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A szesz.

Mentsük meg a munkástársadal
mat I

Ma, amikor az emberi jogok sok 
nemes küzdelme folyik, amikor a nép
jogokért való háborúban a munkás
társadalom viszi a vezérkari szerepet, 
többszörös intelemmel szól hozzánk 
a kötelesség : mentsük meg a munkás 
társadalmat!

Mitől ?
Hogyan ?
Ez itt a kérdés.
Az elsőre a következő a felelet : 
Az alkoholizmustól.
A második kérdésre már hosszú 

a válasz. Egy egész mentő akczió, 
egy »agy részletességgel, sok gonddal 
kidolgozott programúi.

Ez pedig már elodázhatlan dolog.
Bíróságunk igazolhatja ezt, mert 

előtte a vádlottak 70 százaléka alko
holista.

Még az intelligentia soraiban is 
kerül egy-kettő különben.

Szomorú jelenség nálunk, hogy 
a munkások nagy kontingensét rabul 
ejtette a pálinkaivás szenvedélye.

Innen van azután az a sok ké
selés, verekedés, erőszak stb. stb. bűn
tett, mely vidékünkön már valósággal 
veszélyezteti a közbiztonságot.

Miért ?
Csak egy „mert" van.
Úgy issza népünk a pálinkát, 

mint a vizet. Akárcsak az oláh nép.
Ezzel szemben a legstirgőeebb 

szükség tehát a munkástársadalom 
megmentése.

Külföldön több Hely társadalmi 
egyesülés utján indult meg az alko
holizmus elleni akczió, a külömböző 
mértékletesség! egyesületek adták az 
első lökést a nagyobb, általánosabb 
mozgalomnak, amelyet aztán sietett az 
állam gondoskodásába venni és tör
vényekkel támogatni.

Nálunk minden fiaskót vall, ami 

társadalmi kezdeményezésből indul 
ki. Ennek jórészt az az oka, hogy 
nincs együttműködő, együtt érző tár
sadalmunk.

Itt tehát az ily irányú törekvés 
sikerét csak az biztosíthatja, ha a nép 
maga kezdi, folytatja és fejezi be.

Orvosi diagnózis alapján már 
átlagosan megállapít;ütött, hogy meny
nyi alkohol nem árt meg egy ember
nek. Korcsmárosok, vendéglősök, pá
linkamérők azon a mértéken túl nem 
adnának egy és ugyanazon embernek 
italt. Ez a korlátozás ugyan nem ide
ális, de mégis valami eredményt jelent.

Hogy a nagyobb munkahelyek 
közelében korcsmák ne nyittassanak, 
a pénzügyigazgatóság ne adna erre 
engedélyt.

Ez és sok ehhez hasonló sok 
más intézkedés kell ahhoz, hogy az 
alkoholizmus elleni küzdelem némi 
eredményre vezessen. Sőt szabad ezen 
a téren olyan messze menni, ameny- 
nyire csak egy liberális társadalmi 
mentőakezió elmehet.

TÁRCA.

Két történet.
Irta : Gara József.

I.

Kert s em az Istent.

A fővárosi ember nem olyan isten
teremtése, mint a vidéki. Annak a lelkében 
kevés van a Ilit, az eszmény világából. Mi 
csak őröljük az életet és vele magunkat. De 
vannak azért magunkba szálló perceink is. 
Nálam legalább van. Ilyenkor a lélek a 
szivárvány színeivel van tele, s mintegy 
kibontakozik a testből és megnemesitvc 
barangol a nyüzsgő tömegben, amelyet saj
nál, hogy lélek nélkül rohan tova.

A multko-jában ilyen szivárványos lé
tekkel indultam útra ebben a szép Buda
pestben, ebben a csúnya lélek- és test
vásárban.

Valami pusztáról Írott könyvet olvas
tam előbb s tele volt a lelkem mezei idillel 
s a szabad természet minden csodájával, 
minden istenségével Nagy volt az ellentétet 
az Erzsébct-köruton. A mint igy elnéztem 
ezt az emberrajt, önkéntelenül szólalt meg 
valami bennem :

— Hol van itt az Isten ? Ha minde

nütt jelen van, itt is kell lennie. De sehogy 
sem illett bele aboa a zűrzavarba az a szent, 
az a nagy, az a jó Isten.

A villamos vasút mentén nagy sűrgö- 
lődes támadt, s mind óriásibb emberáradat 
verődött össze. Valami történt ... Mi tör
ténhetne más a villamos vasút mentén, mint 
elgázolás ?l

Egy szegényesen öltözött asszonyt húz
tak elő szétroncsolt testtel a kocsi alól, még 
most is kezében volt az orvosságos üveg, 
melyet haldokló férjének sietve vitt haza. A 
szerető, gondos, önfeláldozó feleség bor
zasztó halált halt, amidőn az utolsó utat 
tette ura halálos ágyához.

Hol volt itt az Isten ?!
Elcsüggedten, elborult lélekkel mentem 

tovább.
Újabb csoportosulás. Egy építési áll

vány dőlt össze, kilenc embert temetett ma
ga alá. Nyolcat élve húztak elő, de a kilen
cedik halott volt, pedig éppen ennek volt 
kilenc lagu családja, ő maga pedig józan, 
becsületes, dolgos ember volt.

Hol volt itt az Isten ?!
Szegényesen öltözött, de feltűnő szép 

kis leányka, úgy tizenöt év körül lehetett, 
szaladt a körúton, nyomában mindenütt egy 
előkelő, öreges ur, aki már ki tudja, hányad
szor szólítja meg. Végre a kis leány felel. 
Elmondja, hogy egy hitelezőhöz siet, utoljára 
akar neki könyörögni, hogy szegény özvegy 
édesanyja alól ne húzza ki a párnát holnap, 
hiszen betevő falatjuk sincs, még hajléktala
nokká is legyenek ?

Az öreg ur elolvassa az árverési hirdet
ményt s aztán sugdos a leánynak, az elpirul, 
haragszik, védekezik, arca rémületet, kétség
beesést árul el, de ez az arcz holnap még 
borzasztóbb lenne ott a dobszó mellett . . . 
És a leányka eltűnik az öreg ur lakásában. 
Mindent elveszített, de megmentette az édes
anyját.

Hol volt itt az Iste" ?!
A szivárvány színei már mind kivesztek 

telkemből. Csakugyan Budapesten nem volna 
található a világon mindenült jelenvaló ?

Egy mellékutcába tévedtem, világos volt 
az egyik földszinti ablak, egészen jól belát
hattam. Bölcső volt a szoba közepén, jobb
ról egy sápadt arcú, kétségbeesett tekintetű 
nő, az anya ; balról lehorgasztott fővel, kí
nos lelkiharcot viva az apa. A bölcsőben 
pedig égő lázban a menthetetlen beteg gyer
mek. Egyetlen gyermekük, minden reményük, 
biztos, hogy mind a kelten utána halnak.

Az ajtó nyílik, az orvos lép be, meg- 
riadtan néznek mindketten erre a rettenetes 
aki egészen bizonyosan tudja, hogy ez az 
imádott kis lélek az enyészeté s nem tud 
segíteni.

A lélekzetük is elszorul, amint vizsgálja 
a beteget s mindkettőjük tekintete merően 
szegződik a tudatlan tudomány emberének 
rideg arcára. És az az arc hirtelen kidéiül s 
a csalhatatlan bizonyosság hangján mondja:

— Meg van mentve, túl van minden 
veszélyen I

Az anya sikoltva rohan férje karjaiba, 
akinek szemeiből a boldogság sugárzik.
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HÍREK.

Október 6.
Szomorú dátum.
Alig van nála keservesebb, szo

morúbb, sötétebb a magyar történe
lemben !

Ma — — kétszeresen érezzük 
gyászát, mint máskor boldogabb 
időkben.

Az ország szive megdobbant és 
egész érzésével a hazafias kegyelet 
felé fordult.

Polgársága a vértanuság eszmé
nyét ünnepié, — oly impozánsan, 
ahogy még egyszersem a nagy gyász
nap óta.

A hazáért halt vértanú hősök 
erkölcsi diadala ma még teljesebb 
mert példájok az egész nemzetet ma
gával ragadja.

Fő és székvárosunkban az or
szágból mindenünnen összesereglett 
magasztos tanúságát adta annak, hogy 
magyar, és magyar akar maradni. A 
szabadságliarcz egyik nagy dicsőült
jének a nyugvóhelyéhez zarándokolt, 
hogy ott az eszményhez, s a hazához 
ragaszkodásáról, hűségéről, bizonyságot 
tegyen.

Nagy és magyar hazánkhoz méltó 
volt ez az inpozáns felvonulás I

Részt vettek benne legjobbjaink, 
sőt ott volt rajt járásunkból is számos 
hazafi I l

Bár többen lettek volna I
Mert régóta nem volt annyira jo

gunk, mint ma arra hivatkozni, hogy 
nehéz időket élünk.

A nemzet a maga igazának az 
erősségével vértezve küzd jogaiért.

Testvérharcz dúl köztünk a jogok 
osztályozása miatt.

Bárki bukik is az egymásra tá
madók közül, a nemzet sínyli meg.

A testvérviszály e szomorú nyo
mása alatt hova forduljon a pártatlan 
hazafiság ? Azok megszentelt emlékeit 
idézi fel és tiszteli meg, akik mind
nyájunk legbensőbb kegyeletére mél- 

I tók, akiknek az ünneplésében lehetet- 
' len, hogy eggyé ne váljék mindenki, 

aki magyar.
Azokhoz fordul kik vérükkel szen

telték meg e földet, mártírhalált haltak 
érette.

Az aradi 13, s a pesti vértanuk 
emléke az a fáklya, mely szivünkben 
mindörökkön meg fogja gyújtani a 
honszeretet (tizét s össze hoz bennün
ket, magyarokat.

Ezren és ezren zarándokoltak a 
kerepesi temetőbe, mind magyarok, 
akik nem akarnak mást, minthogy 
mindenképpen és minden időben a 
szó legtisztább értelmében is azok 
lehessenek.

Tolvaj cseléd. Márkus Mária 
cselédleány a folyó hó 2-án kileste 
Szántó Károly gödöllői, Szent-János 
utcai ismerősénél azt az időt, midőn 
az a családjával a hazulról eltávozott, 
álkulcs segélyével a lakásukba hatolt, 
onnét néhány ropogós bankjegyet és 
egy ezüst órát lánccal együtt ellopott. 
A tolvaj leány azonban hamar kézre 
került, rövid nyomozás után a csend
őrség elfogta s a vallatásnál tettét 
mindjárt be is ismerte. Átadatott a 
bíróságnak.

Vásári tolvajok. Nagy-Kartal 
község arról nevezetes, hogy benszü- 
lötteiből kerülnek ki a leghíresebb vá
sári tolvajok. A vásárra járó kereske
dők úgy ismerik már őket mint a 

rossz pénzt, azért a kartaliakkal szóba 
sem állanak, amiért is ők úgy járnak 
túl a kereskedők eszén, hogy letagad
ják származásukat s rendesen vagy 
Keresztúri, vagy Rákos-Csabát vallják 
szűkebb hazájuknak. Ez évi április 
3-án a pilis1 országos vásáron idősb. 
Sőregi István vezetésével egy repülő 
tolvajbanda működött, akik közül öz
vegy Kovács Istvánná 57 éves kofa
asszony és özvegy Vavricska Józsefné 
rajtavesztett, a többi megőrizte inkog- 
nitóját. Jól bevégzett munkájuk után 
a pályaházban várták a vonat megér
kezését s nyugodtan üldögéltek jól 
megtömölt batyujukon, mikor az egyik 
kárvallott kereskedő, akitől húsz drb. 
kalapot emeltek el, megszólította a 
tisztes matrónát :

— Néni hova való ?
— Keresztúri vagyok lelkem, mi

ért kérdezi ?
— Mert ott ólálkodott a sátram 

körül és alighanem kartali tolvaj.
Erre a kijelentésre Sőregi István 

vezetése alatt a két asszony hátra
hagyva batyuját, eszeveszett futásban 
keresett menekülést, de hosszas hajsza 
után elfogták s kegyetlenül elpáholták 
mind a hármat. A három batyuban, 
kezdve a selyemszövettől a fogkeféig 
annyi lopoit holmit találtak, hogy be
lehetett volna velük rendezni egy kö
zépfajta boltot.

A pestvidéki törvényszék özvegy 
Kovács Istvánnét harmadféléví fegy- 
házra, idősb Sőregi Istvánt egy évi 
börtönre, özvegy Vavricska Józsefnét 
négy hónapi fogházra ítélte. A buda
pesti királyi tábla október 6-án Hets 
Béla dr. védelme után jóváhagyta az 
elsőbiróság Ítéletét.

A falusi politika halottja. A f. 
hó 1-én este Isaszegen Dinnyár János 
korcsmájában egy hosszú asztal mel-

Az én lelkem meg egyszerre meg'elt 
ismét a szivárvány sziliéivel :

Megtaláltam az Istent I

II.

Az Öreg honvéd unokája.

Galambősz, öreg negyvennyolczas hon
véd, tanúja nagy időknek, olyan mint egy 
dicsőségben lezajlott élet sirhalma fölé tűzött 
hólepte fakereszt, fénye, büszkesége az egész 
családnak.

Nyári nap alkonyulatánál és télen a 
kandalló mellett regéket mond a nagy idők
ről a mikor ők, a nemzet félistenei, csodá
latos harezot vívtak a szent szabadságért, 
rénylö szintiéivel, lelkesedéstől reszkető han
gon csodákat mond a véghez vitt hőstettek
ről s élénken írja le a nagy idők nagy em- 
oereinek világraszóló cselekedeteit.

Napról-napra Így megy ez az összeült 
család tagjainak éltei figyelme mellett. De 
talán senkisem figyel ugy, mint egy okos 
szemű, nyílt tekinteti! nyolez éves fiúcska. 
A mig az öreg honvéd a családban a múlt 
büszkesége, a kis unoka a jövő reménye.

Ott i'.l rendesen az öreg vitéz térdén 
s nyeli minden szavat a szent harc/, hősének, j 
tlhalgatná az öreg regélőt reggelig, csak ; 
bírná ésszel, a mely ezt a sol: csodadolgot 
fel tudná fogni, csak bírná szemmel, a mely 
re záródna le fáradtan az édes álomra. De 
ebben az álomban is tovább látja a csata
teret és nagy időknek nagy embereit . . .

Az okos szemű fiúcska a hittan óráról 
jön haza, kezében a könyv és neki áll ta

nulni belőle pár sort, a melyet oly nehéz, 
oly lehetetlen megértenie. Ebben a négy 
sorban ez van :

Az Isten önmagától való legtökéletesebb 
szellemi lény, mennynek és földnek Ura ..

Elolvassa újra és újra, azután fáradtan 
ejti le a könyvet, nem képes megérteni.

Az öreg honvéd megsajnálja, oda hívja 
magához, hogy majd ö világos példákkal 
megmagyarázza neki annak a pár sornak az 
értelmét. Odaülteti térdére az okos tekintetű 
fiúcskát és magyarázza :

— Láttad már az égboltozatot a fénylő 
nappal, a ragyogó holddal és a milliárd 
csillagokkal ? . . . Ezt mind az az egy kéz 
rakja ki oda . . . Láttad a mezőket, kerte
ket telehintve virággal, a sűrű erdőket s az 
égig érő hegyeket; a kicsi „patakot és az 
egész világot beterítő tengert ? ... Ez mind 
az 0 alkotása . . . Láttad az ezer és ezer 
féle állatot az elefánttól a piczi bogárig, 
amely mind az ő teremtménye és közülük a 
legkisebb féreg sem hull el az ő tudta nél
kül . . . Hát az Isten legistenibb teremtmé
nye : az ember ... Az Ö képére, de sza
bad akaratának teremtve . . . Minden Ö 
tőle van és minden Ö érte . . .

A kis fiú ismét fáradtan zárja le szem
pilláit, csak ugy zudul feléje az értelem és 
ezt megint olyan nehéz neki átgondolnia.

Az öreg honvéd azonban rendületlenül 
folytatja .

— Hiszen ő az, a ki a te piczi szi
vedbe is vért adott, a mely azt megdobog
tatja, hogy szeretni tudjad szülőidet hazádat. 
Hogy szeretni tudjad azt a szent szabadsá
got, amelyért mi és más sokannyian vér

zettek és még nagyon sokan nagyon sokat 
fognak vérezni ... Az ő akarata volt, hogy 
magyarnak születtél, ő adta nemzetednek a 
szabadságot s neki köszönheted, kogy sza
bad hazában, szabad polgárként élhetsz, 
szabad polgárként halhatsz . . .. Most már 
ugy-e tudod kicsikém, nogy ki Ő ?

A gyermek felüti fejét, fénylő szemmel 
és reszkető ajakkal felel:

— Tudom I . . KOSSUTH LAJOS I . .
És az öreg honvéd csügedten hajtja 

mellére fejét és belátja, hogy ö neki nem 
való a katekizmust magyarázni . . .

Regény.
„Ne sírj, meglásd, jobban lesz Így anyám 1 
Szeret a gróf s nem élünk mostohán 1“
S dorgáló hangon felkaczag a lány : 
„Anyám, anyám 1 . . .“

Kopott síron selyembe öltözött
Nő fekszik a szűz virágok között,

I Fuldokló hangja éji szélbe száll :
„Anyám, anyám 1 . . .“

Anió. 
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lett, víg poharazás közben tagolták a 
politikai helyzetet s nem éppen hizel- 
göleg nyilatkoztak a függetlenségi párt 
vezérférfiairól. Ezt nem szívlelhette 
Bölcsföldi István gyári munkás és 
figyelmeztette úgy nadrágos, mint a 
csizmás politizálókat, hogy hagyjanak 
fel az ily izgatásokkal. Erre egy ve- 
zerférfi pillantására a parasztlegények 
lökdösni kezdték Bölcsföldit, aki kény
telen volt elhagyni a korcsmát. Azon
ban nem csillapult le az ellene felbő
szült tömeg, hanem nyomon követték 
s körülfogták, egyik jobbról, a másik 
balról igyekezett rajta egyet rántani, 
miglen Bölcsföldi, hogy e kellemetlen 
csipkedésektől szabaduljon, a zsebé
ből előrántotta zsebkését és azzal ön
védelemből egyet hátra döfött s Mrnyó 
Jánosnak, aki éppen vállán fogta — 
czombjába szúrt. Mrnyó erre rögtön 
eleresztette s összeesett. Rövid pár 
perczet töltöttek mellette meglepetten, 
tanácstalanul, mialatt elvérzett és meg
halt. Bölcsföldi mit sem sejtve elsie
tett. Örült, hogy most már támadóitól 
megszabadult s csak reggel tudta meg, 
hogy szúrása halálos volt. A csend
őrség letartóztatta és átadta a gödöllői 
kir. jbiróságnak.

Aki megunta a katonaéletet. 
Schönvald János 10 honvédgyalog- 
ezredbeli közember, kinek október 1-én 
letelt a szolgálati ideje, de az ex-Iex 
miatt nem szabadságoltatott e hó 2-án 
Isaszegen volt látogatóba s elkesere
désében, hogy még nem maradhat 
otthon a vasút kijáratánál a robogó 
vonat elé dobta magát mely elütötte 
s a ballábát alsó harmadában levágta. 
Még élve beszállította a pályaorvos a 
Szent-Rókus kórházba.

öngyilkossági kísérlet. Gyeb- 
nár János Aszódon e hó 5-én öngyil
kossági szándékból forgó pisztolyból 
magára lőtt de a lövés csak hóna 
alatt találta, nemesebb részekben kárt 
nem tem tett és igy életét ki nem ol
totta. — Tettének oka anyagi bajok.

Nyilatkozat. Több oldalról értesítenek 
bennünket, hogy rosszindulatú egyének azt 
a hirt terjesztik lapunkról, mintha előfizetési 
diját a régi árra emelte volna fel. Kijelent
jük ezennel és tudomására adjuk elvasóink- 
nak, hogy ez állítás rosszhiszemű koholmány, 
mert lapunk előfizetési ára ezentúl is havon- 
kint 1 kor. 40, negyedévenként 4 kor., fél- 
évenkint 8 kor., egyes szám ára a tőzsdék
ben és az utczai elárusítóknál 4 fillér. Noha 
ezen előfizetési ár félára lapunk régi előfize
tési dijának, mindazonáltal olvasóinknak egy 
minden tekintetben érdekes, friss és bőtar- 
talmu újságot adunk. Mutatványszámot bár
kinek küldünk ingyen, ha erre bennünket 
egy lelezö lapon is felszólít. Tisztelettel a 
BUDAPESTI NAPLÓ kiadóhivatala, V., Hon- 
véd-uteza 10. sz.

Öngyilkosság a községházán. 
A folyó hó 4-én a kora reggeli órák
ban Rákoskere°ztur községháza udva
rán a községi rendőrök egy hajlott 
korú ismeretlen asszony hulláját ta
lálták. Kilétét nem sikerült megállapí
tani, mert Rákoskeresztúron senki 
sem ismeri és semmi Írás nála nem 
volt, ami nyomra vezetett volna.

44.000 előfizetővel dicsekedhetik Tolnai 
Világ Lapja, melyet királyi közjegyzői ok- 
iiattal tud igazolni. Ez igazán páratlan ered
mény a képes lapok történetében. Százával 
érkeznek az elismerések az előfizetők részé
ről Tolnai Világ Lapjához s legyünk őszin

ték, azt is érdemli ezen lap, mert rendkívül 
érdekes tartalmánál fogva mindenkinek az | 
érdeklődését magára vonja. Ha valami nagy 
szenzációt olvasunk a napilapba, e legna- i 
gyobb áldozatok árán is megszerzi annak I 
hősét Tolnay Világ Lapja s már a legköze
lebbi számban bentaláljuk az illető arczké- 
pét. Ez a lap igazi különlegesség. S ha te
kintetbe vesszük feltűnő olcsó előfizetési 
árát, bátran mondhatjuk, hogy nincs olyan 
csalág, ahol ezen lapra szükség nem volna. 
Kérjen egy mutatványt Tolnai Világ Lapjá
ból, ott részletes felvilágosítást talál a külön, 
a laphoz járó ajándékra nézve is, de ha 
elő akar fizetni, előfizetési ár félévenként 4 
frt helyett 2 frt 48 kr. Előfizetések a Ma
gyar Kereskedelmi Közlönyhöz küldendők, 
Budapest, VII., Károly-körut 9.

Szép és biztos mellékkereset. Ta
nítók, jegyzők, papok vagy oly egyének, kik 
a szőlészethez csak némileg is értenek és 
oly vidéken laknak, ahol a szőlő megérik 
vagy ahol a fitoxera a szőlőket már elpusz
tította és ennek következtében azok újból 
lennének beültetendők, tehát a hol szőlömi- 
veléssel foglalkoznak : szép, állandó és biz
tos mellékkeresetre tehetnek szert, ha czimü- 
ket beküldik : „HIRDETÉSI IRODA" Buda
pest, Váczi-utcza 20/b.

Téli menetrend. Érvényes 1905. évi 
október 1-től.

Budapestről
dúl:

Gödöllőről
i n

D. e. 7-10 gy- v. D. e. 3-50 SZ. V.
7'40 gy. v* 5-29 n
7-50 sz. V.** 615
8.00 6'28 n w
8-35 n n 7-11 n
9-35 7-48 t> lf

D. u. 12-35 „ » 8-45
1-30 » » 1105 ff
215 gy- v. § D. u. 2-08 SZ. V.
2'25 SZ. V. 4-37 n
3-3C gy- v. 5-57 n
5-20 SZ. V.*** 7-07 n
5'35 ** 7-47 ff
6 25 w n 9-38 •»
8-25 „ ***
9-00 >> ff
9'40 » ,»

1110
Gyorsvonatok Budapest felé csak le

szállás végett állanak meg Gödöllőn.
* Hatvanig nem all meg. 

*♦ Gödöllőn csak felszállás. 
*♦* Csak Gödöllőig közlekedik.

§ Aszódon nem áll meg.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé- I 
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödeíek, virágok, i 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden j 
leszereléssel elfogadtatik. i
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ------------ i

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-munkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előirás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javitások a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kért 26—24

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és böröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
• Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

Kiadó éves lakás.
Gödöllőn, a Váczi-utczában 3 szoba, 
konyha és éléskamrából álló lakás 
kerthasználattal kiadó. Évi bér 6C-0 
korona. Bővebbet Kneitner Ferencz 
háztulajdonosnál (Gödöllő, Kossuth 

Lajos úteza 463. szám.) 1 — 1

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír
üzletében Gödöllőn.
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Iszákossá^ nincstöbbé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea, 
ét i vagy szeszes italban egyformáit ad-

ható «z ivó tudta nélkül
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbiSBÍde a tartózkodíisróg 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy felesén, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak 3 cm is sejt| mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiata embert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, exy 
pröb indagot és egy köszönó-irdsokkal 
tilt könyvet díj-és költségmentesen küld 
hogy így bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségbe teljesen ártalmatlan.

legyen pr ba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.
bérmeiitesiteiidök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

BARTALITS ÁRPÁD
Használt és uj kályhák

és tüzhelycserepek raktára.
I| GÖDÖLLŐ, VASAR-UTCZA

Diamant ház.

Elvállal mindennemű kályha 
beállítás, rakási és javítási 

munkákat jótállás mellett; szállít 
olcsó uj és használt kályhát.

A „PESTI NAPLÓ11
uj karácsonyi ajándéka.

MODERN MAáVAR 
FESTŐMŰVÉSZEK 
a czime uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi karácsonyi ajándékul szántunk t. elő
fizet: >iiikiick.Liz uj ajáildékmllvilnk, noha 
folytatása és kiegészítő része lesz a Ma
gyar Festőművészet Albumáénak, mégis 
mint teljesen önálló mű gyönyörű fogla
latja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgálták, nagy 
szabású és nagyértékű diszmüvek száz
ezernyi példányaival terjesztve cl a ma
gyar költészet és festőművészet nagyjainak 
alkotásait. A remekművek e díszes soro
zatúi folytatja most a „Pesti Napló" uj és 
i.tinden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz 
művei a Modern Magyar Festőművészekkel. 
Ótven nagyszabású festményt szemelniük 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű miilapokon és 
g\ ö.iyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészei történelmét fogja tárgy Ilii, első
rendű esztétikusaink könnyed előadásában, 
színes képek és rajzok fogják tárkitani. 
Albumunk külső formájában is követni 
fogja eddigi törekvéseinket és a magyar 
ki nyvkötőiparmüvészet újabb alkotása lesz. 
Ezt az uj, páratlan diszil ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőin- 
kön kivid minden uj előfizető is, aki mos
tantól kezd e egy évre megszakítás nélkül 
a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- 
és negyedé.cnkint, sőt havonta is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. 1 
hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatványszámot 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló11 kiadóhivatala.

ÓH JAJ !

(j

az átko-

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásnak

Egger menpasztillai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
toboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkűldési raktár:

„N ADÓ R“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

i; u x ' Gödöllő : Szentmiklóssy B
K'íníl'iíil 1 Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla| 
nupaiutw i AsZód : Sárkány László. csak immár meggyógyított. |

Megfojt ez
zott köhögés !

Vezérszó • ? iindeti darab szappan a Schicht-névvel, tiszta és ment káros alkatrészektől. 
Jótállás: 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizo

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

(\,Szarvas11 vagry „kulcs11 szappant 
Megtakarít pénzt, időt és fáradságot, 

A ruhát kíméli és megóvja.
Mindennemű ruha és 

mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

Hófehér ruhát ád
A szilieket emeli, fénylővé 

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

legyen ellátva.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


