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Szövetkezés.

Ama válságos gazdasági helyzet, 
mely megbénitólag hat ki a társada
lom minden egyes ágára s különösen ! 
a kereskedelemre napról-napra oly I 
arányokban érezteti hatását, hogy úgy 
egyesekben mint társulatokban meg
érlelte ama elhatározást, hogy tenni 
és cselekedni kell a helyzet megjavi- ' 
tása végett. Az országban már jó idő 
óta végig hullámzik ama mozgalom, I 
mely oda irányul, hogy a társadalom 
e bajai orvosoltassanak s alig van 
már járásunkban község, ahol ily esz- - 
inékkel ne foglalkozzanak.

A segítő eszközöket könnyen fel 
lehet találni,, hisz manapság a kor i 
felvilágosodottsága és műveltsége meg 
hozta azokat.

A jelen nehéz anyagi viszonyo- ; 
kon, melyek bár nem egyenlő ará
nyokban, de azért mondhatni majd
nem minden egyes halandó vállaira 
nehezülnek, leginkább segíthet' a szö
vetkezés, midőn többen, céljaik elé
rése és anyagi helyzetük megjavítása 
végett társulnak. Amit talán egyesek 
bármily nagy áldozatok és fáradság |

árán sem tudnak elérni, azt ha többen | 
egyesülnek, könnyen keresztül viszik. ;

A szövetkezett emberek csoportja , 
hasonló ama vesszőköteghez, mely- ; 
nek egyes szálait az' ajozó gyermek 
is könnyen széttördelheti, de ha ezen 
szálak egy kötegben vannak, nehéz | 
felettük az erőnek győzedelmeskedni. 
Az egyes ember ellenállása, kitartása 
hamar megtörik, de többek szilárd 
akarata feleit hajótörést szenved ama 
erő, amely az embereket a szebb 
jövő elérésének munkájában akadá
lyozni szokta.

. Ezért keil tehát szövetkezni és 
ezért hasznos is a szövetkezés.

A szövetkezeti eszme hirdetőjé- ; 
nek nem kell az utca közepére a 
nagy dobbal kiál’ani, a szövetkezeti 
eszmének nincs szüksége reklámra 
mert az még apostolai nélkül is be
járja az egész világot, a palotáktól a 
kunyhóig áthatja az emberek szivét 
és lelkét, áthatja az egész emberiséget. .

Hiszen, már az eddigi sikerek is 
azt mutatják, hogy mindenütt csak 
áldás kél a nyomában. Alig egy-két 
évtizede csak, hogy Rochadelben 
(Anglia) az a 28 takács megalakította 
az első szövetkezetei.

És ezen eszme azóta bejárta az 
egész müveit Nyugatot, mindenütt vi

rágzó talajra találván s ma már Indi
ában is ismeretes, sőt mi több, már 
ott is vannak szövetkezetek.

Tehát mit mutat e nagy haladás, 
e gyors terjedés ?

Nem egyebet mint ez intézmény 
hasznos és üdvös voltát.

Városunkban is belátták, hogy 
szükség van szövetkezésre, az egye
sülésre és majdnem másfél esztendeje 
már hogy fogyasztási szövetkezetét 
alakítottak.

A szövetkezet élénk virágzásnak 
örvend és a példa, kihatott a vidékre, 
a környékre is, ahol ma már kezde
nek szintén komolyan foglalkozni a 
szövetkezet alakításával. Különösen 
közeli s velünk gyakrabban érintkező 
falvakban sűrűn lehet hallani, hogy a 
nép a fogyasztás czéljából szövetkezni 
készül, vagyis szintén fogyasztási szö
vetkezetei akar létesíteni

A fogyasztási szövetkezet valósá
gos jótétemény és valóságos menedék
hely a szegény emberek számára, 
csakhogy nem szabad ezt félreérteni.

Mert sokan úgy vélekednek, hogy 
ha már egy község, vagy többen a 
koldusbotig leszegér.yedkk, könnyen 
összeszedhetik magukat, l:a a fogyasz
tási szövetkezet serempói közé lép
nek. Ilyen helyen először iiitekszövet-

TÁRCA.

Achilles nevelése.
Macchiavelli megírta az „II Principe“-t. 

Az — mint Ön is tudja, olvasó — értekezés 
arról, hogy mit, hogyan csináljon a herczeg. 
én is írok egy ilyen értekezést, ennek cime: 
„A fiatal ember". Megírom, hogy Achilles 
öcsémnek hasznára legyen, ama fiatal em
bernek, aki mindent tud, amit a gimnázium
ban tudni kell, de semmit sem tud abból, 
amire az élet tanít.

Kedves Achillesem I

Mivelhogy önnek, kedves cousin, nincs 
herczegsége, amelyet kormányoznia kellene 
(ezt én igen fájlalom, mert ezidöszerint az 
ön egyetlen, természet rendje szerinti örö
köse én volnék), azért én önnek segítségére 
akarok lenni abban, hogyan kormányozza 
saját magát, a mi — ezt elhiheti énnekem 
— sokkal nehezebb dolog.

Legelőször is öltöztesse inasát livréebe, 
hogy ne cseréljék össze a gazdájával.

Ne beszéljen soha a vagyonáról, kü
lönben azt hiszik majd önről, hogy nem 
volt mindig gazdag.

Ha ön azt akarja, hogy a nők becsül

jék valamire, úgy csak akkor lássa, ismerje j 
és köszöntse őket, amikor általuk is látott, 
ismert és köszöntött akar lenni. Ez igen | 
könnyen lehetséges, mert ha önnek a t. i 
intelligenciája kifogástalan, úgy ezt mindenki 
jellemvonásnak fogja tartant, ha azonban i 
önnél az intelligencia hiányzik, akkor önnek 
amúgy is mindent szabad.

Beszéljen ön csak jót a jóról, úgyis 
elég ember van a világon, a ki a rosszat 
dicséri.

Legyen udvarias a portásához és gő- , 
gös a háziurához, mert amarra önnek van 
szüksége, ennek pedig önre.

Notabene : Ha ön háromezer frankos I 
lakásban kétezer frankért lakik, akkor m.nd 
a kettőhöz legyen udvarias.

Mondjak-e önnek egy módot arra, ; 
hogy eredetinek lássék ? Igen ? Íme : Ha egy ' 
nőt az utcán mindenki fixiroz és sokan kí
sérik és néhányan megszólítják, akkor Ítélje 
el a nőt I

Dolgozzék éjjel-nappal, hogy fapaszta- ' 
latokra tegyen szert; ez önnek előbb-utóbb ' 
arra lesz jó, hogy lölismerje, mi a Inba — 
mái bán.

Solise felejtse el, hogy a nő a férfi 
barátja, mint a hogy a mészáros a barátja 
a báránynak, amelyből köteledet és kerbo- ' 
nádlit készít.

Nem szükséges önnek a szivére köt
nöm, hogy azoknak, akik önnek kisebb

szolgálatot teltek — igen szives köszönetét 
mondjon, különösen akkor, ha azok önneK 
még nagyobb szolgálatot is tehetnek.

Ne beszéljen soha arról, mennyit ve
szített. Me. t ha ön gazdaghoz fordul és 
mondja :

— Én ép most vesztettem ötvenezer 
frankot, — akkor az a szakáll .ha nevet és 
azt fogja mondani: „hogy lehet egy ilyen 
lappálián jajgatni !?“ I la pedig ön ugyanezt 
egy szegény emberhez feldúlva mondja, az 
azt fogja gondolni: „Mit es még ez jajgat? 
Csak annyim volna, mint amennyi neki 
marad, hat boldog volnék. 1“

Akarja, hogy önt az asszonyok kelle
mesnek tarts ák ?

Rajongjon a szépségükért I
Akarja, hogy előkelőnek tartsák?
Legyen elragadtatva az ö előkelőségük 

által.
Akarja, hogy szellemesnek tartsák ?
Dicsérje az ő szellemességüket I 
Akarja, hogy szeressék önt? 
Hát ne szeresse őket.
Ha meg akarja tartani a barátját, úgy 

ne mutassa be a kedvesének ; ha meg akarja 
tartani a kedvesét, ne mutassa be a barát
jának. ‘

Hogy nevelésé befejezessék, keresse 
fel a jó társaságot é^’ne hanyagolja el a 
rossza1. Qredinejtenel, Mininél. Clconál 
azokról az asszonyokról lógnak beszélni, a
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kezetre van szükség, mely hivatva van 
segíteni a nép pénzügyi helyzetén és 
ennek nyomdokán alakulhat később a 
fogyasztási szövetkezet, mely a min
dennapi fogyasztás és élelmezés elő
nyeit fogja megadni.

De hát miért is oly szükséges a 
fogyasztási szövetkezet ? Nos a válasz 
bent van minden ember panasz sza
vában, jaj szavában.

Mert drágák a portékák, és rész
ben hamisítva vannak, különösen azok, 
amelyek a legszükségesebbek, mert az 
elárusítók csupán saját érdekeiket te
kintik. De ha a fogyasztás czéljából 
többen szövetkeznek és a szövetkezet 
által együttesen szerzik be áru szük
ségleteiket, olcsóbb és jobb portékát 
kapnak.

Hisz egyszerű ennek az oka. A 
szövetkezet együttesen, nagyban be
szerzi és elraktározza az árukat és 
azután közvetlenül a tagjaihoz juttatja. 
Így a tagok zsebében marad az, ami 
ezelőtt azoké volt, akik kézről kézre 
td.ák a portékát, inig végre a vevőhöz 
került.

Ugyanis épp az teszi az árukat 1 
drágává, hogy a sok kéz tulajdonosa, 
melyen keresztül megy, mind nyerész
kedni akar, de ha a fogyasztási sző- : 
vetkezet közvetlenül szerzi be az árut, 
természetes dolog, hogy ez megszűnik, 
és a haszon a szövetkezeté, tehát a ' 
tagoké lesz. Mily sokan vannak aki
ket már tönkretett a szertelen hitel, j 
mert egyik-másik falusi szatócs saját i 
czélját tekintve hitelezett bárkinek bár 
mennyit, s ezután elvitte feje alól az * 
utolsó párnát, inig a fogyasztási sző- I 
vetkezet csupán csak annyit hitelez, ■ 
amennyit az egyes tagok kíméletesen ! 
elbírnak. Látjuk tehát mindezekből, 1

i

I

hogy a fogyasztási szövetkezetek in- 
i..............................................tézménye a jelen drágasági viszonyok 

közt nagy segítő eszköz, mert kézzel 
foghatőan csökkenti a megélhetés 
szülte kiadásokat.

Felmerül végül ama kérdés, hogy 
mi a tagok kötelezettsége a szövetke
zet ezen több áldásaiért ? Jóformán 
semmi, mert az a néhány forint tag
sági illeték a szövetkezetnél a tag 
számára letéve és 5““-ot kamatozik 
évente. Erről még Írást is kap, mint a 
takarékba betett pénzről. Az ország
ban mindenütt jólét fakad a sűrűn 
alakuló szövetkezetek nyomán. Alakít
sunk tellát, szövetkezeteket és működ
jünk közre a ezé! érdekében ha kö
vetni akarjuk az Ur ama parancsát :

„Szeresd felebarátodat!“

Kallina Ernő.

HÍREK

Udvari hírek. József Ferdinánd 
főherczcg e hó 14-én elutazott Gödöl
lőről. Legközelebb ismét előkelő ven
dégei lesznek Gödöllőnek Lipót és 
György bajor herczegek, kik az öreg 
toscanai nagyherczeget fogják itt meg
látogatni.

Személyi hír. Retteghy Ferencz 
kir. adótárnok visszaérkezett 14 napi 
szabadságáról, melyet Nagybányán 
töltött.

Közgyűlés. A gödöllői polgári 
dalkör e hó 17-én d. ti. 4 órakor 
tartja meg rendes évi közgyűlését a 
gödöllői róm. kath. iskola nagyter
mében.

Hal. A gödöllői fogyasztási szö
vetkezet — mint értesülünk -- szer
ződést kötött a Balaton halászati rész
vénytársasággal állandó halszállitásra 
igy tehát kilátásunk van arra, hogy a 

i szövetkezet állandóan s legalább egy 
napján a hétnek friss balatoni halat 
fog árusítani, ami esetleg a piaczi hús 
árak alakulására is kihatással lehet.

Árlejtés. E hó 14-én tartották 
meg az árlejtést a gödöllői Erzsébet- 
szállodára. A jelenlegi bérlő Frics 
Mihályon kívül Blumenthal Manó, 
Szauer Lajos és Fenyő Mayer vettek 
részt az árlejtésen. Az ajánlatok fel
terjesztettek a ministériumba döntés 
végett.

Olcsó tűzifa. Kollmann Mór 
váczi fakereskedő gödöllői faraktárát 
feloszlatván az ott levő tűzi fát olcsón 
árusittatja. Felhívjuk olvasóink figyel
mét lapunk mai számában megjelent 
hirdetésére.

Hangya. A gödöllői fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet igazgatósági gyűlést 
tartott, mely alkalommal több fontos ügyben 
hozott határozatot s a központ által elkészí
tett leltárt s 8 havi mérleget állapította meg.

A hús drágulása. Általános a pa
nasz, hogy a marhahús ára naponta emel
kedik ; aminek oka a szarvasmarhák árának 
folytonos emelkedése és a szarvasmarha ál
lomány állandó apadása. Éhez az utóbbi 
években kivitelünk erősebb lendülete is 
hozzájárult és mindenek fölött még azon 
körülmény is tetemesen emeli, hogy a lege
lők nagy része feitörelik és minél keveseb
bet és ritkábban hallani már a gulya ko- 
lompját, ami nemcsak a költői lantot érin
tette, de a jó hús éleit is.

Olcsóbb lesz a levélbélyeg. Az idei 
nemzetközi posta-kongresszusnak egyik leg
érdekesebb tárgya lesz a nemzetköz: levél
bélyegek kérdése.. A nemzetközi levelezés 
könnyítése czéljából ugyanis egyforma le- ■ 
vcljegyeket fognak kérziteni s abból a czél- 
ból, hogy ha valaki a külfölddel akar leve-

kik a társaságot képezik és a kis marquise 
azokról a kohóitokról fog beszélni, akik 
éppen divatban vannak.

Kerülje azokat az embereket, akik an
nak még csak az ellenkezőjét sem hiszik el, 
amit ön beszél.

Keresse föl azokat az asszonyokat, a 
kik gyűlölni tudnak, — azok az egyetlenek, ■ 
akik tudnak szeretni.

Ne bízzék az emberekoen és az idő
ben ... és az esernyőjét sohse felejtse ott- I 
hon.

A férfiak megtanítják önt azokra a 
törvényekre, amelyek a törvénykönyvekben 
megírva állanak, de a melyeket — a leg
rosszabb esetb.n is — nem kell tudnia. A 
nők megtanítják azokra a törvényekre, ame
lyek sehol sincsenek megírva és mégis min
denkinek tudnia kell.

Ne sajnálja ön az öregeket, a kiknek 
csuzuk van, de sajnálja ön a fiatalokat, a 
kiknek tapasztalataik vannak.

Kétféle ember van a világon, akikkkel 
sohase kössön pénzügyieteket: ezek a bará
tai és az ellenségei.

Legyen jó I Ez a legjobb mód arra, I 
hogy örökké ifjúnak tartsák . . . csak akkor 
lesz zsörtölődő az ember, ha már sokáig 
nem érezte fiatalnak magát.

Ne házasodjék meg soha, mert igazán 
csak az esküvő után lehet megcsalni a férfit.

Ne felejtse el soha, hogy a nőknél ak- 
kot van igazunk, amikor beismerjük, hogy 
nincs igazunk.

Egyelőre elég ennyi, — a többire már 
rájöhet magától.

Isten önnel, Achilles I

holla dalaiból.
Azt mondtad : nem szeretsz, 
S szemed lángban égett ;
Azt mondtam : nem bánom,
Én szeretlek téged.

Azt mondtad : hogy megvetsz,
Ha kezed érintem.
Azt mondtam : egy csókod
E világon minden.

Azt mondtad : gyűlöllek,
S keblemre omoltál,
A lelked kértem én
S már az enyém voltál.

STELLA.

Őszi estén.
Én édes Istenem, 
Csak azon kérlek : 
Ilyen őszi este 
Hadd haljak én meg. 
Ilyen szép, szelíd 
őszi alkonyatkor: 
A nap felhőtlen 
Szálljon le, ép akkor 
A nagy pillanatkor.

Utolsó sugarát 
Utolszor nézvén : 
Példája maradjon 
A szivem mélyén.

Azzal iduljak
A nagy éjszakának:
Hogy minden éjre
Uj fényözön .árad,
Uj virradat támad I

S az őszi levelek
Lassú hullása,
Ringasson egy végső,
Nagy látomásba,
Egy más tavaszról,
Hol örökké élnek:
Hulló virágok
Kialuvó fények,
Hervatag remények!

SZABOLCSRA MIHÁLY.

A kórház előtt.
A téli est nedves ködében
Kiszüremlik a lámpa fénye 
A kórház egyik ablakából, 
Kinyílik fenn a felhő-kárpit, 
S halvány csillag-világ sugárzik 
Az ég rejtelmes magasából.

A téli est oszló ködébe 
Kihuny a lámpa bágyadt fénye, 
A kórház-ablak elsötétül, 
Csillag csillagra gyűl az égen. 
. . . S valaki maradott éppen 
Itt lenn — örökre csillag nélkül.

LAMPÉRTH GÉZA.
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ezni és a czimzettnek a válaszadás czéljára 
evéljegyet akar küldeni, ezt a czimzett min
iden nehézség nélkül felhasználhassa. Arról 
is szó lesz a gyűlésen, hogy a levélbélyegek 
árát általában leszáli tsák.

Aszód vendégei. A nemzetközi 
börtönügyi kongresszusnak körülbelül 
kétszáz tagja vasárnap reggel félhét 
órakor két különvonattal Aszódra és 
Kassára utazott. Félnyolcz órakor ért 
a vonat Aszódra, hol ötnegyed órát 
vesztegelt, mialatt a vendégek megte
kintették a javítóintézetet, hol Krajcsik 
Soma, az intézet igazgatója üdvözölte 
őket. A vendégek nagy érdeklődéssel 
nézték az intézet mintaszerű beosztá
sát. Külnnösen meglepte őket a gaz
dasági udvar. Megnézték a vendégek 
a szőlőt is, honnan a növendékek ko
sárszámra hordták a vendégeknek a 
legszebb szőlöfürtöket. Háromnegyed 
kilencz után a vonat tovább indult 
Kassára, de a vendégek egy csekély 
része Aszódon maradt s megnézte 
apróra Aszódot s csak délután utazott 
vissza a fővárosba.

A virilisek névjegyzéke. A törvény- 
tósági legtöbb adót fizető bizottsági tagok 
jövő éyre érvényes névjegyzékének összeál
lítására nézve, tekintettel az ex-lexre, az al
ispán a következő intézkedéseket tette : Az 
összeírás az 1883. évi XLIV. t.-cz. 11. 
§-ának 1 és 2-ik ponttaiban felsorolt s a 
folyó évre már megállapított, valamint az 
adófökönyvekben tételenként elő is irt ál
lami egydnes adók folyó óvi állapota szerint 
eszközlendö, azon állami egyenes adókat 
illetőleg azonban, melyek az idézett törvény
szakasz 3-ik pontjában vannak felsorolva, 
minthogy ezek még meg nem állapíttattak 
és elő nem Írattak, s szóban levő névjegy
zék összeállításánál a múlt évi adók lesznek 
alapul veendők,

Megbüntetett kereskedők. Az úgy
nevezett hólabda-rendszer miatt a fővárosi 
elöljáróság annak idején egész csomó keres
kedőt megbüntetett. E: a rendszer abból 
állott, hogy egy 15 koronás értékű tárgyról 
eladtak eladtak egy szelvényt 3 koronáért, 
oly módon, hogy az illető, aki azt megvette, 
tartozott meg 3 ilyen 3 koronás szelvényt 
eladni, s miután rendszerint nem sikerült 
en|nek eladása, természetes, hogy a 3 koro
nája ott veszett az illetőnek. Es most egy 
vátlalat egy 30 koronás tárgyat, mely lu 
köetbíl álló po.ipjs diszkötésü müvet ké
pez, mely egy egész kis házi könyvtárnak 
nevezhető, ingyen ád mindenkinek a „Ma
gyar Keresk. Közlöny" Budapest, VII., Ká- 
roly-körut 9. meglepő ssép diszkötésben 
hírneves magyar Íróktól, ha előfizeti „Tolnai 
Világ Lapjá“-t 4 frt helyett helyett félévre 2 
48 kr.-ért. E 10 kötet mü után csupán a 
bekötési táblába való beijesztést számítja 
fel, ami kötetenkint 12 kr. vagyis a 10 kö
tetnél 1 frt 20 kr. A vállalat kötelezőleg ki
jelenti, hogy aki megrendeli a „Tolnai Világ 
Lapjá’-t, valamint a 10 kötet regényt, s az 
neki nem felel meg, minden levonás nélkül 
visszaadja a pénzt. Ezen igazán ritka alkal
mat b. előfizetőinknek szives figyelmébe 
ajánljuk.

Csemege szöllőGaránDá-
. .. . - mel ter
mése kilónként 40 fillérért kapható 
Gold Ignác fűszerüzletében Gödöllőn 
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FI 71 HA szöllöé 1800 negysz.-öt uLMIzU a Boncsok dűlőben — 
szada-gödöllői határban, jutányos áron 
szabad kézből eladó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 3—3

815 sz. 1905 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1905, V. 366/4 számú végzése 
által Mattasovszky Vilmos ügyvéd által képvi
selt Bodó Gusztáv utódai ezég végrehajtató 
javára özv. Fajta Józsefné rákosszentmihályi 
lakos ellen 122 korona és 63 fiit,
tőkekövetelés és járulékai erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 2541 kor. becsűit hu- > 
torokból álló ingóságok nyilvános árverés i 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1905. V. 366/4 I 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Rákosszentmihályon alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1905. év szeptember 
hó 19-ik napjának d. e. 9 órája ha

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 Gödöllön, 1905 aug. hó 30-án. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

vidéki takabíkpenztAbi
RÉSZVÉNYEKRE,

■ OHSJEG YKKKE, ÁLL A. M l’A I'IHOKHA 

i'------- • KÖLCSÖNT
AHXE, IÍKTTÍ.KZ3 TllinriSZTÉH FKlfttllH BSLUTT. 

FEEVILAGOSITASUNK INGYENES, 

HECMT BANKMÁZ 
L- BUPAPEST, FERENCZIEKTEKt 6.

E2

Tiizifaraktár feloszlatása miatt
mélyen leszállított árak.

I.
II.
1.
II.

.. Kapható

osztályú hasáb tölgyfa ölenként 24
hasábfa------------------------ 22
dorongfa----------- — 21

„  17

»
>>

a Gödöllő-keiepesi országút keresztezésénél ..
== a fadepóban. —... .—

A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz. —
............  . fi. vevő követeljen ellennyugtát! .......................

W

Nyilttér.*

Dr. Burger S.
orvos

rendel Gödöllőn, Kossuth Lajos-utcza 
Ádám-féle ház.

PLISTiLL EPE.

a

nXrIXIIAn az állomás közelében VlUUUllUIly urj nagy villa, gyümöl
csös kertel, haláleset miatt árán álól eladó, 
vagy szeptember hótol évi bérbe vehető.

temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. 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 
leszereléssel elfogadtatik.
— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====
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Sebesedések
legyenek azok bárminő természetűek, gondosan meg
védendők mindea tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már. hogy a iiiegpuhitó 
húzókenőcs PRA \i HAZIK iWCS név alatt, mint 
egv nélkiilozlietlen k orszer smerctes. Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 fill.
■MM po ta szé'küldés napont*. MRLW
3 kor. Hí Ilii, előzetes bekül- , 
dése után 4 donor, vagy pe- <.-.••• Z
dig 4 kor. fi(> fi dérért ti do- ♦»' . *fv . • 7^*
hoz. Asztria-Magyarország ”<f'; ’
bármely részébe bérmentve 
szállilatik. *■' ’
A csomag minden részén a > • -.
törvényileg bej -gyzett védjegye van.

FRAGNER B. i's. rs kir. Ililraii saililó 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse [ 
sarkán 203 sz. Raktár: Aszn ia- gg 
Magyaro. szá’g gyógyszertáraiban, i-ö 

r: Török József Budapest.
T-SL'ncc

Isz. ákosság ni ncs többé
Kiváiutra bárkinek bérmentesen küldünk 
vgy próbát a COZAPORDÓi- Kávé, te;, 
été’ vagy szeszes italban egyformáti ad

ható az ivó tudta nélkül.
A C >zapor tóbbet ér, mint a vil.il, 

minden szóbeszéde a tartózko-ásróg 
mert is.)'^hatása eilenszet v.-sé teszi ez 
ií'«iiosn-k a s-es-esiti t. A Coza olyan 
cs.-.i .eset és biztosan hat. h y fecseg, 
t.stvér avagy gyermek evv. r.i.. az ivó
ink tudta né'kiil ad latia é<az illető még 
csak = e:.i is s jii mi okozta javulását.

A Coza a . -a'á I >k ezr.it l-ékitette 
ki ismét s >k-sol; ezer férfit a s. égyi- és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
joz . n n >lgír >k és ügy -s fiatalé berek 
lettek Tömérdek :int:"embert a j i útra 
cs szerencséje-ez segit tt s k embernek 
éleiét se un is évvel meghosszabitotra.

Az intézet, mc'y a Cozioar tuíajdo- 
m-.a, mindazoknak, kik kívánják, e*y 
pröbaadag.nt és eg k'is’.ón’-irá.. kka! 
:elt könyvet ij-és költse ; t -sj-i küld 
1 ogy *■!'■ bárki is meggyőződhess :i biz- 
t .utasáról — !;.- e •’ke !ii ’k, h gy ;.z 
egészség*.- tiljesen ártalmatlan.

’ KKM—ST—MfíS/dW r ■wai'BSMSILWMJB.’B.MUJJMMUJBSJ XfCJ.U.k 'lutra 
Vezérszó: Mimin; uar.m . .,j pan a Scliicht-nfvvcl, usziaésmmi le tros alkatrészektől. 
Jótállás: 25.003 koronát űzet Cci.icht György ezeg Auss'flan bükinek, aki bebizo

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

Ingyen pr ,n 11. 
Vjgja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-1.ipok 10 f.
bérinentesite.iJók.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Clianccry Lnne 
London, Anglia.

A ruhát kíméli
Mindennemű ruha és 

mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

A vásárlásnál különösen ügyeljön'i 
pan „Schicht" névvel és a 

legyen ellátva.

és megóvja.
Hófehér ruhát ád.
A színeket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.
: aira. hogy minden darab szap- 

szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei

A g y o m o r 

egészségben való megőrzése 
föl g a.-, em sztés megtartásán, előmoz
dítása , sza á yozásán és az elhanyagolt 
székre.,edés e.hárításán alapul. Egy ki
próbál;. a keresettek közül a legjobb és 
ii yógyfüv.kböl gondosan elő
állított élv .gyelösegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktcLiiség ismert következ
nie.ly it hibás ciaret, meghűlés és el
huny g d.'.s ;.lt.:l előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést) szélszorulást, mérték
telen savaépz idés és görcsszeril fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-.é.c gyomorbalzsam, I rag ■ 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 kon r.c, egész üveg 2 f ór. 

Figyelem I A csomagolás XSTíx 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I I"-

V.*'’ 
Főraktár :

FRAŐNER B.2AS: 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán, 
l’iíslni Hzr'-lktlldi'-H riri | >« >i |t st.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertár

Budapest.

I

I■ UJ 1 UJ !

COOK&JOHNSON
anier. szabadalmazott .. .. 

............. tyukszemgyiirüje.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszertl hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden <jyóyya*ev- 
tárban Ausztria-M agyarov.iaágon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Kir<Uy- 
utcza 12. Központi raktár Magyaronzág- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Srác.

= 7 koronáért = 
egy pontosan járó nickel 

remontoir óra
......... jötAllAs mellett .........

PEUTSCH A. MÓR 
órás és ékszerésznél 

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Nagy nektár ókszeráruk vs 
óra KiÁlönloyosHó^n'kl,c*ij.

Bármily órrijavitás 3 korona

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.


