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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évra 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél évre 4 , | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Divatos szokások.
— Reflexiók. -

Olyanok vagyunk, mint az egy
szeri' nagyságos ur, akinek az utolsó 
talpalatnyi földjét licitálták, midőn a 
szomszédja háza kigyulladt.

—- Most már legalább ő sem ne
vet rajtam.

A jelen század egyik műszava a 
„modern" szó. így szeretjük elkeresz
telni társadalmi és szellemi életűnk 
haladását, ez tehát a nyilvánosság 
terén folytonosan hangoztatott korsza
kunk tulajdonát képező jelleg.

A másik meg elzárkózva él, ti
tokba rejtőzve végzi munkakörét, tár
sulatokat alkot, mindenik saját rend
szerét, nézetét, gondolatát tartja jónak: 
ez az orthodoxia : szigorú ragaszko
dás egy bizonyos elvhez. Ez legin
kább a szellemi életben nyilvánul, 
illetve ad magának kifejezést, mely 
megteremt' a különböző társadalmi
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osztályokat, kasztokat. Szocialismus, 
internacionalismus, communismus, ni- 
hilismus, katholikus, protestáns, sémita 
és antisemita körök, mind az ortho
doxia szüleménye.

Mi, kik a jelen század élő tagjai 
vagyunk ; mi, akiknek jelszavunk a 
haladás mint amely haladás igen 
magas fokú a többi századokhoz ké- I 
pest, melynek kimagasló alakjai a 
művészet, irodalom, ipar, kereskede
lem, földművelés, közlekedés terén 
tűnnek ki.

Nekünk, az inteligens középosz
tálynak tehát oda kell’ törekednünk, 

i hogy a két ellentétel elvét, „modern" 
és „orthodoxiát" kiegyenlítve, nem 
egymástól elváló, egymást elidegenítő 
társulatokat alakítsunk, hanem az 
egyenlőség, testvériség eszméjét töre- 

I kedjünk átültetni, mert csak ezen el- 
! vek azok, melyek a nemzetek jólétét 
; előmozdítják.

Mondanunk sem elkl, hogy kö- 
I reink és egyesületeink mindent, csak 
j ez eszméket nem szolgálják.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.

H I K> ÍJ ET É S E K :
egyezség szerint jutánvos áron közöltéinek. NYILT-TÉR sora

60 fillér Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Nálunk mindenki nagyobb ur a 
másiknál. Ez a baj 1

A társadalmi téren a munkásság 
nyerje meg méltó jutalmát s megszűnt 
az elégedetlenség I

A különböző felekezetek oszlas
sák el a válaszfalat a társadalmi té
ren I Minden felekezet papja, ha né
pének jövőjét biztosítani akarja, időn
ként mennie kell az árral, de minden 
felekezet papjának oly szellemi ma
gaslatra kell emelkednie a tudomány, 
műveltség és inteligentiában, hogy az 
árt irányítani képes legyen, különben 
elvész az árral.

Ne azt nézzük, ki mily vallásu, 
ki mely felekezet tagja, hanem kiki 
saját meggyőződését tartva, a másikat 
tisztelje ; ki-ki végezze kötelességét a 
társadalmi téren, az érték igy emel
kedik.

Ami fő, legyünk édes magyar 
hazánknak munkás, szorgalmas, taka
rékos, müveit tagjai.

Mindenki azon szakban, mely

TÁRCA.

A vér.
Irta : Székely Oszkár Gedeon.

(Kellemes dolgozó szoba. Középkorú 
férfi ül az Író asztal előtt. Számadás és ta
karékkönyv fekszik előtte. A kályhában lo
bog a tűz. Csend. Rövid szünet után fel
nyílik az ajtó és a ház úrnője, egy húsz 
éves szöszke asszonyka lép be.)

Asszony : Terítsünk édesem ?
Férj : [miután mégegyszer átfutja a 

számadást) Kérem asszonyom foglaljon he
lyet és halgassa meg, mit mondani fogok.

A. (csodálkozva): Asszonyom ? De 
hát ....

F. (hidegen) Tegye amit mondok. Fél
óra időnk van még, és sokat kell még mon
danom.

A. (leül) Félóra időnk van ? Nem 
értelek. .

F. (Székében hátradől. Ábrándosán) 
Azt hiszem asszonyom, még emlékezni fog 
ama szőke kis lányra, ki két év előtt a kül
város egyik kicsiny szobájában, mindenki
től elhagyatva, egyedül élte napjait, s na
ponta eljárt kopott ruhában, ferde czipőben 
a műhelybe, hol kalapot készített. — Azt 
hiszem emlékezni fog ama ifjúra is, ki na
ponta találkozott a kis leánynyal, és aki nem 

látta a kopott ruhát, ferde czipőt, csak a 
bűvös kék szemeket. — Az ifjú megszerette 
a leányt, és hogy egyszer valahol össze
jöttek, el sem hagyta azóta. — Azt hiszem 
emlékezni fog arra is, hogy egyszer, miért, 
miért nem, de a kis leánynak el kellett 
hagyni a műhelyt s ezzel beköszöntött hoz
zá a szükség, az Ínség. — Az éhes gyomor 
pedig rossz tanácsadó. Nem egy leányt vitt 
már a bűnbe. A kis leány sem bírta sokáig 
a harczot. Egy este aztán valami borzasztó 
dolgot súgott az ifjú fülébe. Enni kért és 
szerelmet Ígért. De az ifjú nem élt vissza a 
leány szerencsétlen helyzetével, hanem fel
emelte öt magához és hitvesévé tette. — 
Emlékszik erre asszonyom ?

A. (hévvel) Igen, igen emlékszem. Én 
voltam ama kisleány, te pedig az ifjú. Iste
nem, milyen nagyon kellett — — szeretned, 
hogy engem, elhagyottat, nem hagytál el
veszni a hünbe. Oh, de én is szeretlek, ezt 
parancsolja a hála, — a szivem.

A. (hidegen) Hagyja el asszonyom, 
nincsen időnk az érzelgésre. Két éve, hogy 
hitvesem, és azt hiszem, ezen idő alatt meg 
adtam önnek mindent, mit egy asszony kí
vánhat . . .

A. Oh hiszen te mindig oly jó volál 
hozzám.

F. Durva, avagy figyelmetlen voltam ? 
Szenvedett-e hiányt valamiben is ; elhanya- 
goltam-e ? Ugy-e nem ? (Érzelgősen) Hiszen 
mindent, mindent megtettem, hogy boldog
nak tudjam.

A. Az vagyok . . .

F. Midőn elvettem, szépségén kívül 
nem volt egyebe. Most azt hiszem, nem 
szenved hiányt semmiben sem. Évi jövedel
memnek fele is, mint közös szerzemény 
szintén n egilleti. Ez két év alatt 7600 ko
rona. Ez összeget takarékba ültem, ime az 
erről szóló könyv. Fogadja el és rendelkez
zék szabadon felette. — Most pedig, min
dent, mi az öné, kérem csomagolja össze ; 
fél nyolcz van, kilenczr- elkészül, fél tízkor 
indul a vonat, és el fog utazni nénjéhcz . .

A. (elfogódva) És te ? . .
F. Velem mit se törődjék. Figyelmez

tetem azonban, hogy mig nevemet viseli, 
tartsa azt tiszteletben, ha már engem, ki 
az utcza porából emeltem fel önt, ki nevet 
adtam Önnek, igen, ha már engem n.eg 
tudott csalni, legalább nevemet ne szen
nyezze meg.

A. (hévvel) Nem igaz, nem igaz, amit 
mondasz, én nem csaltalak meg. Hazudtak, 
kik ezt neked mondták Esküszöm, tiszta va
gyok, kívüled más férfi nem illetett soha — 
De hát te, te elhiszed, hogy megcsaltalak ?

F. (az asszony elé áll) Merje Gát ta
gadni asszonyom, hogy tegnap délután 
találkán volt. Nézzen a szemembe és szól
jon — tagadja ?

A. (lesüti szemét. Halkan:) Nem,
F. Merje tagadni, hogy egy magános 

férfi vendége volt. Tagadja ?
A. Nem.
F. Ha, ha, nos úgy még sem hazud

tak azok, kik azt mondták, hogy ön meg
csal ?
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hivatása, dolgozzon becsülettel s be
csüljük meg egymást.

*

A szomszédos Schossberger pusz
tán óriási tűzvész volt a minap.

Nem oltotta senki.
Csak nézték a borzalmasságában 

is nagyszerű látványosságot.
Mikor már minden égett, az ura

dalomból arról értesítették tűzoltóin
kat : ne fáradjanak ki, oly óriás a 
hőség, hogy úgy sem lehet oltani.

Mire vezethető ez vissza ?
Arra, hogy az uradalom legalább 

a tűzoltók részére fizetni kötelezett 
csekély díjtól s kártérítéstől akart 
menekülni.

Megborzad az ember — e tény 
hallatára I

Hátha még nagyobb mérveket 
öltött volna a vész ?

S tűzoltó nincs közelben.
De hát egy ur csak nem fogad

hatja el a szegény ember feléje nyúj
tott segitőkezét I

Ingyen nem lehet, pénzéit nem 
kell I

Ilyen a divatos felfogás nálunk.
Van talán benne egy kis mali- 

czia, de a gondolkodó ember azt 
mondja, hogy nem az ez, hanem — 
más.

A. (Térdre esik) Nem, nem hazudtak, 
Oh, én nyomorult, mint tehettem ilyent. — 
Őrültnek kellett lennem, hogy Téged, te fél
isten, ki nélkül talln névtelenül, a biin szeny- 
nyes tanyáján pusztultam volna el, ha téged 
cdesem megtudtalak volna tagadni. (Átkul- 
csolja a férfi térdeit) Könyörgöm édesem, 
bocsáss meg. Ne taszíts az utcza porába, a 
nyomorba, a bűnbe. Bocsáss meg, rabszol
gád leszek, űzzél, verjél napestig, és ez jól 
fog esni, mert a te kezed mér reáttt, inig 
én csókolni fogom a korbácsot, mellyel sajgó 
sebet ütsz

F. Asszonyom, önt nem lehet megmen
teni. Ön nem hibás, hanem a vér, mely 
ereiben kering. Az vitte a bűnbe, és azt 
megtagadni i.em lehet.

A. Igen, igen a vér vitt a bűnbe, Ölj 
meg édesem, vedd véremet, nem fog fájni 
a haial. Ls Így lesz az jól. Minek éljen az, 
ki elvesztett mindent, kit senki sem szeret, 
és kitől, ha továb élne, mindenki undorodva 
fordulna el, elkerülnék mintha ö hozta volna 
a földre a döghalált, ölj meg édesem, és 
áldani fogom á kezet, mely megnyitotta 
számomra ama világ kapuit, hol földi gyen
geségeinkért vezekelve, megtisztul a lélek. 
(A férfi kabátot vesz fel, kalapját kezébe 
fogja.) Bocsáss meg, ne hagyj cl Így,

F. (érzelgősen) Megbocsájtok, mert 
szeretlek. — (hidegen) Asszonyom, igyekez
zen a csomagolással, hogy le ne késsen a 
vonatról. Mire visszatérek, szeretném tudni, 
hogy elutazott. Isten vele asszonyom. (El.)

(Ugyanaz a dolgozószoba. Éjfél tizen
két óra. A kályhában kialudt a tűz. A férj 
halkan benyit. A szoba közepén fekszik az 
asszony, mellette kis fehérnyelü revolver. A 
vér, a bűnös vér pedig megaludtan sötéllik 
a padlón.)

HÍREK.

Püspökünk kitüntetése. Gróf 
i Csáky Károly Emanuel megyéspüspö- 
I künket Őfelsége valóságos belső titkos 

tanácsossá nevezte ki.

Udvari vadászatok. A toscanai 
nagyherczeg, öregkora daczára, mióta 
Gödöllőn van, naponta kijár vadá
szata. Legutóbb Valkón, Szentkirályon 

' és Babaion volt vadászat. — Szóval 
i van egy kis elet Gödöllőn, a kastély- 
I bán is.

Ellenőrzési szemlék. A honvé
delmi miniszter e hó 4-én érkezett 
rendeletével az ellenőrzési szemléket 
beszüntette s Így azok az idén elma
radnak. — A miniszter e rendeletet a 
közös hadügyminiszterrel egyetértőleg 
adta s igy a közös hadseregbeli ellen
őrzési szemlék sem lesznek megtartva. 
A tiszti jelentkezések azonban az ed
digi módon teljesitendők.

Iskolaszéki gyűlés. Szombaton 
délután dr. Bezsilla István elnöklete 

I alatt gyűlést tartott a közs. iskolaszék. 
A folyó ügyek intézteitek el rajta és 
Wilszky Lujza közs. óvónő tette le az 
esküt.

Tűz. Nagy tűz pusztított a folyó 
hó 5-én este 10 óra tájban Zsámbo- 
kon, ahol is Gödör István, Szabó 
András és Rab András összes takar
mányai és épületei elhamvadtak. A 
tüzet csak másnap reggel 4 órára 
tudták eloltani. Ha egy kis szél ke
letkezik — Írja tudósitónk —az egész 
községet tönkre tette volna. A kár 
meghaladja a 7000 koronát. Az elé-' 
gélt dolgok nagyrészben biztosítva 
voltak, a kár igy részben megtérül. 
Gyújtogatással Tóth János ottani la
kost gyanúsítják, akit — mivel már 
egyizben hasonló tényeért vád alá 
helyezték, a csendőrök elfogták 
és a gödöllői kir. járásbírósághoz ki
térték, ahol letartóztatták.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete szombaton délután rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen elha
tároztatott, hogy a képviselőtestület a
f. é. szeptember 11-én d. e. 9 órakor 
megtartandó járdaátvételre nem küld 
ki — az államépitészeti hivatal fel
hívása daczára két tagú bizottságot, 
hanem ragaszkodik előbbi határozatá- 

| hoz s testületileg fog ott jelen lenni.
A gödöllői házi ipar te/ep és a róni, 
kath. iskola kérvényei ez idő szerint 
függőben hagyatnak s az elöljáróság 
a kérdés újabb tanulmányozására s 
előterjesztésére utasittatik. — A köz
ségi szülésznői állásra 120 korona évi 
fizetéssel pályázat iratik ki.

Ujitás a postán. A kereskedelemügyi 
miniszter újítást léptet életbe a postai keze
lés terén. Eddig ugyanis az volt a szokás, 
hogy ajánlott levelek és csomagok feladásá
nál a fe'vevö hivatalnok előbb egy könyvbe 

i irta be a cziniet és egyéb kezelési adatokat, 
azután pedig vevényt állított ki. Ezen idő- 
fecsérlö, hosszadalmas és kellős munka he- 

, lyett ezentúl a felvevő hivatalnok egy perfo- 
rirozott lapra jegyzi fel az adatokat, amely 
lap alatt kékkel a másodpéldány is egy 

I munkával elkészül. így tehát a feladóvevény 
külán kiállítása elmarad. Ezen ujitás szep- 

l tember havában életbe lép.

Népgyüiés. Vasárnap délután 4‘ 
í órakor Gödöllőn a Petőfi-téren nép

gyűlés lesz. Tárgy : az általános titkos 
választói jog. A népgyülést Herczog 
Károly, Illés Sándor és Koncz József 
gödöllői lakosok jelentették be.

A húsárak más városokban.
Különös aktualitással és fontossággal 
bírnak most azok a jelentések, ame- 
lyeket az Országos Magyar Gazdasági 

i Egyesület tesz közzé a vidéki nagyobb 
| piaczok húsárairól ez év augusztus 

30-ikáról felvéve. Az árak kilogram- 
monkint nyomaték nélkül, tiszta súly
ban s fillérekben vannak feltüntetve.
A jelentés ez:

Marhahús Borjúhús Sertéshús
I. 11. I. II. l. 11.

Arad 132 124 136 124 140 120
Békéscsaba 112 — 140 — 136 128
Győr 1G1 108 126 120 140 130
Kecskemét 128 112 160 120 152 140
Léva 120 112 140 120 140 120
Losoncz 128 120 144 128 136 —
Moson 128 120 180 140 144 —
Miskolcz 132 120 152 144 152 144
Nbecskerek 112 104 134 128 134 128
Nagyszombat 136 118 140 120 136 128
Nagyvárad 121) 104 160 140 152 144
Pancsova 120 112 140 130 140 130
Pápa 120 112 140 120 144 124
S-A-Ujliely 120 — 144 — 144 —
Szatmár 120 104 132 128 132 118
Szolnok 12 ■ 112 180 140 160 140
Újvidék 112 1C0 160 140 152 128
Vác 128 118 160 142 160 1 4
Versecz 120 _ 142 — 132 —
Zenta 112 104 143 130 140 130

Nálunk — az egyszerű kisközség
ben ictemesen drágábbak a húsok, 
mert még nyomatékkai is a marhahús 

i 136—192, a sertéshús pedig 160—2 K.
Tűz. F. hó 3-án éjjel 11 órakor Schoss- 

i berger selypi uradalmában a csűrös kertben 
egy szalmakazal kigyuladt. A tűz rövid 
idő alatt elharapódzott és mielőtt lokalizál
hatták vMna, több széna és szalma kazal a 
tűz martaléka lett. A kár biztosítás utján 
megtérül.

Magyar gyümölcs a külföldön. A 
földmivelésügyi miniszter ez évben is foly- 

I tatja azt az akcziót, hogy a termelőket ösz- 
szehozzák a külföldi nagyobb exportőrökkel. 
Ez évben azonban az országnak csak né
mely vidékén van termés, amit az is tanú
sít, hogy más évekhez képest igen kevesen 
jelentkeztek, akik külföldre hajlandók lenné
nek exportálni. A földmivelésügyi miniszte- 

I rium nyilvántartása szerint több külföldi cég 
jelentkezett, hogy hajlandók nap-nap mellett 
bizonyos mennyiségű gyümölcsöt átvesz, 
mig a legtöbb mustot és téli almát keres 
megvételre.

A „Vasárnapi Újság" szeptember 
10-iki száma 33 képpel jelent meg. Szobrá
szaink újabb alkotásai közül közli Rudolf 
trónörökös szobor-tervét Ligeti Miklóstól, 
Donátit Gyulának a budai várkertben fel
állított turul-szobrát s Kiss Ernő 1848 49-iki 
honvédtábornok szobrának tervét Radnai 
Bélától. Szépirodalmi olvasmányok: Lampérth 
Géza és Justh Béla versei, Krúdy Gyula „A 
Gaálok öröksége" c. elbeszélése s a „Regény- 
Mi" mellékleten Nagy Endre eredeti és 
Mamiin Gorland angolból fordított regénye 
(képekkel). További közlemények: Tarkovich 
'József és Mórffy Albin államtitkárok arcképe 
,'s életrajza, három kép Roosevelt Tivadarról 
i. családjáról Krécsy Béla czikkével, Szűk 
ÍGéza útleírása Japánról, a szerző négy ere
deti fénykép-felvételével, öt kép Mezőhegyes 
legszebb lovairól, Pataky László szép nép
életi genre-képe, tárczaczikk a hétről, cse-
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vegés a kongresszusokról, Melka Vinczének 
kisasszonynapi bucsusokat ábrázoló rajza, I 
besnyöi bucsusok képe, dr. Gyomai Zsig- 
mond czikke a magyar blliitetőtörvénykönyv 
25 éves jubileumáról, Ney Dávid és Marócy 
Géza arczképe, Azary Ákos szobrának képe, i 
egy nyári kirándulási kép, két kép a meny
házai vasolvasztóról s a rendes heti rovatok: 
Irodalom és művészet, Közintézetek s egy
letek, Sakkjáték, Képtalány, Egyveleg stb. 
A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyed
évre négy korona, a „Politikai Ujdonságok"- 
kal és „Világkróniká“-val együtt 6 korona. 
Megrendelhető a Franklin Társulat kiadó
hivatalában [Budapest, IV., Egyetem-utcza 
4. szám). Ugyanitt megrendelhető a „Képes 
Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre 2 korona 40 fillér. A „Poli
tikai Újdonságok" es a „Képes Néplap" 
szeikesztését e lapok egyik régi munkatársa, 
Molecz Károly vette át.

A tartalékosok behívása. Fejérváry 
Géza báró miniszterelnök „titkos" körlevelet 
intézett az összes törvényhatóságokhoz. A 
körlevélben értesíti a törvényhatóságokat a 
miniszterelnök, hogy a tartalékosok, póttar
talékosok behívóit posta utján fogják kézbe
síteni. A körlevél energikus hangon megcá
folja azon hirt, hogy a tartalékosokat és pót
tartalékosokat a csendörség segítségével 
fegyveres erővel kényszerítik a fegyvergya
korlatokra. Megczáfolja végül a körirat azon 
hirt, hogy a tartalékosokat és póttartaléko
sokat a fegyvergyakorlatok idején túl is ben 
tartják a katonaságnál.

Nyilttér.*
Figyelmeztetés.

Van szerencsém ezennel közhírré tenni, 
hogy egy váltónk, amely nem volt kiállítva, 
csak aláírásunkkal : „Prill József és Anna 
Haze" ellátva — elveszett és nem tudjuk 
hol.

Ennélfogva mindenkit saját érdekében 
figyelmeztetünk, hogy ezen váltót el ne fo
gadja, pénzt vagy pénzértékűt érte ne ad
jon, mert azt mi nem ismerjük el és be nem 
váitjuk.

Gödöllő, 1905. szeptember 8.

Prill József
■Utömestcr

és neje Haze Anna.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerk.

Csemege sző!1őGarfnDá*
0 _______ mel ter

mése kilónként 40 filléréit kapható
Gold Ignác füszerüzletében Gödöllön

1—3

750. sz. 1905. vht.

vagj[ú» 
leendő, 
hó 1&

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1904. V. 1196/5 számú végzése 
által Dr. Bender Béla ügyvéd által képviselt 
Czeiszler Lipót végrehajtató javára Jónász 
Gyula és Jakab gödöllői lakosok ellen 550 
kor. tőkekövetelés és járulékai erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 1370 kor. becsűit bú
torokból t.llo, ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnák.

Mely árverésnek az 1905. V. 11965 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínén 

— Gödöllön, alperes lakásán 
eszközlésére 1905. év szeptember 
ik napjának d. u. 21 ‘ órája lía- 

táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881 LX. t.-cz. 107. 108. §-ai ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize
tés mellett becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
törvényes következmények terhe mellett el 
ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 aug. hó 31-én. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

TAN- ÉS NEVELŐ
INTÉZET

= NYILVÁNOSSÁGI JOGGAL -- -----

Gödöllőn, Kossuth Lajos-u. 554 
Az intézet 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, frariczia nyelvekben és zon

gorázásban is oktatatást nyernek.

6ARÓ EPjiLIA
intézet-tulajdonos.

FI HnÓ ,8°0 negysz.-öl
í—a Boncsok dűlőben — 
szada-gödöllői határban, jutányos áron 
szabad kézből eladó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 3—2

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy 
Gödöllön, a „Központi szálloda" 

épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
tejtermékeknek 
elárusitását berendeztük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

Törekvésünk oda irányul, hogy 
úgy a helybeli, valamint a nyaialó- 
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

Szíjgyártó-, nyerges- 
és böröndös-munkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javítások a 
legjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26—18

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndöt 

Gödöllő, Rudol.'-utcza 613. sz.

í
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A JElENKúk UuJOBS TETŐFEDÉSI ANYAGA
fQ Sebesedések

legyenek azok bárminő természetűek, gondosan mt 
védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezálta
legyenek átok bárminő természetűek, gondosan meg
védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 eye már., hogy a megpuhitó 
htizókenűes PRA Al HAZIK i.'ÖCS név alatt, mint 
egy nelkühizhetlen kötőszer sn eretes. Az megvédi 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gy’ógyullást. I doboz 70 fill.
■MÓD Posta szétküldés naoont*.
3 kor. Ifi flll. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért fi do
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegy

Eöfiikt.ir .

FRAGNER B. r.<. ó lir. iih.-n-i szál ó 
a „Fekete Sas" gyógyszertarai an. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203 sz. Raktár: Asztria- 
Magyarorszá-g gyógyszeráraiban, i-ő 
raktár: Török József Budapest.

kszákosság nirzes többé
Vezérs. : :di-n darab szappan a Schicht-névvtl, tiszta ésm-it kiros alkatrészektől.
Jótállás- ’ő.tO.t koronát fizet Schicht György ezég /ussigban bükinek aki bebizo

nyítja, hogy a „Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPORIÓ'.. Kávé, tér, 
étel vagy szeszes italban egyformát! ad

ható .íz ivó túrta neki;;.
A Cozapor többet ér, mint a vi'ál, 

minden szóbeszéde a firtózkofásróg 
mert csodahatása eilenszei v ssé teszi az 
iszákosnak a s-cs-es italt, h Cozt olyan 
csendesei és biztosan hat, h< y fe es.y. 
testvér av.igv gyermek egyaránt az ivó
nak tudta né'kül adhatja ésaz illető még 
csak = em is s-.-;tj mi okozta javul .t/H

A Coza a csa'ádok ezr it ! ékít ute 
ki ismét sok-sok ezer férfit a stégv- és 
becstelenségtől megmentéit, kik később 
józan p tlgúrok és ügves fiatalé - berek 
lettek Tömérdek fiatalembert aj 'vtri 
es szerencséjéhez segít.tt s< k embernek 
életét s’.imos évvel me .n 'S-za fit -t'. >.

Az intézet, mely a Cozip tr tr.la Io
nosa, mindaz kn tk, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egv köszön‘-ir.is kkn1 
telt könyvet ’ij- és költség vei t.-sen küld 
hogy igy bárki is meggyőzőJhesseti biz
tos Int .sárii k.-ve-kcdü ’k, h’gy az 
egészségre t •Ijesen ártalmatlan.

Ingyen pr ’ji l l.
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma a-, 
.mézeinek. Levelek 

í 25, lev.-iapok 10 f. 
| hi,-mentes.ten.i ik.

Coza Institutc
(Dept. 74.)

62, Char.cery Lánc 
London, Anglia.

(„Szarvas“ vagy ..kulcs-- sztip] mnt.
Megtakarít pénzt, időt és fáradságot.

A ruhát kíméli
Mindennemű ruha és 

mosási módszer részére 
a legjobb és -égolcsóbb.

és megóvja.
Hófehér ruhát ád
A színeket emeli, fényié'v 

és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira, hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas’ vagy „kulcs" védjegygyei 

legyen ellátva.

g y o ni o r 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
iiatásos gyógyfüv .kiről gondosan elő
állítóit étvágy eloseg.tö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető hm.iszer, 
mely a mértéktel.nség ismert következ
ményeit, hibás diaiét, meghűlés és el
hanyagolás ált.11 előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mért hi
telen savképzodés és görcsszeril fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosu-félc gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
iiveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

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

Főraktár :

..

í

BALY ÓYÖRGíy
sirkőraktára Jászberényben

Fiókllnte : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

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

&

ISETPBi

F R A 6 N E R B.
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés qapoqta.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
F".-"' ""..................Főraktár : Tö’ök József gyógyszertár

Budapest.

UJ ! Uj !

COOK&JOHNSON 
amer. szabadalmazott.. .. 
................tyukszemgyüriije.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszeril hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden uyóyyuier- 
türban Autttrtria-M affyarora»ügon. 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- 
Htcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grác.

= 7 koronát rt
i egy pontosan járó nickel

remontoir óra
......... jótállás mellett .........

PEUTSCH A. MÓR
órás és ékszerésznél

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
NTa y v r.iktár é k szerár11k és 
óra külő ni< esséjje kbei].

Bármily órajavitás 2 korona.

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.


