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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Égési évra 8 korona 1 Negyed évre . . 2 korona
Fél évre 4 | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket ner>i fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.

Hl KDE T B K B K :
egyezség szerint jutányos áron közöltetnck. NYILT-TÉR sora 

GO fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

NYIRY LAJOS.

Aktuális kérdések.
(Csatornázás.)

Képviselőtestületünk, ez a minta
institúció, már évek óta tanácskozik, 
tervez, határoz ez ügyben.

Részlegesen és együttesen.
Le van tárgyalva unos untig a 

dolog.
De az udvarok szenyvize azért 

még ma is ott diszteleniti az utcákat, 
ahol 30 év előtt, és rontja meg a le
vegőt bűzével és terjeszti az egész
ségre veszélyes miazmákat.

Szóval : csatornázásunk ma sincs.
Pedig a határozatokból, ha azok 

az asztal fiókjában nyugosznak és 
nem hajtatnak végre, kevés haszna 
van az adófizető polgárságnak.

De ki ismeri nálunk el azt, hogy 
ennek jogai is vannak.

Egy bizonyos, hogy érdemes (?) 
elöljáróságunk nem 1

Kuss és fizess 1

Az az ő jelszavuk! A polgárság
gal csak akkor törődnek, ha válasz
tásról van szó.

Akkor van rá csak szükség.

* (Piacz.)
Ezerszer felpanaszolt, régi nóta : 

hogy nálunk a piacon valóságos 
anarchia uralkodik a kofák és a vá
sárló polgárság között.

És pedig — ezt a dekórum ked
véért említjük itt fel: a rendőrség 
szeme láttára, valósággal az assisten- 
ciája mellett.

A kofák, — ha egy saját terményét 
árusító egyén a piaczon megjelen, ki 
sem csomagolhatja áruit, már meg
rohanják 1 Körül veszik, nehogy valaki 
idegen vevő férjen hozzá.

Minden elképzelhető furfanggal 
azután megtévesztik, egyik ócsárolja, 
a másik alkuszik, mig végre megka
parinthatják tőle a jóra valóbb porté
kát, hogy azután standjukon kétszeres 
árért árulják és adják el ugyan azt a 
fogyasztó publikumnak.

És jaj annak a „nagyságának" 
aki manipulációjukba bele mer avat
kozni és rájok mer ígérni 1

Azt ugyan elárasztják az ékes ti
tulusok özönével.

És mindez miért van ?
Mert elöljáróságunk nem hajtja végre 

a közs. szabályrendelet azon rendel
kezését, hogy ismét eladóknak (kofák) 
10 óra előtt vásárolni nem szabad a 
piacon.

De hát ez is a polgárság érde
kében történnék és hogy lehet azt kí
vánni elöljáróságunktól, hogy polgár
társaiért is tegyen valamit.

Elég, ha megexekválja, ha csak 
teheti I

És punktum ! *

(A piac vizsgálata.)
Nagy ritkán megesik, hogy köz

ségi orvosunk megvizsgálja a piacon 
az eladás alá kerülő élelmi cikkeket.

Bár sűrűbben, bár minden nap 
megtörténne ez!

És bár szigorúbb volna 1

TÁRCA. A gyönyörök 
Gyönyöre lesz 
Életünk 1
S ha véletlen 
Eljön értünk 
A halál :
Téged, engem 
Édes csókok 
Közt talál.

Öt se kérdjük: 
Mi nem illik, 
Mi a szent, 
Csókolózva 
Szálljuk át a 
Végtelent. 
Mikor meg az 
Üdv hazája 
Ránk ragyog : 
Csóközönnel 
Fogadnak az 
Angyalok.

Dura Máté.

A téli kabát.
Ahoz a csekélyke fizetéshez képest, a 

melyet minden hó utolsó napján egyenlő 
részletekben hozott haza Lörincz János, mint 
fukaron javadalmazott hivatalnoka a fő és 
székvárosnak, elég tisztességesen osztotta be 
be jövedelmét a fiatal pár. Arra persze, hogy 
bármily irányban is némi luxust fejtsenek

ki, gondolni se lehetett. Szerény lakás, a 
legegyszerűbb étkezés és lehető nagy meg
takarítás a ruházkodásban ; főleg amióta egv 
apró, aranyos babát is helyezett el a boldog 
pár fészkébe ezelőtt hat esztendővel a gólya' 

Lörincz Jánosnak csak olyankor fájdult 
meg a feje, mikor magának vagy a felesé
gének kellett uj öltönyt vennie. A részlet
vásárlásnak nem volt híve, csak készpénz 
ellenében vásárolt, mert helyes csapáson 
járt ez az emeletre, hogy a részletvásárlás 
hova-hamarább az uzsorások karjaiba veti 
az emberfiát.

Lőrinczné már a múlt télen megcsele- 
kedle azt, hogy csak este bujt ki a házból, 
mert öt év előtt vásárolt kabátjának már 
olyan antediluvianus ábrázata volt s az ol
csó fekete posztó már úgy megzöldült, hogy 
minden angyali jósága mellett, Erzsikében 
is volt annyi asszonyi hiúság, hogy ilyen 
ruhadarabbal nem igen óhajtott napvilágos, 
sőt felhőkkel bontott nappalon se hival
kodni.

Az urától egy szóval se kért uj téli 
kabátot, mert jól tudta : ha volna szegény
nek, maga ajánlaná föl az erre való pénzt.

Hát egyszerűen nem bujt ki a házból, 
csak este és akkor is a fogyatékosabban vi
lágított utcákon szedett magába friss le
vegőt.

Valami külön munkát végzett Lörincz 
János az egyik tanácsos ur részére, amiért 
100 korona jutalomban részesült.

Ragyogó ábrázattal rontott be a de
cemberi zuzmarás napon.

Csóközön.
Jaj beli jó volt, 
Jaj beli jó volt,
Adsz-e még ?
Énnekem e
Piczike csók
Nem elég I
Meg ha már csók 
Legyen édes, 
Csattanó I
Mert neki is,
Mint a méznek,
Ize jó.

Ugy-e lelkem,
Sok-ok csókot
Adsz te már ?
Lángolóbbat,
Többet, mint a 
Napsugár ?
S mint a sugár,
A mosolygó
A napon :
Itt maradsz te,
Itt örökre,
Ajkamon 1

Csókkal élünk,
Csókkal alszunk. 
Ébredünk
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Megesik, és pedig gyakran hogy 
romlott árucikkeket árulnak és adnak, 
el. —

Az eladásra kerülő gyümölcsfé
lék fele rothadt.

Meg kellene semmisíteni, ha 
volna erre vállalkozó közegészségügyi 
hatóságunk.

Tessék megnézni a kofák kraj- 
cáros eladását 1

Rendszerint erre a vevők a kis 
gyermekek, a kiket pedig épen első 
sorban kellene óvni.

És ezek a krajczárért kirakott 
gyümölcsök mind törődött, rothadt, 
romlott állapotban adatnak el.

_ A tejes, tejfeles és turósedények 
piszkosak, tisztátalan rongyokkal le
kötöttek, a mérő liter is piszkos.

De hát mindezt csak beható vizs
gálat után lehet ám észrevenni. Az', 
aki csak átfut a piaczon, ép csak a 
forma kedvéért, mindezt nem láthatja 
meg 1

Alapos és naponkénti vizsgálatot 
kérünk.

*

(A dögtér.)
Az u. n. dögtér megfelelő elhe

lyezése iránt is intézkedett már, a kir. 
állatorvos előterjesztése folytán és is
mételt sürgetésére a képviselő testület.

A dögteret a vágóhidhoz közel 
kellene elhelyezni, hogy az állatorvos 
azt ellenőrizhesse.

Mi áll ennek útjában ?
Semmi I
Hát miért nem történik meg ?
Erre a kérdésre ismét csak az 

érdemes (?) elöljáróság adhatna vá
laszt.

Ha t. i. tudna.
De ezt alig hiszem I

Csörgő.

HÍREK.

Vármegyei hírek. A hivatalos 
lap pénteki száma vezetőhelyen közli, 
hogy Őfelsége a, király, a belügymi
niszter előterjesztésére megengedte, 
hogy Tahy István főispánt, betegsége 
időtartamára a pestvármegyei fótspání 
teendők ellátására gróf Laszberg Ru
dolf győri főispán helyettesítse. Az uj 
kormánybiztos hivatalának átvételéhez 
Spalla Aurél, csendőrszázados, a gö
döllői csendőrkülönitmény parancs
noka rendeltetett be az esetleg szük
séges karhatalom alkalmazása végett. 
Ö nyittatta fel a lepecsételt főispáni 
hivatalt is. A főispánhelyettes azon 
kívánságát azonban, hogy a vármegye 
ház hivatalos helyiségeit ürittesse ki : 
érthető okokból a csendőrszázados 
megtagadta. Erre a főispánhelyettes 
Rudnay főkapitányhoz fordult, aki a 
fővárosi rendőrség ismert brutalitásá
val teljesítette azután parancsát és 
csinált sajnálatos tapintatlanságával 
olyan ribilliót, inelylyel a különben is 
szerencsétlen ügynek csak annál töb
bet ártott s úgyszólván lehetetlenné 
tette a békés megoldást a vármegye 
és a ministerium közt, melyet a tör
téntek után ma már minde-ki kizárt- 
nan tart. — Mint értesülünk, az ese
mények hatása alatt Beniczky alispán 
elhatározta, hogy betegsége daczára 
visszatér és átveszi hivatalát.

Kitüntetett tűzoltók. Hirt ad
tunk arról, hogy a gödöllői tűzoltók 
közül Paterts János tiszt 25 évi, Weisz 
Sámuel őrp. 20 évi, Győré Miklós és 
Dittrich István rajv. 10—10 évi, Divi- 
necz Lajos és Pólyák János 5—5 évi 
szolgálati érmekkel lettek k'tüntetve.

1905. november 26.

Vasárnap e hó 19-én délután történt 
meg ez érmek ünnepélyes kiosztása 
Gödöllőn, a Ferencz Józset-téren. Az 
ünnepi aktust iíj. Szabó Kálmán fő
parancsnok személyesen végezte. Re
mek buzdító beszédet intézett a derék 
tűzoltókhoz, melyben vázolta nemes 
hivatásukat, szép társadalmi állásukat 
és nagy felelősséggel járó, terhes kö
telességeiket. A teljes díszben kiruk
kolt tűzoltóság azután diszmenetben 
vonult el a kitüntetettek előtt s végül 
a nagyszámú nézőközönség éljenei 
közt vonultak be az őrtanyára. Az 
ünnepély után a derék tűzoltók főpa
rancsnokuk vendégszerető asztalánál, 
a központi szállóban áldomást ittak 
kitüntetett bajtársaik egészségére.

Üdvözlő felirat. Lapzártakor ér
tesülünk, hogy a gödöllői polgárság 
körében mozgalom indult meg az 
iránt, hogy a gödöllői képviselőtestü
let üdvözlő feliratot küldjön Fazekas 
Ágoston vármegyei főjegyzőnek, haza
fias magatartásáért hóoolatát és bi
zalmát fejezvén ki.

Tűz. Mészáros Ferencz valkói 
lakos szalmával fedett háza f. hó 18-án 
délelőtt kigyulladt. A tűz a szemét 
dombra szórt hamuból keletkezett, 
melytől a ház tövében felhalmozott 
szalmához egy szikra szállott, s ettől 
a ház melletti szabna boglya, majd a 
háztető is meggyuladt s csak a gyors 
segítségnek köszönhető, hogy elejét 
vették az uralkodó nagy szélviharban 
a nagyobb veszedelemnek.

Elfogott kóbor cigány. — Az 
aszódi csendőrség elfogta Rafael 
György veszedelmes kóbor cigányt, 
kit több lopás miatt körözött a pest
vidéki kir. törvényszék. Rafael György 
kerülve a törvény embereit, bujdosott 
s csak éjjeleken távozott egyik rejtek 
helyéből a másikba : mig végre Simon 
József aszódi csendőrőrmesternek si
került lefülelni akkor, midőn egy 
cigányputriba meghúzta magát.

— Föld, föld, asszony, föld !
— Mi történt, Janiként ?
Csillogó szemekxel számlálta az ebéd

hez terített asztalra az öt darab busz ko
ronát.

— Ennyit fizetett Szirák tanácsos ur 
azért a munkáért, amit az ősszel végeztem 
szamára.

Örömtüz gyűlt ki Erzsiké szemében is. 
Összecsapta a kezét.

— Mennyi pénz egy határon.
— Elég helye is van ennek fiacskám. 
Kivett a zsebéből egy szeletke papirt, 

amelyről tételeket és később nagyobb rubri
kákat olvasott. Szén, fa, cukor, meleg ru
hácskák a gyermek számára, téli cipők mind 
a hármuknak stb. stb

— Summa summárunt 60 korona. Ma
rad 40 korona. Ebből pedig egy télikabátot 
vesztlnk az én drága Erzsikémnek.

Na hát akkora örömet még nem látott 
valaki, mint a szép asszonykáé volt. Végre 
tűiteket azon a rettenetes ódivatú, keshedt 
zöld kabáton. 40 koronáért gyönyörű téli 
kabátokat látott a Kerepesi utón.

Elhatározták, kogy ebéd után azonnal 
elindulnak kabátvásárló útjukra. Mert idő 
kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen értékes 
ruhadarabot megvásároljon.

Éppen tiz üzletben voltak már, amikor 
abban állapodtak meg, hogy a legelsőt ve
szik meg és visszafordultak az első üzlet 
felé, amely” Kerepesi ut legelején van.

A Nagydiófa utcánál Erzsiké egy volt 
iskolatársának fiacskájával találkoztak, akivel 
mostanig fenntartotta ugyan a barátságot, 
de csak nagyon ritkán jöttek össze és kö
rülbelül másfél év óta nem találkoztak.

A fiúcska köszöntött rájuk, mert Er
zsiké nagy boldogságában meg se látta 
volna az apró fiúcskát.

— Hogy van a mama ? Mit csinál.
— Oh, édes néném, a mama nagyon 

be'»g az apuska úgy sir; azt mondja, hogy 
tat. se gyógyul meg.

— Hol laktok most ?
— Itt a Nagydiófa utcán, jobbra a 

harmadik ház.
— Nézzük meg egy percre, szólt fér

jéhez a jószivü asszonyka.
János nem mondott ellent és kis vár- 

tatva már benyitottak abba a pici udvari 
szobába, amely a ház legvégén volt.

Úgy a fogyatékos bútorzat, mint a 
lakás parányi volta az első tekintetre elárulta 
a siralmasan nagy nyomort, amelyben a kis 
család sínylődött

A kórágyon fekvő, halálnak érett asz- 
szony kétségbeesve panaszolta el, hogy 
miféle csapások szakadtak rájuk ama másfél 

j év óta, hogy nem találkoztak. Az ura hosszú 
i ideig tartott betegsége folytán elvesztette ál

lását és csak most uj évtől foglalhatja azt a 
meglehetős jónak Ígérkező hivatalt, amelyet 
végre sikerült elnyernie. De az még több, 
mint két hét. Egy fillér sincs a háznál. A 

gyermekek majd hogy éhen nem vesznek, 
mert már sehol sem akarnak hitelezni.

A beteg szakadozott hangon tördelte 
az ő kétségbeesett panaszait.

Abban a szempárban, amelyben eddig 
a boldogság, az öröm ragyogott, két köny- 
csepp jelent meg ; ezt a könyben úszó két 
szemét rávetette az urára. Valamit kérdezett 
tőle Lörincz János megértette és egy pillan
tással felelt a feleségének.

— Nézd csak, édes, — fordult Erzs 
az ö nagy beteg barátnőjéhez ; nekünk mos 
van fölösleges negyven koronánk, ha ezez 
tán könnyithetnék zavarotokon.

Hát azt nem lehet leírni, hogyan fo
gadta ez a sirszélén á\ló beteg ezt az élet
mentő ajánlatot. Mintha minden szenvedésé
től megváltották volna. Sirt, hálálkodott és 
végre ujjongott a koplaló, didergő magzatjai 
nevében.

— Köszönöm, — rebegte Erzsiké, mi
kor végre újra az utcán volt az urával.

— Én is neked ezt a nagylelkű ön
megtagadást. Mert most már nem vehetünk 
neked téli kabátot.

— Baj is az I Hordom a régit és eny- 
nyi az egész.

És hordta büszkén, boldoaan azt az 
ócska télikabátot.

Kövér Ilma.
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Fiatal utonállók. Andrusek Fe- 
rencz, Brachfeld Miksa és Miklós Já
nos aszódi pék sütemény kihordók 
arra határozták el magokat, hogy 
megbosszulják ügyesebb és szerencsé
sebb konkurensüket Optermann Péter 
aszódi pék mester sütemény kiho-dó- 
ját, Pintér Dezső 13 éves pék inast. 
Rálestek s midőn Hévizgyörk és Bag 
község között megpillantották, utána 
iramodtak s Andrusek Pintért átnya- 
lábolta, mig társa a sktemények árá
ból befolyt 3 K 54 fillért tartalmazó 
pénzes erszényét elvette, azután az 
összegen megosztozkodtak. — Pintér 
a csendőrségnél feljelentette az esetet, 
mely a tetteseket letatóztatta s bekí
sérte a kir. járásbírósághoz.

Kalabriáért, A „Pro Calabria" elnök
sége felhívást intéz a magyar nemzet fiaihoz 
és leányaihoz : Ahol tízezrek lettek földön
futókká, százezrek hajléktalanokká és meg- 
számlálhatlanok vallottak kárt életükben — 
hagyván maguk után özvegyet, árvákat — 
testi épségükben elvesztvén keresőképessé
güket, és vagyonúkban egy élet munkájának 
és erényeinek gyűjtött eredményében : a ka- 
lábriai földrengés nyomorultjainak érdeké
ben fordulunk a magyar közönségnek min
dig nyitott szivéhez. Minden adományt el
könyvelnek kctten: az olasz nemzet és a 
mindenható Isten, aki kisértést bocsájt az 
emberre : az egyikre, hogy kipróbálja, meny
nyit képes eltűrni hozza való szeretetért; a 
másikra, hogy lássa, mint segíti meg azt, a 
kit az ő keze megsujtott. Jertek fillérrel, fo
rinttal, ki mit nélkülözhet és az Isten szegé
nyeinek az asztalára tiszta szívvel tegye le 
kiki mint a maga áldozatát. Adományokat 
elfogad s nyugtáz e lap szerkesztősége és a 
budapesti olasz kir. föconsulatus is (VI., 
Nagy János-utca 1—a).

Intés a kivándorlóknak. Nagyon el
szomorítóak azok a hírek, melyek az utóbbi 
időben mind gyakrabban érkeznek Délame- 
rika Venezuela államából. Az utóbbi évek 
rossz termési viszonyainál fogva ezer és 
ezer ember munka és kenyér nélkül van. 
A benszülöttek még csak elkilzködnek vala
mikép, de az idegen, aki az ottani éghajla
tot is alig tudja elviselni, az általános vi
szonyokat nem ismervén, sehol sem talál 
oltalmat, annál kevésbbé, mert minden esz
közzel lehetetlenné akarjak ott tenni az ide
geneknek a végleges ottartózkodását. Mosta
nában számosán távoztak Venezuelából, ne
hogy az éhhalálnak legyenek kitéve, miéit 
is óva intünk mindenkit az oda való kiván
dorlástól.

Előkészület a sorozásra. A honvé
delmi miniszter a minap nagyfontosságu 
rendeletit intézett a vármegye alispánjához. 
I elszőlitja, hogy az 1906. évi sorozásra min
den előintézkedéct tegyen meg, a sorozásra 
kerülő ujonczok neveiről a névsort készít
tesse cl az egész vármegyében, a járási fő- 
szolgabirákat és sorozási bizottságokat érte
sítse, hogy készenlétben álljanak, hogy a 
midőn a törvényhozás a kormánynak az uj 
választások után felhatalmazást ad a soro
zást minden akadály nélkül meg lehessen 
tartani. A rendeletén határozott hang vonul 
végig és az az alap tónusa, hogy a sorozást 
az uj választások után, tavasszal a törvény
hozás uj többségének megteremtése után 
okvetlenül meg lehet tartani.

Hamisított ötvenkoronások. A pénz
ügyminiszter tágabb körben hirdeti az ötven- 
koronás bankjegyhamisitvány ismertető je
leit. A bankjegy német oldalának bal részén 
a saroknégyszög és a női alak feje között 
köralal u díszítmény van. Ez a valódi bank
jegyen a négyszöget érinti, mig a hamisít
ványon a négyszögtől hézag választja el, és 
ott az átmenő szalagsáv ábrája látható. A 
hamisítványoknál különösen a női alakok 
megváltoztatott arczkifejezése tűnik fel. A 
könyvet tartó alak szemei kicsinyek és ál
mosak, szája pedig ferde. A magyar szöveg 

a hamisítványoknál „Törvényes érczpénzt“ | 
helyett e szavakat: „törvényes erezpenzt" és , 
a „főtanácsos" helyett „főtanácsos" hibás 
szavakat taitalmazza. A magyar oldalnak 
alsó szélén jobb és bal felöl álló „50“ szám 
nullája a hamisítványnál sokkal kisebb, de 
vastagabb és feltűnően ferdén áll.

Bem. Egy igénytelen szürke ember 
fejét ábrázoló, gyenge czeruzarajz van a 
Nagy Képes Világtörténet legújabb füzetének 
czimlapján. Ismerős arcz és ismerős kéz 
vonásai: Bem arczképe a Petőfi Sándor ke
zétől. Tollas, hátul bojtos, magas kalapban, 
mely állához van szijazva, tekint előre a 
hős, mintha az ellen rohamát kémlelné, a 
távolba, figyelmesen. Mellén már ott van a 
magyar szabadságharcz érdemrendje. A ba
rázdált homlok, sűrű szakáll és bajusz, a 
gyérülö haj, a katonaruha és kalap nélkül 
szinte kis gnomnak mutatná ezt az össze
töpörödött kis lengyelt, aki három ország
nak szabadságáért harcolt. De ez a kis 
gnom akkor Magyarország dalaiban élt és 
alakját örökre magába fogadta a magyar 
mithosz. Petőfi úgy nézett rá, mintegy fél
istenre, ha vele találkozott leírta, amit vele 
beszélt és egyik gyönyörű költeménye, a 
„Vajda-Hunyadon" c. azzal kezdődik :

„Szólott Hunyadvár ámuló gyönyörrel : 
Kit látok, oh kit látok, Hunyadyt 1“

S midőn a kis lengyel ember azt mondja 
rá, hogy ő csak Bem és nem Hunyady, a 
vár megmarad a régi hiténél, mert ő csak a 
szellemet nézi. — A piskii Ilid, a nagyenyedi, 
temesvári csaták őrzik örök fényben a Bem 
emlékezetét és a magyar lélek, mely az ő 
alakját is körülfonta a szabadságharcznak 
hervadást nem érő babérjával. — A nagy 
vállalatnak, mely Nagy Képes Világtörténet 
czimen 12 kötetre megy, most a 235—236. 
füzete jelent meg, mely már az utolsó, a 
a XII. kötet anyagának egy részét hozza. 
Egy kötet ára diszkötésbee 16 korona, egy 
igen vaskos és a szövegképek mellett szá
mos mümelléklel is díszített füzetnek az ára 
60 fillér. Kapható és megrendelhető minden 
könyvkereskedésben.

ELADÓ HÁZ. Téér József 
Bakos-utcai

háza, mely áll 5 szoba, 2 konyha, 
kamra, pincze és mellékelyiségekből, 
eladó. 1—3

Földterület 
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

Tüzifaraktár feloszlatása miatt 
= mélyen leszállított árak. =

I. osztályt! hasáb tölgyfa ölenként 24 kor.
11. „ hasábfa-------------------- 22 15—16»
1. „ dorongfa —---------- - 21 ))

11. » ff - 17 n

Kapható a Gödöllö-kerepesi országút keresztezésénél ..
------------------------ a fadepóban. —.........—
— A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz. — 
........................ A vevő követeljen ellennyu^tát! .......................

Van szerencsém Gödöllő és 
vidéke n. é. közönségét tisz
telettel értesíteni, hogy .. ..

S FEJNEK MAKK
budapesti és gödöllői .•.

könyv kötészetét

teljes felszereléssel és 

a pestvidéki kir. törvényszék 
könyvkötő munkái szállítására 
kötött szerződéssel együtt ..
= átvettem, ------
.. ezáltal mig egyrészről ..

Budapesten, IV. k., Kálvin-tér és 
—Lónyay-utcza sarkán

már rég tdök óta fennálló 
jóhirnevű üzletemet megna
gyobbítottam, addig a Gö
döllő és vidéki üzletfeleim 
kielégítésére

Gödöllőn, Váczi-utcza
kir. járásbírósággal szemben

FIÓK-ÜZLETET
rendeztem be, melyben min
dennemű könyvkötő mun
káknak a legjobbb és legdí
szesebb kivitelben jutányos 
árakon való elkészítésére 
vállalkozom ...........................

Nagy raktár imakönyvekben és 
.. .. zsoltárokban .. ..
— Szives pártolást kér —

MENGIK FERENCZ
—■ - könyvkötő és diszmü készítő ■ —

a budapesti kir. törvényszék 
és a hozzátartozó bíróságok

___ szerződéses — -------

szállítója.—

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában
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Éssákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentesen kllldünk 
egy próbát a C( 'ZAl’of i öl. Kávé, tea

.<< - egyformán ad
ható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a vilál, 
minden szóbeszéde a tartózkodásróg 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
i ■ • r • • t1 szeszesitalt. A Coza olyan 
<■- ... v.< biztosan Itat, hogy feleség,
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja ésaz. illető még 
csak-jetii is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki i; mét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becs Jenségtí! megmentett, kik később 
józa . polgárok és ügyes fiatalé • berek 
lettes Tömérdek fiatalembert a ló útra 
és s ere ics^jchez segített sok embernek 
éleié: sa .mos évvel inegfiosszabitottn.

Az i nézet, mely a Cozapor tulajdo- 
n-'S’, mindazoknak, kik kívánják, egy 
pr<> adagot és egv köszönó-irásokkal 
telt könyvet dij-éa költségmentesen küld 

igv bárki is meggyőződhessen biz- 
t. i látásáról Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 7 . 
Vagja ki e szelvényt 
és küldje még ma 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 l.

bérmentesitendök.

Coza fnstitute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London; Anglia.

A mar 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol iíelicaí 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
állással minden árkiemelés né'ktil szigoiuan 
az eredeti ár,-.ken I avi 12 15 kor.-ig .erjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpár',;- 
Imz (láncok és bele i gummik, csengők, lám
pák. pedálok, ccimsok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással sz .Uhunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Sir.gcr varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 

rfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
J ívit.'.sokat saját me helyeinkben olcsón és 

czakértele-mmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

líry Ifn írnfli. e

kerékpár és varrógépnagykereskedök 
Au.-z.tria-Magyarország legnagyobb, legmeg

bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára
Budapesten,

Vili, kerület, József-körut 41. szám. 
Fióküzlet : Eaross-tér 4. szám.

NESZVEDA-féle

HÁRSVIRAGMÉZ-CZUKORKA
köhögés és rekedtség ellen a legjobb.

Kapható eredeti 20 filléres csomagolásban
KAIZER ISTVÁN dohátiyiözsdéjében 

Gödöllőn, Ferencz József-tér.
1-10

r.*.,tni‘ Nsustain Fiilöp hashajtó-pirulitt,
mtlyrk ivek óta kit&nóeknek bizonyultak •lűkalö 
orvosok által könnyi hashajló'- és Teloldo-eiei-irt 
ajánlatnak. — F.gy dobos J5 jtlrulai >0 (lllor.

Minden atxó(?yaa«rlfcrl»*n kaphatá.

Ueuslein-fsle cyógyszertár, léce, I., HiíkMfKN 6.

^PRÜGRESS
A LEGJOBB ÉS LEGOLCSÓBB 

<]| EGÉSZSÉGI SZIVARRA'HÜVELY 
S| HlCOTIHT FELFOGÓ VATTÁVAL VAH ELLÁTVA 

í K APHATÓHINDEHÜTT.
< ■ .-c < !Í_

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papir- 

üzl etében Gödöllőn.

(„Szarvas* vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

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

legyen ellátv*.

Gödöllői „Erzsébet"'könyvnyomda.

I


