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Ne politizáljunk, 
hanem dolgozzunk.
A csodálatos, nem várt fordulat, 

amely az ország közelében bekövetke- ! 
zett, nem csoda, hogy rendkívüli ha- I 
fással van nálunk is a kedélyekre. 
Olyan változás történt, mely nem az 
ország vezetése irányának, hanem túl
zás nélkül mondhatjuk, hogy minden 
magyar ember ekzisztencziájába vág. 
Egy egész világ omlott itt össze ná
lunk s az összeomlás hatása érezhető ' 
lesz az utolsó falu elöljáróságánál is. 1 
Tán nincs annyi csillag sem az égen, 
ahány ország és helyi nagyság bukott 
meg, akik eleddig sziklaszilárdan ül
tél. az úgynevezett húsos fazék melett. 
Most azonban helyet kell cserélniük 
helyet kell adniok náluknál önzetle
nebb, soványabb hazafiaknak, akik re
mélhetőleg nem lesznek olyan éhesek, 
mint amilyenek ők valának.

A választási mozgalomban termé
szetesen szenvedélyesen politizáltak 
a Kárpátoktól az Adriáig. Á választá
sok óta azonban horrendum dictu ná

lunk fokozódott a politizálási láz. A 
falusi csapszékekben éppen úgy mint 
a városi kaszinóban a hivatalokban 
s a családi asztalok körül sincs ma 
már más téma, mint a nagy politika.

Ez nem helyes dolog, sőt káros 
állapot.

Mert mi polgárok a képviselő 
választások alkalmával megválasztot
tuk politikai bizalmunk letéteménye
seit, akik hivatva vannak az ország 
sorsát, politikáját intézni. Akármenyit 
és akárhogy politizálunk is mi, az a 
helyzeten éppenséggel semmit nem 
változtat, az urak az országházában 
csak azt fogják tenni, amit ők Lír. í k 
jónak, Mi azokat az urakat bíztuk 
meg azzal, hogy helyetünk és érde
künkben politizáljanak, ne avatkozzunk 
tehát az ö dolgukba. Ha jól csinálják 
a dolgukat s okosan tudnak élni a nép 
bizalmával, annál jobb. Ha nem fog
nak helyesen dolgozni — ráérünk 
politizálni a legközelebbi választáso
kon, amikor majd kibuktatjuk őket.

Addig is azonban fügessziik fel 
a politizálást. Különösen ennek mai 
értéktelen módját. Nem használunk 
vele magunknak, árthatunk csak.

Mert ez a választás, amelynek 

folytán gyökeresen bukott az eddigi 
37 éven át fentartott rendszer, minden 
faluban és városban embereket, érde
ket, sőt néhol intézményeket is meg
buktatott, illetve megrendített. Ennek 
kapcsán természetes, hogy a választó 
polgárság egy része mélyen el van 
keseredve. Mindenütt fájó sebek fa
kadtak a Bukott rendszer híveinek 
szivében ezeket a sebeket kímélni 
kötelessége minden jó érzésű hazafi
nak. Egy ország, egy város vagy falu 
polgárai vagyunk, arra utalva, hogy 
egymásai és egymásnak éljünk — de 
sem mi, sem ők politizálásból megél
ni nem fogunk soha.

Száz és száz dolga van a mi 
népünknek.

Nem politikai szószátyárkodást, 
hanem tetteket, munkát vár tőlünk a 
község sok sok alkalom kínálkozik az 
alkotásra, keressük az összekötő kap
csot, mely az együttes munkára le
gyen képessé, és ne ássuk meg mé
lyebre az árkot, mely a múlt és a 
jövő felekezetét egymástól elválasztja. 
A múlt emberei, a bukott rendszer 
hívei okvetlen vannak, olyan jó haza
fiak, hogy érdemesek a megbecsülés-

TÁRCZA.

Egy kis legényke.
Irta : Csizmadia Sándor.

Egy kis legényke
Kiment a rétre ;
A petrenezéket
Ott egyre s másra 
Könnyű pehelyként 
Vetette hányta.
A kis legényke
A húsz esztendőt 
Még el sem érte.

Apám mesélte :
A kis legényke
A petrenezéket
Addig emelte
Derék is roppant,
Hideg is lelte.
A kis legényke
A húsz esztendőt 
Már meg sem érte.

Veszedelem.
Irta : Erdős Renée.

Jött, jött a veszedelem, amire vártak, 
amit kívántak, ami elé néztek, vágytól csil

logó szemekkel, mégis titkon, hogy más meg 
' ne sejtse.

Kora reggel a bevetödő napsugarakkal 
| beszállingóztak első híradói ; tán azon a szi- 

várványos utón jöttek, mely a millió atom
ból verődött össze, amik mint a porszem 
csillogtak a levegőben.

A szivárványhid a csukott ablaktábla 
egy résétől kezdődött és végződött a falnál, 
ahol az ágy állt, a fehér, nyugalmas, redöt- 
len gondos kis alkotmány.

— Asszonykám, — suttogott az öreg 
nő és ránezos kezével óvatosan húzta szét 
a függönyt. — fölkelni volna jó I Késő az 
idő.

Az ember is bejött, immár útra készen 
hogy elbúcsúzzék, az ágy fölé hajolt

— Feleség — mondta — kis feleség, 
egy csókot ide, aztán hamar a kocsit. Elsza
lad ám a vonat.

— Hozzon nekem empire pongyolát, 
selyemből, igen ? Az ujja csipkéből, a válla 
csipkéből. Szallag, rózsaszín, atlasz az öv, 
hogy leérjen, le egész a földig.

— Hát jó, — mondta az ember — s 
hogy a bajuszán érzett egy kiss forró lehel
letet, már indult is.

— Még kimenőre egy pár gombos ci
pőt is, — kiabálta utána az asszony — a 
szára jó hosszú, a sarka jó magas.

— Az is lesz, ejnye I
Már sietett, mert félt a további rende

lésektől.
Ám a kis nő az ablakhoz szaladt, on

nan szólt kifelé :

— Aztán mikor is jön ? Ma estére 
i még ?

— Talán holnap se. Majd küldök 
sürgönyt.

- Jó, jó.
És jött a veszedelem, jött egyre kö’e- 

lebb. Belebujt a kedves fehér falusi otthonka 
ránczaiba, onnan zizegte kifelé az asszony 
fülébe :

— Beli szép is vagy I Rózsás sugaras. 
Akár a nyári nap olyan forró, fiatal. — A 
hajába egy kerti virágot tűzött. Az meg ép
pen rossz volt.

Szólongatla, késztette, maga sem tudta 
1 mire. Csak gondolt egyet, aztán belepirult. 

Aztán haragudott és kérdez.e az öreg asz- 
szonyt :

— Eljön-e ma ?
— El az. Csakhogy nem jó lesz. Rósz 

álmodásom volt az éjjel. Vörös felhőket lát
tam. Amint szálltak, libegtek, jöttek lefelé a 
földre. Ideértek, tűz fakadt belőlük, sza
ladtam . . .

— Te, boszorka, — nevetett az asz- 
szony és kinézett az ablakon, a kerten ke
resztül, az országút felé.

Onnan lön, ha jön.
Aztán lett-vett valamit. A szekrényét 

rendezte. Megállt, gyönyörködött a finom, 
hímzett vásznak fehér tömegében. Egy perc
re az édes anyja jutott eszébe, ki mindezt 
gonddal összeválogatta, meghimeztelte ; az 
esküvője előtt négy hónapig három varrónő 
a kis hátulsó szobában, mind azon munkált. 
Annak már négy éve. Mégis, hogy egy s



1905. február 12.

re. Hiszen az eddig fejlődés közsé
günkben az ő érdemük.

Ne politizáljunk tehát, hanem 
munkára fel I Ne mérgesítsük el köz
vetlen környezetünkben a kedélyeket 
hanem igyekezük inkább, enyhíteni 
az ellentéteket s kíméljük a mások 
meggyőződését, érzékenységét. Mi csak 
úgy használhatunk a köznek, ha bé
kés egyetértésben dolgozunk, produk
tív munkát végezünk. S ezt csak úgy 
cselekedhetjiik meg, ha kölcsönös 
jóakarattal a választás folytán támadt 
kisebb nagyobb örvényeket áthidaljuk 
s egymást, akármilyen párti is a po
litikában, megbecsüljük a közéletben.

Krónika.

Mulatság

(A körorvos előszobájában tolong
nak a pacziensek. Egyik felkötött ál
lal, másik szemére kendőt tartva stb.)

Körorros : (Nagyokat fújva kijön 
az első szobába.) No, vannak-e még?' 
Hány fejbeverés, késelés stb. Hajnali 
5 óra óta nem győzöm a sebeket be
kötözni ... Mi ez ? Mi történt?

Valaki a vendének köxfll. Sem
mi, semmi, doktor ur. — csak egy 
kis mulatás volt az éjszaka. . . Báil 
és jól mulatott a fiatalság.

*
Aranyhaju.

Aranyhaju, kicsi lány,
Kedves gyermek igazán

S oly boldognak látszik 
Hogyne, hisz régóta már 
Piczi ajka csókra vár: 
Babájával játszik.

Asszonyka lett a kis lány, 
Kedves, csinos igazán 
S oly boldognak látszik, 
Hogyne, hiszen most is csak 
Édes, forró csókot ad: 
Babájával játszik.

Árkosi Ödön.
♦
A kastély előtt.

— Hohó atyafi I - mond a 
kertöi-, — a tehénnek vissza I Nem 
tudta hogy itt csak gyaloglóknak 
szabad az átjárás.

— Már hogyne tudnám, de a 
riska is csak gyalog megy.

HÍREK.

Személyi hírek. Lénárd Pál ny. 
csendőrőrnagy szombaton reggel 8'45 
vonattal szállíttatott be súlyos beteg
ségében opcráczió végett kezelőorvosa 
tanácsára Budapestre a klinikára. Ál
lapota mint értesülünk—súlyos ugyan, 
de aggodalomra az orvosi vélemények 
szerint ok nincsen.

Polgári bál. A gödöllői Polgári 
Kör és a Gödöllői Polgári Dalkör ma 
esti nagy elite mulatsága elé nagy 
várakozással néz a közönség. A dal

kör is készül reá s szünetek közben 
szebbnél-szebb uj ének darabokat fog 
előadni a közönség szórakoztatására. 
Maga a mulatság rendkívül sikerült
nek Ígérkezik s nagy arányú is lessz. 
A farsang ezen egyedüli nagy bálján 
kell, hogy kimulassa magát a fiatal
ság, meri alig lessz több tánczmulat- 
ság Gödöllőn, az idei farsangon. Az 
Erzsébet szálló termei pedig jó időre 
be fognak záródni utána, hacsak a 
csörgős sapkáju Karnevál nem töri 
még a fejét valami hunczutságon.

Tűzoltói közgyűlés. A gödöllői 
önk. tüzoltótestület f. évi február hő 
19-én d. u. 2 órakor a községházánál 
közgyűlést tart. Ezúton is felkéretnek 
az alapitó és pártoló tag urak, hogy 
a közgyűlésen minél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek, mert szá
mos fontos ügy kerül ez alkalommal 
döntés elé. Tárgy : az 1904. évi szám
adás megvizsgálása, előléptetések és 
a még esetleg előforduló ügyek.

Halálozás. Báró Vay Alajosné 
szül. Szentmiklóssy Anna e hó 8-án
d. u. 7 órakor 81 éves korában hosz- 
szas szenvedés után elhunyt Gödöllőn. 
Temetése e hó 10-én ment végbe 
nagy részvét mellett.

Betörés Rákoscsabán. E hó 
7-én viradóra Rákoscsabán betörték 
Müller István házán az utczai ablakot 
s az utczai szobát valósággal kifosz
tották. Elvittek belőle minden elvihe- 
tőt. ruhaneműt, élelmiczikkeket, ágy
neműt stb. A csendőrseg eddigi nyo
mozása nem vezetett eredményre.

Tánczmulatság. Szalay Vincze 
vendéglőjében kitünően sikerült tánc

más a kaczérabb holmik közül, ami átlát
szóbb, csipkésebb, használatlan maradt I 
Miért is történt ? Éten tudja. Sajnálta talán? 
Féltette a falusi mosónéktól ?

Egyszerre vágya támadt : beleöltözni a 
mellőzött kedves holmikba.

Elővette, simogatta, nézegette, lóbálta. 
Magára vette, a tükör elé ment.

— Jaj, de gyönyörű szép I — gon
dolta.

— Kár "elviselni, — de csak magán 
hagyta mégis.

Azontúl aztán úgy érezte, hogy hozzá
szegődött valami uj, valami különös. Kereste i 
magán s nem találta. Próbálta elfelejteni és ■ 
nem ment.

— Történt valami — gondolá — csak ' 
tudnám, hogy mi.

Az öreg asszony álma is ott kovály- I 
goit körülötte.

— Felhők, piros felhők. Jönnek, száll
nak . . . Tüzet hoznak . . . Tüzet .

Most egyszerre nagy kiváltsága kelt az 
ura után.

Szeretett volna megtapadni, fölkapasz
kodni a nyakába, megtapadni gyáván, égő 
arczát elbújtatván annak erős mellén, hogy 
egy mást ne lásson.

— Viszi a vonat, viszi, — gondolta.
— Én meg itt vagyok és nem jön ha

za ma. Talán holnap se.
Az öreg asszony megir.t körülötte lógott, 

mögött. Igazgatta, mint kis leány korában, 
mikor vizsgára készült, vagy áldozáshoz és 
tükör előtt öltöztették, haját felfodoritották, 
kezébe adtak bokrétát csupa fehér virágból. 
És fehér volt a ruhája is, a szallag is a ha
jában.

Megrettent hirtelen. A lábával toppan
tott.

— Nem — mondta határozottan. Nem, 
nem akarom. Nem akarom I

Az öreg asszony rábámult.
— Nekem ide be ne ereszd. Ha jön, 

hát azt mondod : az ur nincs itthon. És ez
zel vége. Orzse, édes öreg Örzsém I

A nyakába borult, simogatta a képét. 
Az némán törte.

— Mert vére is, mit gondolsz ? Ugy-e I 
ez a helyes ? Az ember nem tudhat min- . 
delit előre. Az is, mit megy el örökké ha- 1 
zulról 1 A városba járkál 1 Kisasszonyok I 
után 1 Ugy-e ?

— Az meglehet, — mondta az öreg, I 
de mind a kelten tudták, hogy ez hazugság.

És összebújtak, meg perlekedtek, 
egymást vizsgálták; meg elnéztek egymás 
gondolatai félett. Es igy lett dél.

Az ebédnél kevés bort, pirosat ivott 
az asszony. Attól elnehezedett a feje. Lefe
küdt a pamlagra. Összegöngyölődve, mint 
egy fin. Úgy aludt. Az öreg nő lehúzta a 
czipőjét, vánkost dugott a feje alá és nézte.

— Az ur jó ember, furcsa meg öreges, 
de jó, azt meg kell hagyni — gondolta és 
e perezben egy kicsit félt tőle.

— Hejlt, ha megtudná, mit álmodik 
most az asszony 1

Kicsit el volt szánva, hogy „ ha baj 
; lenne, mindent magára vesz. Öt üssék 
I agyon. De viszont, gondolta, résen lesz, vi- 
i gyáz. Nem mozdul mellőlük. Egy kis ud- 
I variás, ahogy az urak szokták, szép beszéd

del kézcsókkal, virággal, — no Isten neki 1 
Fiatal szegényke, és úgy magára van. De 
csak ennyi.

Az elfiiggönyzött szobában igy voltak 
együtt. Az asszony aludt. Almában mosoly
gott, aztán megborzogott, fölijedt. Kiküldte 
az asszonyt, könyvet vett elő. De nem tudott 
belemelegedni a betűkbe, idegen maradt 

i hozzájuk. Csak álmodozni tudott, ölébe nyu- 
gasztott kézzel, a levegőbe bámulva.

i És a veszedelem jött. Már közel volt.

Az alkonyattal egészen körülfolyta, hozzáta
padt, megígérte, átmelegíte'te.

Jön, gondolta, jön.
És nézte a növekvő árnyakat a falon 

A kicsi szellő, ami volt, elült a fák között. 
A levelek meg se mozdultak. Csupa nagy 
várakozás minden. És ebben a mélységes 
csendben mintha messziről — csak asszo- 
nyi képzelődés hallhatta azt — lódobogás 
hangzanék.

— Meg kell nézni, miféle látogató. 
Vájjon ide jön-e ?

A lovas alakja mintha ismerős volna 1 
Csak egy ember tartja igy a fejét, csak 
egy ember ill igy a nyeregben ; az is vélet
lenül most tud jönni, amikor az ur nincs 
ithonn.

— Ejnye — áltatja magát talán nem 
is ide jön. Hanem a paphoz.

Ezt reméli, ezt szeretné mégis kidugja 
fejét az ablakon.

Meglátták köszöntik.
— Jó estét I susogja és belépirul. Az

tán nem mozdul, úgy marad ott, mint egy 
kis szobor.

A veszedelem pedig már ott van. Itne 
betér a kapun, leugrik a lóról. Az öreg 
öcsét nyájasan köszönti. Aztán jön befele 
Teremtő Isten, itt is lett nyomban. Belép 
belép. Ha csak meglehetne mondani, hogy 
ne jöjjön. De hogy lehessen.

íme már ideért. Meghajlik, mosolyog 
Gondolta : most egyszerre végez vele 

Elébe áll, nagyon szigorú. A kezét nyújtja 
neki, a hideg kis reszkedő asszonyi kezét 
és mondja.

— Jó estét. Vártam . . .
i
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mulatság volt vasárnap. Gödöllő pol
gárságának szine-java vett rajta részt 
és mulatott Béla bandájának jó ma
gyar zenéje mellett reggelig. Szalay 
bácsi pedig meg lehet elégedve a 
bálja sikerével, mert vendégei is 
meg voltak.

Az 1905-ik évi fegyvergyakorlat dol
gában a hadügyminiszter kiadta szokásos 
rendeletét a tartalékosokra nézve. A rendelet 
a többi között azt mondja, hogy a fegyver
gyakorlat alól való fölmentés dolgában be
adott kérvényeket csakis nagyon kivételes 
esetben vegyék figyelembe. Azon kérvények, 
melyek az 1906-iki fegyvergyakorlalnak már 
ez évben teljesithetését kérelmezik, kedve 
zően intézéndökel.

A nem dohányzó szakaszok 
megszűnése. Vonalainkon eddig nem 
csak „hölgyszakasz“-ok voltak, hanem 
„nem dohányzók" részére is külön 
voltak szakaszok s igy a dohányzók 
legnagyobb része a folyosókra szorult 
ki, mig a nem dohányzókat alig ke
reste fel egy-két utas. Erre való tekin
tettel a Máv. igazgatósága elhatározta, 
hogy csupán a hölgyszakaszokat tartja 
fenn, inig a nem dohányzók részére 
külön fülkéket tovább fenn nem tart. 
Az uj rend már legközelebb életbe 
fog lépni.

Bál túrán. A (urai katholikus kör ma 
este tartja tánczmulatságát saját pénztára 
javára a kaszinó termében.

Az idei sorozást elhalasztották- 
A honvédelmi miniszter rendeletet adott 
ki, amely tekintettel arra, hogy az idei 
ujonczjutalék törvényhozásilag még 
nincs megszavazva s igy a sorozás a 
szokásos időben aligha lesz megtart
ható, az állításnak az exlexben miként 
való megtartásáról rendelkezik. A so
rozó bizottságok márczius és április 
hónapban csak a hadkötelesek eltartá
sára szoruló férfi hozrátartozóinak ke
resetképességét vizsgálják meg, a had
kötelesek közül pedig csak azokat a 
magyar állampolgárokat, akik a tavaii 
sorozáson valami okból nem jelentek 
meg.

Széna lopások. Az isaszegi köz
ségi tehenész, Kis János, ki e hó 1-én 
clbocsáttatott hivatalából, mái hosz- 
szabb idő óta rendszeresen lopta a 
község takarmányát. Végre Klincsek 
József h. biró és Vojt József törvény
bíró rajtacsipték s megtalálták nála a 
lopott szénát és takarmányrépát. Az 
eset feljelentetett. Versegen Majthényi 
Károly birtokán s Kartalon a Schos- 
berger uradalomban is voltak széna 
és szalmalopások, a tetteseket azon
ban nem sikerült kézrekeriteni.

„Fölfordult világ." Egy 82 éves 
falusi paraszt-ember, id. Deák Sándor 
irta a következő verset, mely egéssé- 
ges észjárásánál és szép egyszerűsé
génél fogva akkor is megérdemelné a 
közlést, ha szerzője kevésbbé érdekes 
sajátságokkal dicsekednék is :
Ma már a kis gyerek veri meg az apját, 
A nö meg viseli a férfi kalapját.
A hitelezőjét üldözi az adós, 
Szelíd az anyós mind, a vő meg harapós. 
A levegőtől is fizetünk már adót 
És pártfogoljuk a legliunczutabb csalót 
Ezelőtt a zsemlye beillett czipónak, 
Nagyitó üvegen nézzük ma diónak.
Furcsa világ van most, én csak annyit mondok 
Bírónak beválnak már a sült bolondok. i 

Még a nap sem úgy süt, mint valaha régen 
Egyik ember vájkál a másik zsebében.
A templom küszöbét a fű benőtte már,
A börtön kulcsain fénylik a napsugár!
. , Csak már vége lenne ennek a világnak
Hisz verset is már csak lopkodva csinálnak!

Szerkesztői üzenet.
15 család. Legyenek nyugod'ak, a 

bálra nem lettek meghiva az illetők. A ren
dezőség — mint értesülünk, — előrelátó és 
és óvatos volt. N; N. 1905. A gunár apa 
állat-e ? Furcsa kérdés. Válaszunk rá: 
nem az, de tenyész állat lehet. Isaszegi. 
Csörgő nem hajlandó levetni inkognitóját 
s igy nem árulhatjuk el, hogy ki. — K. B. 
Péczel. Kár a papírért, ne küldje be. — 
Szent-Antal tüze, Ö az, öreg — nem 
közölhetők.
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Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy Muth Sámuel 
végrehajtatnak Mayer Frigyes végrehajts! 
szenvedő elleni 79 kor. 04 fill. tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
pestvidéki kir törvény.zék, a gödöllői kir. 
járásbirfjság területén levő. Rktur községben 
fekvő, a' rákoskturi 170 sz. betétben Mayer 
Frigyes nős Lay Zsuzsannával nevén álló, 
A 1 1-2, 7. 12. 13, 14 sorsz. 439 2, 440 2. 
1686, 2405, 2702, 2703 hrszámu kert, ud
var, szöllő, és Szántóra valamint a 207 ö. i, 
számú házra 808 kor. kikiáltási árban to
vábbá a rkturi 410 sz. betétben Mayer 
Frigyes és Lay Zsursanna nevén álló, azon
ban, az 1881 évi 60. t. ez. 156 §-a éneimé
ben egészben elárverezendő A 1 1—4 sorsz. 
4297.1,9297 2,4299 és 4300'1 hrszámu 
szántó, szöllőre 175 kor, a f 1 sorsz. 2411 
hrszámu szöllőre az árverést 234 kor ezen
nel megállapító!' kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1905 évi márczius hó 3-ik napján d. c. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 %-át készpénzben, 
vagy az 1881 évi 60. t. ez- 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt I. M. 
rendelet 8. szakaszában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 évi 60. t. ez. 170 szakasza 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905 évi január hó 11-én.
Kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság 

Lukicsy kir. albiró.

KIS SZŐLŐBIRTOKOS urak 
figyelmébe I Végzett szőlész vagyok. Jó 
bizonyítványom van. Bátorkodom a kisbir

tokos urak legújabb szőlőművelésének veze

tését elvállalni. Czitnem e lap kiadójában.

4-5.

ÉVI LAKÁS, mely áll : két 
szoba, veranda

előszoba, konyha és kamarából egész 
évre, vagy nyárilakásnak kiadó. Bővebb
értesítés a kiádóhivatalban. 3—6.

A TERMÉSZET — 
===== KEPVELÖíNEKI
Tarcali telepünk a kereskedelmi, kerti 
és dísznövények jól gondozott és gaz
dag gyűjteménye. Erfurti és egyéb 
magvaink a legkisebbek, amellett meg
lepően olcsók és minden 5 koronát 
meghaladó rendelés portómentes. Leg
nemesebb rózsaíajok szinpompázó 
változatban. Köztük több újdonság is. 
PELARGÓNIÁX legbecsesebb fajai. — 
SZAMÓCÁK. Magas törzsű köszmete- 
és ribizke fák. Több millió fajtiszta, 
dús gyökerű gyümölcs és díszfa-cse
mete. Minden talajban diszlő téli évelő 
virágfajok. Stölőkötéshez legalkalma
sabb jutafonál és egyéb kertészeti kü
lönlegességek. Kertek díszítése, átalakí
tása és építése a legmodernebb Ízlés 
alkalmazásával. Levélbcli megrendelésre 
legpontosabban szolgáljuk ki vevőinket. 

EÖTVÖS LAJOS és TÁRSAI 
kereskedelmi kertészete

Tárcái (Zentplénmegye).
A legszebb alakú és legnagyobb súlyú 
takarmányrépáért cs konyhakerti termé

nyért 50, 20 és 10 K jut. aranyban.

INGYEN 
kap mindenki kívánatra 

gazdagon illusztrált 
farsangi katalógust 

* Báll-kotillon-
és mindennemű farsangi és 

tréfás czikkekről. 
Ez a farsangi katalógus 
tartalmaz: nagyon érdekes 
kotillontura- újdonságokat, 
álarcrokat, orrokat, komi
kus sapkákat, komikus 
hangszere:<ét(bigotph >no.<) 
jelvényeket, conandolokat,Í!’-"í j 

lég-kigyókat, díszítési tárgyakat, 
=== tréfás czikkeket.

Cotillonhaus
Heinrick Kertész, Wien, 
I., Fleischmarkt 18—242.

—
Sebesedések

legyenek azok bárminő természetnek, gondosan meg- fi 
védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a S 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló ■ 
sebet idézhet elő 40 eve már,, bog,’ a megpuhitó ■ 
hnzókenőcs RA Ál HÁZIKENOCS név alatt, mint ■ 
egy nélkülözlictlen kötőszer ismeretes.. Az megvédi a ■ 
8el)Ct, csillapítja a gyulladási és fájdalmat, üdítően K 
hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 7<=till. ■
——W Po.ta szétküldés
3 kor. 10 fill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 6 do
boz, Asz.tria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
Lzállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett, védjegye van.

FRAGNER B. cs. ts kir. mlvari szálliló F 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. I 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse | 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- g* 
Magyarország gyógyszertáraiban, l'’ő-« 

Török József Budape^|M
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Zvornyi; András
szobafestő, mázoló, kocsifényező 

és nyerges, GÖDÖLLÖN.

l

KaphatóMegfojt ez az átko-l 
zott köhögés! I

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

Küldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
azirnre: Anonczcn-AHei- 
lung des .Merkúr* Maii- 
beim Mecrfeldstr

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlottsággal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petöfl-tér 
(Mozsár-ház.)

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:

„N A D O R“ gyógyszertár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentmiklóssy B
j Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 

Aszód : Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

I
I

’ Van szerencsém a t. közönség 
1 szives tudomására hozni, hogy 9 év 
| óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

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

Szives pártfogást kér
ZVORNY1KANDRÁS

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 4C0. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek.

!•*)»>». kgkliiáuM • tnnáiregu 
Itgoktábk tziwa. - Miiéig 
kiroi ilkatréuiktil maetM.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!

Mindenütt kapható?

n
Bevátát lkánál különösen arra ügyeljünk, hogy a ffi 
minden darab toppan a „Schlchr névvel és T * 

a fenti védjegyek egyikével terven ellátva.

n Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
R határozottan RÉTHY-iélét kérjünk, 
I mivel sok haszontalan utánzata van.
| - 1 doboz 60 fillér. • .

ra Csak Réthy-félét fogadjunk el.
KÉS

BENZIN MOTOROK,GÖZCSÉPLÓKÉSZLETEK 
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL

= BUDAPEST, V., Váczi-körút 32. -----
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra in'/’i é> ') érmentve küldünk. =

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában


