűrődött 
be a kis házba, étke, zelte a vaskeinenczét, 
minden jó tulajdonságával. A vásárim boltra 
■ ondóit, ahol a sok-sok vasken.encze ki van 
rakva, mindenik olyan, mint egy ember s 
lába is van, szája is van, még szeme is, ha 
pedig teletömik és belcgyujtanak, úgy elbe
szélget, l;< gy csupa gyönyörűség hallgatni.

Hanem hát pézir adják. A péz pedig 
nem igen volt barátságban Böde Péterrel; 
a csizmaszálban ugyan rejtegetett vagy kit , 
pengőt az asszony elöl, de épen azért rejte
gette inéit vgy kis szílzdohányra szánta. 
Ezt csak nem' adja oda kemenezére, de net.i 
is elég arra.

Végre is az asszony talált ki valamit:
— Pedig Iliiéibe nem ad a vasárus I — 

szólt az urához.
— Biz a' nem! — erősítette az ember.
— Menjek cl kend edesanyámho •, 

neki van pénze, I érjék kend Lőcsön.
Bődének tetszett az eszme. Kölcsön 

kérni I Esetleg többet, mint a kemeneze ér.:. : 
Hogy egy kis papramorgóra is jusson. íz [ 
mar beszéd I Kemeneze is, papramorgó i-, 
tetejébe még a dohány ára is benne mar; I 
a csizmaszárban. Mégis van az asszonynak 
esze I I

Hanem az öreg asszony csúnyád e- ; 
bánt l ödé Péterrel.

— Hogy vaskemeneze kék nekik! H t 
még mi nem kék ? Uraskodni akarnak kém - ; 
tek ? — kiabált az öreg asszony.

Böde hiába crősitgette, hogy a bubi . t 
nem tudják fűteni, mert nincs szalmájuk, 
aztán a kis vaskcmcnczén az ételt is míg ; 
lel.ei főzni, a házban is meleg lesz.

— Főzzenek kendtek a piláfban, min’, 
eddig, ha pedig fáznak, bújjanak össze : mi 
is úgy tettünk, mikor fiatalok válunk.

Böde Péter ballagott haza. A k.ba 
alatt csikorgott hó s a fákról a zúzmara 
a nyakába hullott.

Másnap reggel még hidegebb lett. Az 
asszony is nagyon fázott.

Mind a kelten el voltak szontyolodva.
Böde Péter gondolkozóin egy darabig, 

azután az asszony felé pislogott s csende
sen megszólalt:

— Hallod-e ? Anyjuk I Nekem vóna 
két pengőm, odaadnám kemenezére.

Az asszony dideregve nyögte ki :
— Nekem is van egy I
S előkerült a két pengő a csizmaszár

ból, a sublót aljáról a harmadik.
— Háromért csak adnak kemenezét— 

motyogta az ember.
— Lealkudjak, — felelte rá az asszony. 
Mindketten bementek a vasárus búiba. 

A pénzt az asszony vette magához s jól 
bekötözte a zsebkendő sarkába, jó! bebur
kolta magát a nagvkendöbe. Az ember is 
belebujt a bekecsébe.

A bótban sokan voltak. A segédek 
nyitott ajtó mellett sürűgtek, forogtak.

Fiatal, pirosképű legény nyitott elibilk.
— Jó reggelt, bátyám uram I
Böde Péter mcgbieczcntefte a fejét és 

csendesen körülnézett a vásáros búiban ; 
nem szólt egy szót sem, hanem < da ment 
tűzhelyekhez s elkezdett egy drágább fajtát 
tapogatni.

— Hát ilyen kék nekünk, ugy-e ? — 
fordult Böde az asszonyhoz.
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Megszűnne akkor nagyon sok 
sajnálatos salak, amely ni őst J betegség 
szitu ptomája gyanánt nyűgözi társa
dalmunkat. A választásoknál pedig 
igazán csak az elv győzedelme jutna 
dűlőre és nem kellene fájdalommal 
hirt venni arról, hogy önmagunkat s 
talán a tetiekészek leglelkesebbjeit 
adjuk áldozatnak. A pillanatkép pedig 
egész más helyzetet mutatna. . .

Kortes nóták
Erősen folyik járásunk területén széné

ben a korteskodás. Heves küzdelem lesz 
mindkét kerületben, úgy a gödöllői mint a 
vácziban melyekhez járásunk községei tar
toznak. Természetes, hogy gomba mód te
rem ilyenkor a kortes nóta is. Mutatóul köz
lünk néhányat az elterjedtebbek közül:

A Kolosváry kortes nótája.
A Kossuth nóta dallamára.

Kossuth Lajos sirva nézi, 
Hogy a magyar egymást tépi, 
Kivetkezik önmagából, 
Fütyölőt fu. s nyulbőrt árul 
Éljen Kolozsváry Gyula 
Éljen a haza.

Kolozsváry igaz magyar 
Ki mindnyájunknak jót akar 
Magyar minden csepke vére, 
Magyar minden nemzetsége,

Éles a sakter szablyája 
Nem női ez ki mit levága, 
Ki a hitét Így el hagyta 
Az az elvét is el adja.

Jámbor András nyulbőrt árul. 
Rózsa, Persler filtyöl hátul. 
Zachar bealt toll szedőnek 
Ripszkyből meg vezető lett 

Kolozsváry kalapjára 
Rá esett a napsugára, 
Oly fényes a karimája, 
Kossuth Lajos néz le rája, 
Éljen a magyar szabadság. 
Éljen a haza.

Hédervári párt nótái.
Amott felül leng az zászló 
Onnan jön egy htl szavazó 
Ki Hédervárira szavaz
Mert a szive ahhoz ragad, 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza.

Nem is magyar ki megszegi, 
Ki a szavát át engedi,
Verje meg a jó teremtő, 
Mert nem lett haza szerető.

Már minálunk is szavaznak, 
Hédervárihoz fordulnak.
Mért veszélybe vagyunk mostan, 
Hédervári vesz ki onnan.

Tisztelt választó polgárok, 
Itt a választás tudjátok 
Veszélyben van most a nemzet. 
Magyar nép ezt nem tűrheted.

Kezedben a nemzet sorsa,
Azért szavazz a lialpáitra,
Ha az Isten meg segitne, 
Hogy a balpártos most nyerne.

Merre a szavazók mennek,
Az utczán zászlók lengenek. 
Dicső szabadság zászlója, 
Magyar ember ki ászt fogja.
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza.

Gödöllői kerületnek
Konczlesői elülhetnek,
Mert a 48-as tábor,
All most itten erős lábon.

Éljen Hédervári !

A „királynak kerülete*
Jaj de szennyes, de fekete . . .
A sok kormánypárti szolgák,
Jaj de nagyon bemocskolták.

Lemosni a csúnya mocskot 
Hédervári vállalkozott.
Hédervári de nem Károly
Ettől isten tartson távol.

Ez oly kuruez Hédervári
Kitől csak jót lehel várni
Nem mondhat rá rosszat senki, 
S Rigó Ferencz sem súg neki . .

Negyvennyolczas zászlót lenget 
Elveinkből mit se enged.
Ali sem állunk el mellőle,
Vele megyünk „Csak előre

Hédervári lesz követünk 
Érte mindent elkövetünk.
S visszaviva lesz igy vele, 
Kerületünk jó hírneve 1

Éljen Hédervári Lehel 1 
Éljen a haza 1

11.
Tisza Pista bárót csinált vagy százai 
Exlexben meg feloszlatta a ltazat 
Tisza Pista de sok tette gyalázat,
S érte minden magyar vere fellázad.

Hasznos most a Tisza féle „bárógyár* 
A sok kormánypárti jelölt ben jól jár. 
Magaébai na „fuvardíj* ne.n jat.ia, 
Az uj bárók bőre ara kifutja.

Hol Ígéret vagy ijesztés nem használ. 
Kmyuik a bugyedaris is aztan.
A kormány egypar milliót feláldoz. 
S jelöltjenek mi köze a hazahoz ?

Az asszony is végigtapogatta a tűz
helyt, fölemelgette a karikait, kinyitotta az 
ajtaját, megnézte a sütőjét s nagynehezen 
kimondta:

— Hát ez jó véna I
— Hogy adja ? — kérdezte Böde a 

vasárus segedet.
Az elevenszemil, pirosarczu legény oda 

fordult feléjük, mert közben a többi vevőjé
vel is foglalkozott.

— Ezt bácsiként ? Ennek az ára tiz 
forint.

Böde az asszonyra nézett, azután a 
segédre.

— Nagyon drága, — mondta lassan.
— Dehogy drága, — felelte a segéd, 

— sütője is van.
— Hát minek az ? — kérdezte az asz- 

szony.
— Minek ? Hát ebbe sütik meg kigyel- 

metek a hurkát, kolbászt, tepertős pogácsát.
— Mán hogy ebbe ? — kérdezte Böde 

komolyan, egyet nyúl a száján, hosszan né
zegette a sütőt s csak azután folytatta :

— De mink nem ölünk malaczot, Így 
hát hurkánk se lesz, se kolbászunk.

— Akkor sütő nélkül adunk egyet, — 
mondotta a segéd. — Talán jó lesz egy 
ilyen kerek kis kemencze, a tetején karika 
van, lehet rajta főzni is.

— Ilyet vettek Buzáék is, — mondta 
az asszony.

— Hát ezt hogy adja ? — kérdezte 1 
Böde.

— Négy forint, — felelte a segéd.
— Ugyan mán I Hisz alig áll a I iban 

az a kis kemencze, — szólt gyorsan az 
asszony.

— A rozsda is megette félig 1 — szólt ' 
Böde.

— Ez a karika meg ki van csorbulva
— Hozok másik karikát, — szólt a 

segéd, elszaladt s hozott egy jó karikát. I

Az asszony sokáig próbálgatta, tolo
gatta, igazitgatta a karikákat.

— Hátha füstöl ? — szólt aggoda
lommal.

— Mintha sánta volna, — mondta az 
ember s néhányszor meglökte a kis pléh- 
kemenezét.

Miután a segéd körülményesen felvilá
gosította a házaspárt a kályha állapotáról és 
épségéről, az asszony újra felvette a szót:

— Olcsóbban adja I
— Máskor is ide gyüvünk, — tette 

hozzá az ember.
— Három forint ötven az utolsó ára, 

alább nem adhatjuk, — mondta a segéd s 
hirtelen másik vevőhöz ment.

— Adja ide kettőért I Hallja az ur ? 
Két pengőt adunk érié I — kiab.il az ember.

— Sokat Ígért kend I — mondta neki 
haragosan az asszony.

A segéd türelmetlenül ismételte, hogy 
három ötven az utolsó ára.

— Hun van a gazda ? — kérdezte 
Böde. — Gyerünk a gazdához !

— Megkövetem, art a kemenezét két 
pengőért — szólt a vasarusnak, aki újra el
mondta nekik, hogy három ötven a kemen
cze ára s földicsérte a kályha összes jó 
tulajdonságait.

— Gyerünk másik bótba I — szólt az 
asszony s nagy sebesen kifelé indultak a 
bótból.

De a ■ ajtóból visszafordultak, újból 
nézegették a kemenezét, kinyitották az ajta
ját s igazgatták a karikáit.

— Pedig jó kemencze vóna, — mondta 
az ember, — jó meleget ad ta.

— Azt hát I Kend már oda adná érte 
mind a három pengőt.

— Nem én, hantin két és fél pengőt, 
jó kis kemencze, — s nyomban oda kiáltott 
a vasárusnak.

— Hát hallja-e? Két és fél pengőt

adok ezér a rossz kemenezéért Adja ide 
nem bánja meg 1

De a vasárus hidegen csóválta a fejét.
— Gyerünk I — kiáltott Böde szigo- 

szoruan, — Van még több vasáru, is! — 
s kimentek a boltból.

Egy darabig az ajtó előtt ácsorogtak, 
arra vártak, hogy visszahívják őket, de mi
után nem történt meg, nagy nehezen meg
állapodtak abba.t, hogy odaadják a három 
forintot, Böde visszament a bótba s a mar
kába vitte a pénzt is. Oda állott a pénztár 
elé s büszkén letette a három pengőt.

— Hallja az ur! Ne mondja, ho’y 
czigánykodunk : megadjuk a három pengőt. 

Három ötven, — felelte szigorúan 
a vasárus.

Ez teljesem kiiiizta a sodrából Bődét. 
Miután több pénze nem volt, mérgesen és 
megvetéssel o'tnagyta vasurus botot.

Szótlanul ballagtak. Az utczájuk, a 
kis nádas házak belefulladta:! a hideg, fehér 
ködbe. Bődének vörösre csípte az orrát 
fülét a hideg.

Amint beléptek a házba. Böde meg
szólalt : 6

— Hál kemencze nincs, hanem
— Aztán a zsebet tapogatta, ravaszul mo
solyogva előhúzott valamit a zsebéből s a 
markában szorongatta.

— Mi van a kend kezében? — kér
dezte az asszony.

— Hát izé, he . . he . . — nevetett 
az ember, a szemével hunyorított. — Hát 
izé, elhoztam a vasárustól egy kis karikát

— En meg egy nagyot I — szólt az 
asszoiy, a kosarába nyúlt s diadallal húzott 
elő egy nagy karikát.

Az ember nevetett s a két ka lkát 
kezdte összeillesztgetni, aztán megszólalt ■

— Anyjuk tel Tán lehetne he-lie 
tán kemenezét is szerezni he-lie tán 
lehetne.

kiab.il
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Gödi Hón is osztogatják e bankót 
Meg is vesznek néluny bitang fajunkéi 
De a kinek nem portéka az elve : 
Mind rászavaz Hédcrvári Lei elie !! !

Szocziá dcniokr.' iák dala.
Tisza i’i-t.i azt üzente : 

v< t jó a re- imentje ;
Nem aula meg, miért izent, 
Pedig i csak tizeiikilcncz, 
Míg a többi nép.miito 
—Csak — egy liijjz.il busz! . .

Alkotmányunk nincsen nekünk: 
Nincsen ,ei„.!, mit védenünk. — ■
Ígéretre ,.u.r emunk: 
Nmc.en ..l:;.i tói i>é nálunk !
Éljen a vikig szabadság.
— Lljen a munkás!

Főn va.i . 1 r.i.s lobogó, 
Mellé e i z 1 ml er val .
Amiért . . . h; rczl : : zállunk : 
A jövendő :. ;.l < ui... .mik . . . 
Üljenek a hazáiiaii' 
— Éljen Lci.mledt 1 erencz

Ifjú Gráner.

Barabás nóta.
A vácz.i kerületben.

Aki kurticz, aki magyar, 
Az Hegelien hazr.t akar, 
Kegy verni) olczas a z.;szlója, 
Nemzeti szili ragyog róla.

Mamiink párt nem kell nekünk, 
Faiak..;; lesz a követünk.
'I iszaverő Barabásnak 
lii./i.nk mi csak, senki inasnak.

Ibi s a Barabás karja, 
Leüt vele, ha akarja.
A drabantot k.e olml.a, 
1 isza Pistát is utána.

Nagy a Barabás ereje,
Sz. z mamciuk se bír vele.
A vén iisz.it k.buklaita,
A fiat is megugrana. ,

Akinél; nénid a vére,
Aki labi.iicz, menjen Pécsbe.
Cajáry is cement télre,
Drotos’.óinak Nagy-Bút-érc.

El.en a mag ar szabadság,
Ll.,en Eaiab..s '

HÍREK.

íi a?» < (<’. r A. .s/, á h,a a
rálufwtások minit vnsá.'nnp jelenik |

Választás a váczi és a gödöilöi 
választó kei öletekben.

A központi választmány e hó 26-ára, I 

csütörtökre icndelte el úgy a váczi, mint a ; 
gödöllői választókerületekben a választást. A 
központi választmány megválasztotta a bi
zottságokat a szavaz itszedő kil dottségeket 
és beosztotta a községeket aki Id ittségekhez. I

A kibocsátott hirdetmény következőket 
(tidatja a szavazó polgársággal:

V á c z o n.
Választási elnök dr. Freysinger Lajos. ■
I. küldöttség a v .ioslr. ..o. L küldött

ség előtt szavaz Vácz városa.
Kíildöttségi elnök: dr, Freysinger Lajos, 1 

helyeit.'.. elnö.t Gindrich József, választási ; 
jegyző ló.ti Gyula, helyettes jegyző Bárdos 
Eriiéi.

II. küldöttség a Koron 111. E küldött- j 
ségnél szavaznak : Verseg. Kartal, Aszód, : 
Iklad, Domony, GalgagjörR, 1 í spökhatvan, 
Galgam..csa, Ácsa, Csővár, Píispökszilágy, j 
vs Kisnémcdi községek választó polgárai. j

Kíildöttségi elnök: Gosztonyi Tibor 
(Váczhartyán) ki egygyuttal helyettes válasz
tási cirok, helyettes elnök I ay Aki s (G.d- 

ik) jegyző Szí id..'.nyi János (\ icdiiA ) 
helyettes jegyző 1. . ,.i.- 'mos (Galgagyörl. )

III. kiiídöttsé. a tornyosban. E kül
döttségnél szavazn..It : S/ada, „Veresegyház, 
Zsidó, VaezkisitjLdu. Csornád, C.szentimklós, 
Vaczbottyáii, V.tczr.ui 1, Váczhartyan, Szóéi 
és Vaezduka községek v..iasztépoigárai.

Kíildöttségi elnök: Markovics Lázár, 
helyettes elnök dr. Tragor Ignácz, jegyző : 
Snapp Lajos (Szód,) helyettes jegyző trupp 
Antal (Vaezkisujfalu.)

G ö el ö I I ő n
Választási elit. . : Oaráll Dániel, 
bzavazatszeüo kíikiötlsegek : I elnök: 

a választási elnök, jegyzőn választási Jegyző.
II. elnök : Zsoldos L..szl . jzö Berényi Antal
III. elnök Niek Ede >."> Ilanisch György.

Szavazás :
I küldöttségnél : Gödöllő, Isaszeg, Czinkota, 
Kerepes, Na;, vtarcsa, Kislarcsa, K..kospalota, 
Csömör, K’.tlv sszenlmili.Jy, Dány, Túra.

II- nál : Újpest.
III- n.1l: Boldog, Mogyoród, Hévizgyörk, 

Galgahé.iz, Ecser, Maglód, Rákoskeresztúr' 
Bag, Váczszentlaszló, Valkó, Péczel, Duna
keszi, Zsámbük, Rákoscsaba és Főt.

Szavazó) helyiségek:

I küld. r. k. iskJa
II. „ ev. rC. „
Ili. „ Ferencz józsef-téren, Erzsébet 

nyomda.

Bankett. Az újonnan megválasztott 
gödöllői járási főszolgabírói dr. Heyder Ödön 
és a szolgabirák Tally István s dr. Halász 
Mo icz baratai s tisztelői Gödöllőn az Erzsé- 
bet-szálloda nagytermében f. évi feb, ;.,r hó 
4-ikén déli 1 órakor társasebédet rendi znek. 
Egy teríték ára 4 korona. A bankéi eii a 
gödöllői járátr iliteligenliája fog é.. t venni. 
Bejelentések a észvételre — e Ilii 31- g — 
dr. Orbay Dénes gödöllői ügyvédhez ülté- . 
zendök.

Hytnen. Ileciit Mami fővárosi keres
kedő e hó 2‘ - ón el. 11. 1 órakor tarba egy- 
bekelési íinnepé’yét Budapesten, a U. h ny- 
utczai íz:-. templomban Ebein Oszkár és neje 
Borán Teréz b .jós leányával, Elza kizasz- 
szonynyal.

Progra:.:;'.beszédek. E hó 18-ikán, 
.m.'.kkor, mikor Eolossváry Gyula Göelöl- 

I m beszélt, tartotta programmbeszédet Taliy 
István, a v..czi kerület szabaeie.vil jelöltje 
nagy közönség előtt — Aszóidon. Az ősz 
jelöltet, ki a környéken nagy népszerűségnek 
01 yenek sokan hallgatlák meg, köztük olya- 1 
nők is, kik egyébként nem tartoztak pártjá
hoz Innen Domony, iklad, Kartal és Verseg 
községeket látogatni meg. — Barabás Béla 
e Ilii 19-én tartotta programmbeszédét Aszó
don. I'..rí vezetősége már a vasúton fogadta j 
s innen kísérték be a városba. Programul- ■ 
beszédére a környékbeli falvakból is sokan 
be, klek. — Schmiedt Ferencz, a gödöllői ’ 
szocialisták jelöltje ma délelőtt tartja prog- , 
lammbeszédét Gödi"ión az Aranysas szál
lodában.

Polgári bál. A gödöllői polgári köt
és a polgári dalkor feb.uár 12-én megtar
tandó fényes elite mulatsága közérdeklődés 
tárgya mar is nemcsak Gödöllőn, hanem a 
szomszédos helységekben Is. Sokan készül
nek erre a mulatságra, mely kétségtelenül a 
legsikerültebb lesz Gödöllőn az idei faisan- 
gon. A meghívókat legközelebb szét fogja 
küldeni a rendezőség.

Rendkívüli közgyűlés. Gödöllő köz- " 
ség képviselőtestülete tegnap délután rend
kívüli közgyűlést tartod, melyen az esküdt 
választásra kiküldöttek választattak meg s a 
képviselőtestület egészittetett ki 3 póttaggal.

Bál. Szalay Vjncze bálja, — mely 
mindig sikerült mulatsága szokott lenni a 
farsangnak — február 5-én lesz megtartva 
Gödöllőn, az Aranysas szálló összes, termei

ben. Belépő-díj : személyjegy 1 kor., család 
jegy 2 kor. Kezdete este 8 óra or. Felhívjuk 
e mulatságra olvasóink figyelmét.

Hyineu. Diamant Lipót veresegy
házi kereskedő e Ilii 31-én d. u. 1 órakor 
tartja egybekelési ünnepélyét Kaiser Sámuel 
és m c bájos leányával Hedvig kisasszony
nyal a hatvani izr. templomban.

Mulatság. A (urai kadiolikus kör feb- 
niár 12-én sajat pénztara javara a kaszinó 
termeiben zártkörű tanczmnlátsagot rendez. 
A mulatságon Túra község lakossága teljes 
számban vesz részt.

Az ország népnevelői a tuberkolózis 
elleni mozgalomban. A józse-f fóherczeg 
Szanatórium egyesület tudvalevőleg már a 
tavasszal hozza kezd az első népszanatóriu- 
mok építéséhez. Az a szumoru tapasztalat, 
hogy a tuberkolózis főleg a tanítói korban 
szedi nagyon áldozatait, arra bírta az egye
sületet, hogy a népnevelés nemesítő mun- 
kájt bán tiidőbaijal megtámadott néptámtok 
részére ingyen helyet letesd s szé nben ezzel 
azt kéri a tanítói kartól, hogy a szanatóriumi 
akcióban a maguk működési helyen legyenek 
az egzesület buzgó) munkatársai. Ugyanis az 
egyesület most jótékonyczélu sorsjaleKot ren
dez slaptőkéje gyarapítására. Az egyesület 
hazafias kérelmet intézett a tanítói sárhoz, 
és bizton hisszük hogy városunk és varme
gyénk tanítósága a maga testi leli czéljának 
tekinti a szanatóriumi egyesület szándék..! 
s azon lesz, hogy az egyesület minél tőim 
szanatóriumot létesítsen, meit i..v idővel 
annyi ágyalapi'.ványa le.-', a Imi beng lap
társaik elhelyezheti. Az e yesíilcnie-i; a Iám
tól kar iránt való) áldozatkészsége nem szőrűt 
dicsérő szavakra és bizt nnyal a Itala vitóg I 
fakasztja.

vc:.lo hai.iszer, 
;;i;:e l !:i>vetl:ez-

I lés é.. el-
1 zékrekedést,

A g y o íh 0 i
egészségben való ii!...görzAse 
főleg az emésztés megtart..;;..:i, előmoz
dításán, szabalyozás.::i é.;az ... .a .vágóit 
székrekedés elhárításán alapul. I ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfiivckbó.l g1 r.őo.mn elő
állított étvágyelösegitö, . ::é-. ztés elő
mozdító és enyl'.é 1 '. 
t.iely a mértéktelcneó; 
menyeit, hibás diaiét, mii. 
hanyagolás által el >ii .zet‘.
mint gyomorégést, szel-.zoi T : t, mér.ék
telen savképzödés és görcr .rii fájdal
makat csillapítja is im-gsztT.leti, a.-, a 
dr. Rosa-féle gyomuloalzsmn, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárt jól, fel 
üveg 1 korona, egész ti reg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van !

Főraktár :
ÍS kir.

a
F R A 6 N E R B.

Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 
Ncrudagasse sarkán.

2
l’listlli szólkiili li-s 11; i J >< »i |t; i.
K 50 fillérnek előre valói beküldése 

után egy nagy íiv és 1 K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár: Török József gyógyszertára 

Budapest. J
Pénzt, 

sok pénzt, 
havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be czim.’t 975 
jelige alatt a kövítkczö 
özimre: Anonczcn-Ahtei- 
Iniig des „Merkúr* Man
kóim Mecrlcldstr

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén n tgy 
gyakorlottsággal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petófi-tér 
(Mozsár-ház.)

liijjz.il
iisz.it
szavazn..It


4 1905 január 22.

Urasági birtok „X .neg-
vételre kerestetik. Ügynökök kizárva.Zvornyit Anúrus 

szobafestő, mázoló, kocsifényező 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomásáia hozni, hogy 9 év 
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 
ZVORNY1KANDRÁS

Kiadó vagy eladó 
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllő 
belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.

miatt minden öl ti’zifa 2 koronával olcsóbb, mint eddig volt

Arak:
Kor.

»»

»
»

vnfly

Jeflyflyol
leoJnob. legtldásakk s annílfn»i tg-. ‘ *

legolcskbk szappan. - Minden "J
Uras alkatrészektől mán ts

Mindenütt kapható!
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
mindet darab szappan a , Sch'cht ' névvel és 

a fenti védjegyek egyikével legyrn ellátva.

IS UUHHUIKZKESBn *■■

FTüzifaraktái feloszlatása '
1 miatt minden öl ti’zifa 2 koronával olcsóbb, mint eddig volt

hasábfa 
dorongfa

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

26
24
22
18
15

Kapható a Gödöllö-kerepesi országút kereszt ié őénél, a fadepóban

Köhögés, rekedtseg es hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle 

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

■ 1 doboz 60 fillér. ==

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

Nyomatott a Gödöllő „Erzsébet" könyvnyomdában

A fa első mináségli fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.

A vevő követeljen ellennywitát !

legyenek azok bárminő természetűek, gondosan meg
védendők minden t-sztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is clmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már,, hogy a megpuhitó 
huzókenőcs PRÁGÁI IIAZIKENOCS név alatt, mint 
egy néll.iijizhetlen k lőszer ismeretes. Az. megvédi a 
sebet, esi lapítja a gyulladást és fájdalmat, 
hat elüsegiti a gyógyullást. 1 doboz 7©Ilii. 
fK*rs.’.n Po ta szói küldés naponta.
3 kor. 16 fill. előzetes bekül
dése után I donoz, vagy pc- X, 
dig 4 kor. t’O fillérért 6 do- 
boz, Asztria-MagyarorszáR 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a
törvényileg be; •;yzett védjegye van.

Kaira |<f ni* ■ 

FRAGNER B. es. és kir. iiilvnri sztílli'ó 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 

£| sarkán 203. sz. Raktár: Asztria-
|W Magyarország gyógyszertáraiban, i 
|A raktár: Török József Budapest 

---------------s?

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-uicza 453. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabeluizások, ravatal-feláilitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —. ■ I


