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Hazard játék.
Országos szenzáczió volt, hogy 

Bártfa fürdőn lelepleztek egy játék
barlangot.

Hány van ilyen még, széles e 
hazában.

Nálunk is e járásban is, nagyban 
folyik a hazard játék.

A 21-es, a ferbli, meg a makaó.
Nem egy társas egyletünk abból.' 

tartja fenn magát, amit kártyapénzből, ' 
pinkából össze szed.

Mindez közismert, nyilvános do- I 
lóg.

Sőt annyira nyilvános, hogy egy | 
némely társadalmi egyletek vezetősége i 
még el is dicsekszik vele.

E hónapban ennyi, meg annyi 
volt a kártyapénz jövedelme a kör- ! 
nek.

Havonta 20C—300 koronáról van 
sokszor szó.

Tudva most már, hogy társas j 
köreink mily kevéssé vannak látogatva, I 
mily kevés tagjuk van s mily közöny

nyel küzdenek: elképzelhető, hogy 
milyen természetű hazárdjáték folyha- 
tik termeikben, amidőn 10—15 em
bertől havonként 200—300 korona 
kártyapénz összejön.

Nos tehát — kijelentjük, hogy 
azon kör, amely a hazárd já
tékok után befolyó pinka pénzből 
tartja fenn magát : nem felel meg hi
vatásának és csak gunyja azon ideá
nak, amit megtestesíteni, reprezentálni 
volna hivatva.

Az a kör, vagy egylet, vagy 
kaszinó, vagy nevezzék bármi néven, 
amely megtűri kebelében a rendszere
sen űzött szerencsejátékot csak azért, 
hogy ily módon származandó anyagi 
jövedelemből tartsa fenn magát, amely 
ilyképen tagjai romlásából, megeről
tetésbe kerülő s csak könnyelműségből 
feláldozott nehéz filléreikből existál: 
nem bir létjogosultsággal.

És — kijelentjük — azon kör 
vezetősége, mely ilyen erkölcstelen s 
büntető törvénybe is ütköző dolgokat 
megtűr a vezetése alatt levő egylet 

helyiségeiben, rendszeresen, napról- 
napra, s nem veszi észre, vagy nem 
akarja észre venni azokat : — nem 
áll hivatása magas
latán.

Jól tudjuk mi azt, hogy a társas 
körökben mindenütt dívik a játék.

Nem is ez ellen szólunk.
Még a hébe-korba előforduló 

hazárdjátékot sem dehonestáliuk.
Mi csak a rendszeresen, napról- 

napra űzött hazárdjátékok, makaó, 
i ferbli és 21-es bankok ellen szólunk, 

mint amelyek alkalmasok arra, hogy 
amúgy is züllött társadalmi életünket 
még jobban szétdulják, különben is 

I anyagi gondokkal küzdő középosztá
lyunkat a tönk szélére vigyék.

Csudáljuk különben a hatóságo-
■ kát is, hogy nem vetnek ügyet erre 

a dologra, mert hiszen nekik köteles- 
ségtik kontrolirozni, hogy a területü
kön létező társas egyletek betartják-e 
belügyministerileg jóváhagyott alap-

■ szabályaikat.

TÁRCA.
I

A bunda.
A játéktermek káprázatos fényében 

selyemruhás dámák, Lakkos urak tolongtak 
az asztalok körül. Mindenki játszott s a 
rouge et noir és trente ct qourant esélyeinek 
forgandósága szeri t hol itt, hol ott diilem- 
lett fel egy-egy kis arany hajon. A nagy 
küzdelemben csak Armand Dorier, az én 
amerikai barátom nem vett részt. Ott állt 
mögöttem s nyugodtan, gúnyos mosolylyal 
nézte a croupier-k és szerencsevádászok 
sarczát, mintha sohse ismerte volna a rou- 
lette izgalmait. Rossz indulatit szerija köze
pébe kerültem, szakadatlanul a vörös jött 
ki, én pedig a játékosok konok ragaszko
dásával a fekete szilire kvekáztattam ara
nyaimat.

Már a huszadik tétet vesztettem, mikor 
Dorier beleavatkozott :

— Ugyan hagyja már abba, hisz látja 
hogy nem megy. Jöjjön inkáb egy kis sétára 
a parkba.

Szót fogadtam s néhány perez múlva 
a klub körül elterülő part fasoraiban járkálva 
szívtuk az ózondus levegőt. Dorier folytatta 
a korholást.

— Édes barátom maga túlságosan 
szenvedélyesen játszik. Én jóval idősebb 

vagyok, többet is Lilám, lligyje el, nem ma
gának való ez a játék, rossz vége iesz.

— Ön úgy beszél kedves Dorier, 
mintha teljesen ment volna eltol a szenve
délytől. Sohase játszik ?

— Nem barátom, soha .... azaz 
hogy tizenöt esztendő óta lum teszem.

Egyideig valóságos füstfelhőket fújt 
maga elé illatos havannájából, aztán foly
tatta.

— Életem legszomorubb estélyének 
története fűződik eltez az dlhatározásomhoz, 
s az a történet itt játszódott le ezen a bájos 
de mérges levegőjű helyen. Nézze csak 
barátom a hajamat, ugy-e érdekes. Az egyik 
fele koromfekete, a másik hófehér. Nos ezt 
az érdekességet is akkor szereztem. Nem 
szeretek róla beszélni, de ha nem untatom, 
elmondom néhány szóval, hadd okuljon 
belőle.

— Dehogy untat, feleltem, áhítattal 
halgatom.

— Nos barátom mondtam önnek, hogy 
tiz nőt év óta nem játszom. Akkor Bulgári
ában éltem a feleségemmel. Szép fiatal asz- 
szony volt, előkelő házból való s kétszáz
ezer frarank hozományt is kaptam vele. 
Szófiában volt virágzó termenykereskedésem, 
szorgalmasan dolgoztam s a legjobb utón 
voltam, hogy milliomos váljék belőlem.

Azután beütött a katasztrófa. Néhány 
nagy ezég, amelynek sokat hiteleztem meg
bukott, azaz hogy megszökött pénzemmel. 
Mindenemet elvitték, még a bútoraimat is. 
Mindössze tízezer frankot sikerült tiiegmen- 

| tettem s egy értékes czobolyprémes l m.d.'t, 
a feleségemet, mely testvérek k u. tt megért 
ötezer frankot.

Ott hagytuk Szófiát s elhatároztuk, 
j hogy Párizsba megyünk szerencsét ptvbi.mi 
■ néhait Tankunkkal. De útba e.teai'.k ezt a 

btintanyát. Nizzában egy k.s szállóban vet
tünk lakást s átjártunk ide szerencsét pró
bálni. Eleinte nyertem nénány száz frankot 
s egyszer elkapott a játék láza. Éreztem, 
hogy itt visszanyerem vagyonom egy részét. 
A feleségein sírva könyörgött, hogy hagyjam 
abba, fiatalok vagyunk még munkával vtszz 
szaszerezhetjtik, ami elveszett, még ha ezt a 
kis tőkénket is itthagyjuk éhen halhatunk 
abban a kegyetlenül nagy váiosban. Nem 
is avatkozott többé bele a dolgaimba, de 
nem jött el velem a játékterembe se.

Igaza volt. Egy héttel később, mikor 
estefelé kijöttem a játékteremoől, mindössze 
tiz frankom volt. Iszonyú kétségbeesés fo
gott el. Mint egy őrült, úgy járkáltam ebben 
a parkban és nem láttam más menekülést, 
mint a tengert, mely már előttem is annyi 

j szerencsétlent temetett magába. A szállóban 
tallóztunk s annyi pénzem se volt, hogy 
nőmet elvihettem volna vacsorázni. Akkor 
hirtelen mentőgondolatom támadt, eszembe 
jutott a bunda. Az utolsó szalma szál. Nem 
haboztam, a legközelebbi vonattal átsiettem 
Nizzába, a feleségemhez. Mindent elmondtam 
neki s azt is, hogy a bunda árával még egy 
kísérletet akarok tenni. Nem sirt, tompa 
kétségbeeséssel nézte, mint veszem magam
hoz a drága prémet s csak mikor már az
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Az pedig lehetetlen, hogy ezen 
rendszeres hazárdjátékokról, tudomá
sok ne lenne

Hisz ezekről mindenki tud.
Ezek nyilvános dolgok.

Csörgő.

Statisztika
és pályaválasztás.

Bármennyire elcsépelt téma is, a 
pályaválasztásról Írni sohasem feles
leges, mert ez egyik leglényegesebb 
kérdése és feladata úgy a szülőknek, 
mint a tanulóknak. Most a vakáczió- 
ban megint elsőrendű aktualitás lett a 
pályaválasztás, most dönt ezer szülő 
és gyermek a fölött, hogy milyen 
munkában, mely hivatásban keresse 
meg a kenyerét.

Valószínűleg a pályaválasztás kér
dését tisztázandó adta ki a statisztikai 
hivatal nemrégiben a kimutatást arról, 
hogy a júniusban maturált ifjak mi
lyen pályát választottak. A magyaror
szági középiskolákban az idén 577 
fiatalember tette le az érettségi vizs
gálatot. Ezek közűi 24 százalék vá
lasztotta a jogi pályát, 18'4 százalék 
a technikai pályát, 8’9 a tanárit, 8'5 
az orvosit, 7 a kishivatalnol'it, 6 a 
kereskedőit, 4'8 a gazdaságit, 3 a 
művészetit, 2'4 a vasúti és postait, 2 
a teológiait és 2 százalék az állat
orvosit.

E statisztikából látható, hogy 
még mindig a jogászi pályára menők 
vannak nálunk többségben. Azonban 
mégis megcsappant ez a szám, mert 
hiszen 20 év előtt a müveit magyar 
ifjúság 50 százaléka lépett a jogászi 
pályára. Örvendetes jelenség, hogy az '

50 százalékból 24 lett az idők folya
mán. Az első tanulság tehát, melyet 
a szülők e statisztikából meríthetnek, 
az, hogy a még mindig kényelmesnek 
és biztosnak látszó jogászi pályára ne 
siessenek adni a gyermekeiket. Ugyan 
csak azt is hirdeti a statisztika, hogy 
Magyarország kezd a fiskális ország 
jellegéből kivetkőzni, a 24 százalék 

I évről évre kisebb lesz és megszűnik 
' az aránytalanság, amely a főiskolák 

jogi szakát túlzsúfolja, de a többi 
szakot üresen hagyja.

A müveit magyar ifjúság 18 
százaléka van már ma a technikai 
pályán és ez az arány éppen megfe
lelő. Sem az építkezés, sem az ipar 
nincsen Magyarországon annyira ki
fejlődve, hogy e 18 százalékon felül 
is fehér kenyeret tudna adni diplomás 
technikusoknak. Ellenben kevés orvos 
van. Amikor minden város és minden 
hatóság, a kormány s a nagyobb vál
lalatok is arra törekszenek, hogy mi
nél jobb közegészségi állapotokat te
remtsenek, amikor még Magyarorszá
gon száz és száz olyan község van, 
amelynek nincs orvosa egyszerűen 
azon okból, mert orvost kapni nem 
tud, az orvosi pályán megállapítható 
még az egészséges kereslet, kevesel- 
jük a 8'5 százalékot, amely a lematu- 
rázott ifjak közül az orvosi szakon 
folytatta tanulmányait. Ez a szak ki
bírna még egyszer ennyi százalékot, 
mert kevés az orvos a falvakban és 
még kevesebb a jó orvos. A szülők 
tehát helyesen teszik e statisztika 
nyomán, ha fiaikat az orvosi pályára 
adják.

Ugyancsak keveseljük a gazdasá
gi pályára lépőknek 4 8 százalékát. 
Magyarország ma is pár excellence 
földnuvelő állam, amely szűkében van 
állandóan a gazdatiszteknek.

Biztos és jó jövedelmező pálya 
ez, amely annál nagyobb hasznot hajt,
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minél jobban megtanulta a gazdatiszt 
a mesterségét. És sok földbirtok van 
Magyarországon, amely csak azért 
nem hozza meg teljes jövedelmét, 
mert nem modern szakszerűséggel ke
zelik. Minél több lesz a képzett, aka
démiát végzett gazdatiszt, annál in
tenzivebb lesz nálunk a földmivelés, 
amely nálunk a legtöbb uradalomban 
még ma is a félszázad előtt kitapo
sott nyomokon halad. A szülök tehát 
egész bátran adhatják gyermekeiket a 
gazdatiszti pályára is.

Felette kevés nálunk az állat
orvos is. Ez a pálya niégegyszer any- 
nyi művelőt bírna el, mint a hány 
diplomás ember él utána.

HÍREK.

Diszgyakorlat.
A gödöllői önkéntes tűzoltó egy

let szeretett elnökének, Gallé Antal 
várkapitánynak teljes felépülése örö
mére, augusztus hó 27-én délután 
diszgyakorlatot tartott, melynek első 
része a tűzoltóság tulajdonát képező 
mászóháznál folyt le. Fecskendők és 
létrák iskola és gyors szerelése,' to
vábbá létra megmászást mutatott be 
a tűzoltóság. Riegler István szak. pár. 
vezénylete alatt folytak az igen é"de- 
kes és tanulságos gyakorlatok s min
den egyes számot a megjelent szép 
számú érdeklődő közönség lelkesen 
megtapsolt. A gyakorlat végeztével ifj. 
Szabó Kálmán főparancsnok buzditó 
szavak kíséretében osztotta ki a köz
reműködőiteknek az egylet ajándékát, 
egy-egy csinos dohánydobozt. A disz
gyakorlat mindkét részét a nagyszámú 
érdeklődő közönségen kívül Gallé An- 

ajtóban voltam szólt utánam bágyadt han
gon :

— Arrnand, ha éjfélre nem vagy itthon, 
tudni fogom, hogy ennek is vége.

Ügyet se vetettem rá. A bundára két
ezer frankot kaptam s egy órával később 
lázasan zakatoló agyvelövel ismét ott ültem 
a játékasztalnál. Ötszáz frankot tettem. El
veszett. Aztán a másik, a harmadik, szinte 
öntudatlanul toltam magam elé az utolsó 
ötszáz frankot. Nyertem. Észre se vettem, 
az egész ott maradt. Ismét nyertem s ismét. 
Az arany garmadával hevert előttem. Egy
szer megszólalt mellettem valaki:

— De uram, hiszen ez őrület! Ennyi 
pénzt egy sánezra koczkáztatni. Vigyázzon, 
Fortuna is megunhat ennyi vakmerőséget.

Ijedten néztem körül s úgy láttam, . 
hogy az egész játékterem engem bámul. 
Száz meg száz szem meredt rám. Aztán a 
pénzemre vetettem egy pillantást, iszonyú 
sok lehetett. El akartam huzni, de valami 
őrület kényszeritett rá, hogy otthagyjam

A cronpier rámnézett, daczosan álltam 
a tekintetét, aztán halálos csendben szólt:

— Rien ne va plus I
Jéghideg futott végig a tagjaimon, a 

torkom összeszorult s csak a zűrzavaros 
kiáltozásra tértem ismét magamhoz.

— A bankot szétugrasztottak I
— Hallatlan I

- Ilyen szerencse I
Tehát nyertem. Körülbelül kétszázezer 

frankkal távoztam a klubból. Künn sötét, ' 
felhős éjszaka volt.

Örülni se tudtam a vagyonontnak, ro- i 
hantam az állomásra. Fél óra múlva ott 
voltam a szállodában. Halkan mentem fel 
az ek.ő emelelre, hogy meg ne ijeszszem a 
feleségemet. Micsoda boldogság lesz ez, 
ismét gazdagok vagyunk. Benyitottam. A 
lámpa félig le volt csavarva, feleségem ott 
feküdt az ágyon tágra nyílt, meredt szemek
kel, iszonyúan eltorzult arczvonásokkal . . . 
holtan. Az óra éppen egyet ütött.

Dorier melléből fájdalmas sóhaj sza
kadt fel.

— Mikor másnap reggel véletlenül a 
tükörbe pillantottam a hajam egyik fele hó
fehér volt.

Nem untatom tovább. Kiváltottam a 
bundát s azóta ereklyeként őrzöm. Az a 
pénz szerencsét hozott. Amerikában milliókat 
szereztem vele ; valami ellenállhatatlan érzés 
kényszerit rá, hogy azóta minden esztendő
ben vezekelni járjak ide.

Halász Zsigmond.

Az élet.
Sötét, komor valóság, 
Mit most mondok neked, 
Nincs boldog a világon, 
Nincs, csak aki szeret.

Egész éltedben nincs több :
Egy pillanat gyönyör.
Egész élten keresztül 
A vágy ezért gyötör.

Lepkét fogott a gyermek, 
Oly boldog, oly vidám.
S ha szárnya színe vesztett, 
Más uj lepkét kíván.

És újra űzi vágya 
Hegy, völgy, erdőkön át, 
Mig egyszer útját állja 
Egy áttörhetlen gát.

Öreg lessz. — Tagja reszket, 
Szemfénye megtörött.
Emlékként él, jár-kél csak 
Az emberek között.

Nap napra vár : éltében 
Mikor jő a határ.
A mindentől feloldó
Engesztelő halál.

Igen I Az élet ennyi 1 
De csókod, mint a méz I 
S ezer villám jár át, ha 
Szemed szemembe néz.

Kezed kezemben reszket, 
Föd keblemen pihen.
Egy örökké valóság . . .
Az élet lásd : ilyen. Stella.
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tál elnök s Marton Benedek isaszegi ' 
parancsnok is végig nézte és tűzoltó
inkról a legelismerőbben nyilatkoztak.

Közreműködtek a diszgyakorlaton: 
Barsi Ferencz és Teér Kálmán őrp., 
Pólyák János és Tóth János rajv., 
Duha Vilmos, Virnhardt Tódor, Konc 
György, Divinetz Lajos, Laukó János 
és Papp János orv., Koncz Ferencz 
mászó, Bese Aladár, Som Lajos és 
Klement Sándor szivattyúsok.

A diszgyakorlat bevégezte után 
főparancsnok riadót hivatott s a teljes 
tűzoltósággal megtámadták a nagyven
déglő piros zászlóval jelzett helyein 
az emeletet és a tetőt.

Igazán szép látvány volt, midőn 
a vágtatva megérkezett csapatok a 
feladat átvétele után hozzáláttak az 
oltás munkájához.

A riasztó kürtjeitöl számított 3 
perez alatt egy hatalmas sugár már a 
tetőt locsolta, s egy másik perc eltel
tével két sugár ontotta a vizet. A tűz
oltóság bámulatos gyorsasága és szak
avatott oltási művelete mindenkit 
meglepett, de különösen kitűnt az a 
precíz, nyugodt munka s a fegyelem, 
mely az ilyen testületeknek alapkövét 
képezi, de amely — sajnos — a leg
több tűzoltóságnál hiányzik.

Érdekes volt a mentés munkája 
is, mit tűzoltóink oly híven végeztek, 
hogy mindenki megsajnálta a sebe
sültként szakszerűen fején és kezén 
bekötözött tűzoltót s élénk derültséget 
keltett, midőn kitűnt, hogy ez csak a 
pontosan keresztülvitt gyakorlat egyik 
pontja volt.

Ezek után megítélni azt, hogy 
tűzoltóságunknak ezen gyakorlaton ki
tűnt bámulatos mirháját, szerelési, 
oltási és mentési tudását és ügyessé
gét. továbbá a szigorúan katonás fe
gyelmezettséget kinek tulajdoníthatjuk, 
illetve kinek köszönhetjük, nagyon 
hálás feladat, mert midőn minden 
gyakorlaton, minden kivonulásnál lát
juk, hogy a legénység és tisztikar kö
zölt milyen egyetértés uralkodik, mi
dőn látjuk, hogy a legénység és tisz
tek a főparancsnok drákói szigorát 
mily szívesen veszik, mily készséggel 
segítik egymást a nehéz feladatok 
teljesítésében, úgy mindenki igaz 
örömmel veheti ezt a szerencsés vá
lasztást, melyet a testület parancsno
kával tett s őszintén gratulálhatunk a 
testületnek parancsnokához, s a pa
rancsnoknak derék testületéhez.

A toscanai nagyiierczeg érke
zése. IV. Ferdinand főherczeg, Tos
cana nagyherczege ki már évek óta 
minden őszön ellátogat hozzánk Gö
döllőre, kedden, szeptember 5-én d. 
u. 2 órakor fog az idén megérkezni. 
A még Gödöllőn időző udvari méltó
ságok és a hatóságok fogják fogadni 
az üreg nagyherczeget az udvari váró
termeknél és a gödöllői nép, mely 
nagyon szereti öt, kinek viszont sajat 
szavai szerint Gödöllő a legkedveltebb 
tartózkodási helye. - A nagyiierczeg 
négy hetet fog Gödöllön tölteni s ez 
idő alatt György és Lipót herczegek 
is meg fogják itl látogatni.

Személyi hírek. R e 11 e g h y 
Ferencz m. kir. adótárnok, szom
baton, e hó 2-án 2 heti szabadságra 
megy. — Borit József járási 
m. kir. állatorvos visszaérkezett Hévíz 
fürdőről családjával együtt.

Hivatal vizsgálat. A gödöllői 
szolgabiróság számvevőségénél aug. j
30-án  hivatal vizsgálat volt. — A 
vizsgálatot Végit Gyula pénzügyminis- | 
téri számvevőségi igazgató és Pfeifer 
Albin pénzügyi tanácsos vezették. Min
dent a legnagyobb rendben találtak.

Beiratások. A gödöllői iskolák
nál a beiratások általánosan szept. 
1—8-ig tartanak és 10-én kezdetét 
veszi a rendes oktatás.

Felhívás. A tűzoltóság ez utón 
is felkéri Gödöllő község lakosságát, 
hogy a tűzhelyről visszamaradó még 
meleg hamut ne engedjék a szemétre 
dobni, mert az könnyen meggyujtja a 
szemetet s igy nagy veszélyt idézhet 
elő. A hamu kiöntés előtt vizbe do
bandó, hogy kihűljön s csak azután 
önthető ki a szemétre.

Öngyilkosság. Koztpa János, 61 | 
éves aszódi lakos, e hó 2-án reggel j 
5 órakor forgópisztolylyal főbelőtte 
magát s nyomban meghalt.

Ellenséges kollégák. — Grósz 
István ny. csendőrőrmester feljelentette 
Simon József aszódi csendőrőrmestert, 
hogy elhanyagolja a kötelességét. — 
Orvvadászok társaságában vadlesre 
jár. A csendőrparancsnoitság a váda
kat alaptalanoknak találta, mire a tör
vényszék Grósz Istvánt egy hónapi 
fogházra és negyven korona pénzbün
tetésre Ítélte. A vádlott felebbezésével 
most foglalkozott a királyi tábla s a 
törvényszék Ítéletét megsemmisítve, 
Grósz István bű etetését 60 koronára 
szállította le.

Tettedért zsebtolvaj. Folyó hó 
25-én az aszódi jpásárban Szita Mi
hály héhalmi lakos zsebéből 760 K-t 
tartalmazó pénztárczát Einkorn Ferenc 
kökényesi lakos kilopta. Szita Mihály 
észrevette, hogy idegen kéz mozog a 
kabátja zsebében s midő.i megfordult, 
a tettes menektU'ni akart, de a káros 
fülönfogta a pénzt elvették tőle, s át
adták a csendörségnek, akik letartóz
tatták s a gödöllői kir. járásbíróság
hoz kisérték.

Magántisztviselők naptára. A Ma
gántisztviselők Országos Szövetsége már évek 
óta fáradozik azon, hogy oly intézményt lé
tesítsen, mely lehetővé tegye az állástalan 
magántisztviselők rendes segítését. A múlt 
évben pályázatot hirdetett a kérdés tanulmá
nyozására és a beérkezett pályamunkák 
alapján megvalósítani óhajtja tervét. Minde
nek elölt azonban anyagi eszközökről kell 
gondoskodnia. E czélból most csekély pénz
alapját gyarapitandó egy előjegyzési naptár 
kiadását tervezi „Magántisztviselők Jegyzék 
Naptára". A naptár ára 80 fillér s a Magán 
tisztviselők Országos szövetsége címén (Bu
dapest, Eötvös-utca 26—b) rendelhető meg.

Millió ember foglalkozik azon 
gondolattal, hogy egy módot találjon 
arra, hogy a család minden részének 
szórakozást nyújtson. Ezen rejtélynek 
mondható eszmét a „Tolnai Világ 
Lapja" megoldotta. A család minden 
egyes tagja talál szórakozást ezen 
igazán páratlannak mondható képes 
újságban, mely hetenkyit 60, sőt 70

oldal terjedelemben is megjelenik s 
potom 2 frt 48 kr.-ba kerül egy fél
évi előfizetési ára 4 frt helyett Ajánl
juk ezen lapot szives figyelmébe olva
sóinknak. Egy mutatványt készséggel 
küld a kiadóhivatal, csak tessék a 
„Magyar Kereskedelmi Közlöny" ki
adóhivatalához Budapest, VII., Károly- 
körut 9. fordulni.

("Töri Öl Inti az állomás közelében 
KJUUV11U11, uri llagy vi||a> gyümöl
csös kertel, haláleset miatt árán álól eladó, 
vagy szeptember hótol évi bérbe vehető.

2—3

I lílinrrlÓlc literenként 8 fiiérért a UJ11UI UVt\ központi pályaudvarhoz 
szállítva kaphatók Peis-.er jános kádár
mesternél BUDAPEST, Vili., Madách utcza 
5 szám. 2—2

H szöll°- 1800 negysz--ül
Í.LH1/U a Boncsok dűlőben — 
szada-gödöllői határban, jutányos áron 
szabad kézből eladó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 3—1

Eladó bútorok.
Elutazás miatt olcsón eladó teljes házi 
felszerelés, matt bútorok, varrógép, 
konyhabútorok igen jó karban, esetleg 
darabonként is. Szabó Rezső Gödöl
lön, Erzsébet királyné-ut 9. 1 — 1

ERZSÉBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyv.iyo r.dában

A a A. M.

TAN- ÉS NEVELŐ 
INTÉZET

= NYILVÁNOSSÁGI JOGGAL =

Gödöllön, Kossuth Lajos-u. 554.
Az intéztt 18 év óta áll fenn.
Intézetem államérvényes bizonyít
ványokat állít ki. — A beiratások 
szeptember elsején kezdődnek, 
azonban már most is lehet elő- 
................. jegyezni......................

Benlakásra is elfogadok növendékeket, 
kik német, franczia nyelvekben és zon

gorázásban is oktatatást nyernek.

6ARÓ EMÍLIA
intézet-tulajdonos.
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Iszákosság nincstöbbé

MAGYARORSZÁG! KÖZPONT:

egy pontosan járó nickel

es 7 korona;- rí

Sebesedések 
legyenek azug bárminő természetűek, gondosan meg- 
vcuenuok minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 e e már, hogy a megpuhitó 
huzókenőcs PPA A! HÁZIK n'ÖCS nív alatt, mint 
egy nelkülözhetlen kötőszer sn eretes. Az megvédi.. 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a győgyullásl. I doboz 70 fill.

pouta széfküldés naponti. rsnctajD 
3 kor. 16 fill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe- "
dig 4 kor. (io fillérért 6 do 
boz, Asztrin-Magyarorszag 
bármely részébe bérmentve 
sz.illitatik.
A csomag minde.'i részéi 
törvényileg bej -gyz. tt vé.

j'Tirii 
FRA0N3R B. rs ó kit-. nilvarí szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, IJefnseiti, Nerudagasse 
sarkán 2Ő3 sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyégyszeitáraiban, I-ö 
raktár: Török , ózccf Budapest.

Kívánatra*bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea, 
étel vagy szeszes italban egyformán ;id- 

liató az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásróg 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja ésaz illető még 
csak-etil is sejti mi okozta javulását.

A Coza a c<a’ádok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyc.-. és 
becstelenségtől megmentett, kik késóbo 
józan polgárok és ügyes fiatalé-' berek 
lettek Tömérdek fiatalembert a j '• utri 
es szerencséjéhez segített sok ett bűnek 
életét számos évvel meghosszabiti tt t.

Az i ítézet, mely a Coz ipor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
pröbaadagot és egy köszönő-irásokkal 
telt könyvet ’ij- és költség Hentesen küld 
hogv i "v bárki is meggyőződhessen biz
tos hat'.sóról — Lezeikedü k, hogy 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vegja ki e szelvényt 
és Küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.

bernientesitend >k.

Coza ’nstitute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lánc 
London, Anglia.

I egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán ésaz elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 

fl itatásos gyógy füvekből gondosan elö
lj állított étvágyelösegitö, emésztés elö
li mozdító és enyhén levezető háziszer, 
’’ mely a mértékteknseg ismert következ- 
!j ménycit, hibás diaiét, meghűlés és el
lj hanyagolás által előidézett székrekedést, 
j mint gyomorégést, szélszorulást, mérték- 
i télén savképződés és görcsszerü fájdal- 
L inakat csillapítja és megszünteti, az a 
" dr. Rosa-lcle gyomorbalzsnm, Frag- 
• ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
ji üveg 1 korona, egész iiveg 2 kor. 
! Figyelem 1 A csomagolás 
S minden részén a törvényileg 
B bejegyzett védjegy van I

1 Főraktár :

í F R A á N E R B.
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
I’ohIoí sz.■ I kiil. I6s i|ti|>oijlii.

2 l< 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
désé után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe. — Raktár: Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertár

Budapest. ____ _______/

(„Szarvas" vagy „kuks" szappan.)

Legjobb, lcgkiatlósabb s
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől. 
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap- 
„Schicht" névvel és a „szarvas1' vagy védjegygyei

legyen ellátva.

str.torax'ára Jászberényben

„SÍRKÖVEK..
legfinomabb kivitelben
.. .. jutányos árban.......

COOK&JOHNSON
amer. szabadalmazott.. .. 

............. tyukszemgyürüje.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere-
nagyszertl hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden tiyóf/ysxer- 
tárban .Iti.sxtrla- Uagyarorxxágon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grác.

jólálló.s mellett

PEUTSCH A. M0R 
órás és ékszerésznél 

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
riúrtiír <'*k.szt'rój*iik és 

óra kiilönl.-m-HHójr.-kl >ei|.
UArmily órajnvitás 12 korona.

OOdöllöi Érzsébcf-könyvnyomda.


