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egyezség ’nt jután vas áron közhiteinek. NYÍLT-TÉR tora 

uo fii! r. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

A socializmus
napjainkban.

A jelenlegi kormány politikai fák- i 
tora — a nép.

A socialista nép.

A népet, a vulgust előre való 
törekvésében, a tökéletességet célzó 
erőlködésében, a boldogság fantomját 
hajhászó tülekedésében számtalan rajta 
kívül fekvő ok mellett legfőképpen az 
akadályozza, hogy öntudatát, tiszta 
látását 'Szenvedélyeinek fékezhetetlen 
hatalmával eltompitja, megzsibbasztja, [ 
elöli.

Legnagyobb szenvedélyeinek egyi
ke az alkoholizmus, mely egész nem
zedékek degenerálására, elfajulására, 
elpusztulására vezet és amely egyike 
a legsúlyosabb problémáknak a szo- 
ciál politika előtt. Magának az alko
holnak fizikai gyilkoló hatását az or
vosi tudomány legmérsékeltebb kép
viselői is kivétel nélkül elismerték, 

erkölcsi pusztításairól pedig büntető 
járásbíróságunk tanúskodik.

Az alkoholt újabb ideig csupán 
mint élvezeti cikket ismerték ds hasz
nálták nálunk, a kultúra haladásával 
és az ezzel összefüggésben álló nyo
morúság növekedésével, különösen a 
legszegényebb falusi napszámos nép
nél az alkohol tápláló-szerré lett. És 
épen az alkohol becsének ezen meg
döbbentő emelkedése idézte elő annak 
rohamos, szinte feltartóztathatlan el
terjedését, úgy hogy most már csak 
erélyes és megalkuvást nem tűrő tár
sadalmi intézkedések segíthetnének a 
veszedelmen.

Társadalmi köreink meg is tesz
nek mindent. Elismerés érte.

Hogy az intelligens, telvilágoso- 
dott osztály nyögi az alkoholizmus 
átkait — sajnálatos, de mivel hogy 
öntudatosan rohant a veszedelembe : 
cinikus mosolylyal napirendre térhet
nénk fölötte.

Azon elem, melynek megmenté
sén a humánus intézményeknek mun
kálkodni és fáradozni elodázhatatlan 

kötelességük : a nép, a nyomorúság
ban sínylődő munkásosztály, mely 
rabja és áldozata az alkoholizmus
nak.

A munkásból kiöl minden erköl- 
csiségct, minden emberi érzést és az 
ily blinös szenvedélyeinek rabjává lett 

1 munkás nem törődik családjával és 
még kevésbé munkaadójával, aki 

I megfosztja idejétől, melyet a korcs- 
I mában kívánna eltölteni. Érthető te

hát, hogy szenvedélyeinek kielégitésére 
áldozza fel, egész keresetét veti el 
p-agától családi nyugalmát, boldog
ságát.

Ha azután iszákossága : tehát 
megbizhatlansága, tunyasága miatt el
veszti kenyerét, a megfertőzött ember 
minden eszköz, még a leghitványab
bat is felhasznál arra, hogy szenve
délyét továbbra is kielégíthesse és 
igy lesz azután a békés, szerény 
munkás csak nyűge családjának, a 
társadalomnak pedig parazitája.

Miben keressük ennek a romlás
nak, ennek az elfajulásnak a magya- 

I rázatát ?

TÁRCA.

Ének az ibolyáról
Egy rideg szaktudós 

állítása szerint az ibolya 
kelyhében veszedelmes 
méreg lappang.

I.

Valaha rég :<z én tudósom 
Fiatal volt és vig, bohó,
Valaha rég egy kis leányért, 
Szerelme vad volt és mohó . . . 
Szép volt a lány, forró az ajka 
És a szetne ibolyakék — 
És megcsalta a csalfa lányka 
A vén tudóst valaha rég .

Ne higyjetek a vén tudósnak
Oh, ifjak, lányok, — nem, soha 1
Ibolya nélkül szivetekben
A tavasz ne szálljon tova.
Még lesz idő, hogy majdan egykor 
Valaki megcsal bennetek ;
Ifjak, lányuk, a vén tudósnak 
Csak akkor, — akkor higyjetek I

Kössétek addig bokrétába
Az ibolyát, a kék szemüt . . .
Ah, nézzétek az utcasarkon :
Ibolya nyílik mindenütt.
Küldjétek ibolya virágot,
Kiért szivetek lánggal ég ;
Hisz az a legszebb álmodástok,
Hogy küldtetek valaha rég . . .

III.

Szegény kis ibolyásleány,
Ki itt ibolyát árul —
Ah, szörnyen megfeledkezett
A vén tudós magáról . . .

Mert mit csinálna ő, ha már
— Miként a nóta zengi — 
Ibolyát, halvány, kék szemüt
Nem venne senki, senki . . .

Szegény kis ibolyásleány
Oh, ne álljon hiába I
Ibolyát, halvány, kék szeműt
Csak kössön bokrétába . . .

Valaha, tudom, boldogan
Szorítja kis szivéhez
És mosolyogva felsóhajt :
— E méreg óh, be édes . . .

Juszuf.

Tévesztett pálya.
Van egy személyiség itt nálunk.
— Mint kinek müve száz híres tantétel, 
Arcán úgy néz ki a sok mély vonás . . . 
Pedig csak ránc, küzdés a léttel,
Nem is tudós ő, hisz gyakran látom
— Ott sürög, futkos s a pályát őrzi 
Kinn, a vasúti állomáson.

A szeme mord, szürkés a fénye
S tudóshoz illő arculatán
Többször tűnődöm : Ej, ez az ember 
Pályát tévesztett, szén*  igazán,
— E pózvilágban ő mi volna már . . . 
S szegény, mint téveszt pályát akkor, 
Mikor épp pályát ügyelni jár.

Dárdás.

A pajkos.
Krúdy Kálmán éleményeiböl.

Irta : Krúdy Gyula.
A palócok hires hőséről, a pajkos Kru- 

dyról mondok itt el egy történetet. Ennek a 
Krudynak a történetét sokat hánytorgatták. 
Némelyek rablóvezért csináltak belőle, má-
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Hogy mennyire fejlődik valamely 
nép, a kultúrának mily magas fokára 
képes emelkedni, mutatja a svéd vagy 
finn nemzet, melynek területéről az 
alkohol száműzetett és legtöbb helyen 

I a teljes absztinencia uralkodik.
Ezeket őszintén megszívlelve 

lehet azt az ijesztő veszedelmet le
győzni, melyet alkoholizmusnak ne
vezünk. |

Ez irtaná ki azután gyökeresen I 
a socializmust is

Nem volna ok rá, nem volna 
szükséges, hát megszűnne magától.

És mik azok az eszközök, a me
lyekkel ezeknek gátat lehetne vetni ?

Az alkoholizmus oka abban rej
lik, hogy napjainkban nemcsak az ivási 
szokás, hanem az ivási kényszer uralja 
a társadalmat. Minden ünnepségen, 
legyen az akár családi, akár társa
dalmi vagy akár politikai vagy mond- 
hatnók talán sokszor döntő szerepe 
van az alkoholnak. Akiben megvan az 
erkölcsi bátorságnak és józanságnak I 
az a foka, hogy szembe mer szállani 
a hamis és barbár előítéletekkel és 
nem akarja magát ezekkel megméte- ! 
lyezni, azt kitagadják körükből, mivel I 
hogy különb mer lenni a többieknél.

Ilyen erős akaratú apostolokra 
van szüksége a társadalomnak, Ihogy ! 
legyőzhesse a mindinkább terjeszkedő 
veszedelmet, melyet az alkoholizmus I 
magában rejt.

Kár például, hogy a vasárnapi 
munkaszünet a korcsmákra és pálinka 
mérésekre is nincs kiterjesztve, miáltal 
elejét vehetnénk annak, hogy a mun- I 
kás-osztály ezen egyetlen szabad nap
ját léhán elfecsérelje, dőzsöléssel töltse I 
el és úgy anyagilag, mint erkölcsileg | 
ellzülljön. |

Kötelességünk továbbá és első [ 
sorban a népnevelésre nagyobb gon- ( 
dót fordítani, ha az alkoholizmus i 
mérgét gyökerestől ki akarjuk irtani, i 
A tudatlan nép kiművelése és felvilá- | 
gositása által lehet elhárítani az alko- I 
hólizmus okait. Ki kell vezetni abból 
a sötétségből, amelybe rabszolgai 
sorsa belésodorta, hogy önmaga teljes 
öntudattal és józansággal rendelkez
hessék sorsa felett.

Hamvazó szerda. Húshagyó- I 
keddi nappal az u. n. nagy farsang 
véget ért ; s az egyház a böjt első 
napján vagyis szerdán az előző év 
virágvasárnapi barkájának hamvával 
meghinti az emberek homlokát, mond- I 
ván ; „Memento homo, quia pulvis ! 
es et in pulverem reverteris", vagyis : 
Emlékezzél meg ember, hogy por 
vagy és porrá leszesz. E gondolat 
magába szállást jelent, hirdeti, hogy 
az ember ne merüljön el a világi él
vezetekben és gondolatokba, mert 
mindez por és hamu, hanem gondol- i 
jón az égiekre, a lelkiekre. — 1 
Gödöllőn a hamuszentelési szertar- ' 
tást Podhorányi József pápai kama- , 
rás, plébános végezte, mely után a 
hívek és iskolás gyermekek nagy 
számmal járultak a hamvazkodás- 
hoz.

HÍREK.

Szolgabiráink és a vármegye. 
Az elmúlt héten Rudnay Béla kir. 

j biztos magához kérette egyenként 
Pestvármegye lemondott tisztikarát, 
hogy hivataluk további ellátására bírja 
őket. Szolgabiráink is voltak nála ki
hallgatáson, azonban az eredményre 
nem vezetett, amennyiben szolgabirá- 
ink megmaradtak előbbi álláspontjukon 
s ragaszkodnak lemondásukhoz.

Beszámoló. Bottlik János, a váci 
kerület képviselőle, nem kapván en
gedélyt beszámolója megtartására nyílt 
levélben búcsúzik el választóitól, mely
ben hangsúlyozza, hogy a lefolyt par
lamenti ülésszak csak látszólag volt 
meddő, tényleg azonban eredménydus 
volt, amennyiben igazolta a független
ségi párt évtizedek óta folytatott po
litikáját. Az érdekes röpirat megkül 
detett járásunk a váci kerülethez tar
tozó községeiben minden választó
nak.

Hitközségi elnök választás. 
Napok óta folyik a korteskedés Gö
döllőn, a megürült izr. hitközségi el
nöki állás betöltésére. Két jelölt neve 
van forgalomban. Blumenthal Manó 
és Herczeg Ignác gödöllői polgároké. 
Sáncaik is körülbelül egyenlőek. Ma 
dől el, melyik párt lesz a győztes.

Választmányi ülés. A gödöllői 
Polgári Kör választmánya ma este fél 
8 órakor ülést tart, melyen a rendes 
évi közgyűlés és a március 15-iki 
ünnepély előkészítése lesz tárgyalva.

Apaállat vizsgálat. — Tegnap, 
március 3-án tartotta meg szolgabiró- 
ságunk Gödöllőn az apaállat vizsgá
latot Gödöllő és Szád a községek te
nyészállataira nézve. A vizsgálat dr. 
Heyder Ödön főszolgabíró vezetése 
alatt a Petőfi-téren ment végbe, hova 
e két község apaállatai felhajtva 
voltak.

sok nemzeti hőst, az igazság az, hogy az 1 
erdők, melyben Krúdy Kálmán élt, szülték j 
a legendákat.

Világosnál letették a fegyvert, Koma- I 
rom megadta magát, Krúdy Kálmán negy
ven főből álló szabadcsapatával nem tette le 
a fegyvert, a forradalomnak nincs vége, ő 
itt marad és élesztgeti a hamu alá re,tett 
kis tüztojást, minek szabadság a neve, amíg I 
odakivtlhől segítség érkezik.

Hát ez háború volt a statusban a stá
tus ellen. Olyan vakmerő ember kellett hoz
zá, mint amilyen Krúdy Kálmán volt. (A 
forradalom alatt a fővezér futárja voit és 
csak később, hogy szabadon harcolhasson, 
alakította a guerilla-csapatot.)

Miután verekedni nem volt kivel — j 
legfelebb a zsa idárokkal. Krúdy Kálmán azt I 
gondolta ki, hogy büntetni fogja azokat a ' 
magyarokat, akik nem szolgálták hiven a ■ 
nemzeti ügyet és császári érzelmeket táp
láltak. Rá-rá ment egyik-másik mágnásra, 
papra, amelyik Pecsovics hírben állott az
tán bosszút állott, rajtok. Balázs báróval is 
azért volt baja és a Pallavicini őrgróféknál 
tett látogatásáról már többször Írtak, vala
mint arról a cselekedetéről is. amit annál a 
plébánosnál elköveted, aki nagy disznótort 
csapván, azzal a hozzátoldással hívta meg 
a vendégkoszorut, hogy ekkor fogják leölni 
azt a három sertést, melyeknek a nevük a 
következő : Kossuth, Damjanich, Görgey. — 
Krúdy Kálmán is megjelent a toron, bár

senki sem hívta és mindnyájan rettenetesen 
megrémültek mikor beállított. Kálmán ur 
engedelmet kért és leült az asztalhoz, mert 
mint mondá szörnyen kiváncsi azokra a 
disznókra

Laknrározás után nyugodtan felállott 
és tudomására adta a vendégeknek, hogy 
hogy pénzre van szüksége. Tehát csak rak
ják ki a pénzüket ez asztalra, magok elé, 
sőt arany órákat és gyűrűket se sajnálják. 
Kálmán ur összeszedve a holmikat, csendes 
„jóccakát" kívánt és elment.

llgy tudom, tömérdek pénzt szedett 
már össze Kálmán ur és a pénzt Graca 
barátja és utazó testvére külföldre akarta 
vinni az emigránsokhoz, a nemzeti tlgy 
elömo’ditására. Graca azonban szerencsét
lenül járt. Egy pusztai csősz, akivel meg
halt, megölte öt Szeged környékén és a 
pénzt elrabolta tőle : Ráday gróf derítette 
ki évek múlva a sötét bűnt.

Kálmánt untalan nóggatták a barátai; 
hogy menne külföldre; üldözték mint katona 
szökevényt, meg mint forradalmárt is.

Szegény nem hirt a nógrádi halmok
tól, szellős berkektől megválni : meg még 
valami húzta, marasztotta. A vadkerti csata
tárén volt eltemetve az a lány, akit nagyon 

' szeretett, aki katona ruhában követte öt a 
! csatamezőre.

Volk Ilonkának hívták és Kálmán ur 
I oldalán harcolt ez a hőslelkü leány — Vad- 

. kertnél is, mikor egy buta kozák pika ke
resztül szúrta szerelmes keblét.

Kálmán ur csillagos éjjeleken eljárt a 
I vadkerti csatatérre és ottan kisírta magát, 
I mikor nagy bánata volt.

A pajkos Krúdy különben nagyon 
szomorú ember lett. Tervei, reményei nem 
valósultak meg, mindenki elhagyta végtére. 
Ráuntak a csmy tevéseire; (nagy volt a 
harag amiatt is, hogy az Ipoly mentén nem 
voltak tőle bizton a menyecskék és lányok, 
meri bolondulásig szerette a nőket.)

Sallangos színpadi idők I a nemzeti ér
zéseket ápolgatták és a hazafias jelzők sok 
helytelen gyermekes könnyelmű cselekedetre 
vezették el. A nógrádi halmok között csön
desen játszik a szél. Az erdők zöldek és az 
Ipoly szélesen terül el partjai között A
napsugárban virágos gályák hintáznak, a 
palóczok híres hőse, a pajkos Krúdy, a 
vadkerti temetőben álmodja tovább azt a 
hős költeményt, amit ő megvalósítani nem 
tudott, azért, mert az idő rokkája egyszerre 
sebesen kezdett forogni és elmúltak a vá 

: gyak és gondolatok, melyek a föld hátán 
feszegették. Kálmán ur is elmullott az utolsó 

i reménységekkel. Agyon ütötte valami ellen
sége a bokor mellöl a csatatér körül, mikor 
imádkozni ment a sirhoz.

A gyertyát eloltották, a sötétség el- 
| múlott, — virradt.
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Rakoncátlan csíny. Dr. Gerlicli Vik
tor f. hó 26-an automobilon ment városun- 
kon keresztül s Kiss József és János utczai ! 
csavargó gyermekek kavicsokkal dobálták 
meg. Egy kö szemén találta és oly szeren
csétlenül, hogy kettős szemüvegét bezúzta 
és az üvegszilánkok szemébe hatottak. Fent 
említett úriember kénytelen volt utazá
sát félbeszakítani és szemét gyógykezelés 
alá vétetni.

Vizbefult gyermek. Ifj. Szécsi János 
mostoha fia Jónás Kálmán, a kert alatt el
terülő árokpartra ment játszadozni, hol vé
letlenül a vízzel telt árokba esett és belefult. 
A gondatlan szülök ellen a vizsgálatot meg
indították.

Gyöngéd férj. Deli Róza csömöri 
lakos panaszt tett a hatóságnál, hogy a vele 
közös háztartásban élő Media Béla február 
hó 28-án úgy összeverte, hogy hetekig gyó
gyuló sérülést szenvedett. Azonfelül 9 hona
pós kis gyermekét dacára, hogy éhezteti, 
még kiadni sem akarja. A vizsgálat folyik.

Szerencsétlen szerencse. — Berkes j 
József domonyi földmives az országúton egy 
nyersbőrt talált és eladta Weil Hermán pász- ' 
tói kereskedőnek 12 korona 40 fillérért. A j 
bőr tényleges tulajdonosa erről tudomást ■ 
szerzett és Berkest a talált tárgy jogtalan 
elsajátításáért bíróság elé állíttatta.

iskolaépités. A miskolci Kereskedelmi 
és Iparkamara értesül az érdekelteket, ho.y 
az egri m. kir. államépitészeti hivatal a 
pásztói m. kir. állami polgári iskola épületé
nél szükséges asztalos,- lakatos-, kőműves i 
és festömunkálatekra pályázatot hirdet. — ' 
Az ajánlatuk f. évi március hó 10-ig nyúj
tandók be nevezett hivatalhoz.

I
Életunt földmives. Illés Albert má

tyásföldi lakos múlt hó 28-án, saját la- ’ 
kásán felakasztotta magát. Midón hozzátar- i 
tezói észrevették már halott volt.

Országos vásár. Apcz községben a | 
legközelebbi országos vásár f. hó 12-én lesz. I 
Az állatvásárra szabályszerű marhalevéllel 
mindennemű allat felhajtható. — Szirákon e 
hó 5-én és 6-án tartatik meg az országos j 
vasár.

Istent kisért — asszonyt kerget. ■ 
Mezei István dányi lakos azon feleseit a I 
feleségével, hogy amit o akar azt az Isten ' 
is akarja és ennek bizonyítására rásütötte 
fegyverét feleségére, kit az Isten a férj elle
nere úgy óvott meg a halaitól, hogy a golyó 
csak balkarját horzsolta, ami 15—20 napi 
tívóevulást igényel. A lövöldöző ember le- 
tartoztattatoti.

Iszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárki-.ek bérmenteaen külduak 
e«y próbát t COZAPQRBQU Kávé, tva 
étel vagy ar. italban eL formáit ad

ható az ív i tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilii, 

minden szóbeszéde a tartózkodáaróg 
inért csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az Ká
nak tudta nélkül adhatja és-az illető még 
csaknem is sejt; mi okozta javulásit.

A Coza a családok ezreit béltitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a sxégyea és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabiiotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, c<y 
próbaadagot és egy köszönő-iráaokUal 
telt könyvet dij- és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen bis- 
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy »z 
egészségi*  teljesen ártalmatlan.

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

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

DUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első parkettgyár és 

gőzfürész részvénytársaság KASSAN

Ajánljá kitűnő tölgyfából készült sokszorosan 

kitüntetett parkettáit úgynevezett 
amerikai tömör és berakott koczkáit

jutányos árak mellett

A lerakás kívánatra gyári lerakó által a leg
pontosabban történik.

VXDftKX TAXARÍIPiXZTÁBI 
■ÉBR RÉSZVÉNYEKRE.
•ORtJHO Alua mpapi rok n A

i i ... .. KÖLCSÖNT
om. íMthctí HUurimfH rmiTKiM sbubtt.

. FBLVlLAOOÉITAöUNK INOYENOS.-^.

Y HECtiT BANKHÁZ V 
8UPAP&ST, FlRENCZttKTEItt 6. —L-

Schicht-szappan!
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs- vtójagygyal 

legyen ellátva.

„ERZSÉBET" 
LEVÉLPAPÍR —

Dankbarkeit
•twnlajt mi4, ittn un» r»ftenl»« allo
EMRfCR*  MRd fjallleldeRdtt
»it mti« ®o$n burA cin tinfaécf, bifligrt 
mb erfoíartitbtf ííaturprobutt bon l«B>-
Wittlgen Veiben Befrrit wurbe.
K. Baímcartl, •aftwirt in Símbe! Ili

20 fillérért 
kapható az „Erzsébet- 
könyvnyomdában .... 

Gödöllőn.

I
*5Ú

Qőzcséplőkészleíek 2'z-től 12 lóerőig, Benzinmotorok
Szalmaprések gőzhajtásra,

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek
lejivtjabb szerkezetben és legjobb kivitelben knplmtók

A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL ~BUDAPEST, V., Váci-körűi 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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\ | ' kitűnő étvágyfokozó
•AKI asztali italt óhajt,

Aki gyenge, lábbadozó,

Aki ideges, álmatlan,

A1<1 vérszegény,
\ 1

,\1<[ sovány, 

Aki szoptat, 

Aki tüdőbeteg, 

ne nnüéisszíx el wíijűt érdekében 
a kitűnő hatásúnak elismert

UERCULES
| maláta-tápsör

l< ül< >nl<'pi'</ss<l‘oet inni- *

Kellemes izii, bármeddig eláll, nem romi.!: 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéliázban, vendéglőben s a

Hercti les sörfőzde
szétkiildési telepén

Budapest, VII., Bethlen-tér
Telefon 62—67. Árjegyzék ingyen és bérm. 
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Korn Bernát cégnél. 
ammgjmsHííSESjaotffiffiio j

CLAYTON & n

f 
A-

Plánét jr. kapálok, / ' •“
kukoricza-morzsolók, darálók. / 
s aczél-ekék, 2- és 3-vasu

A/ 
y s

• AX

Hll<l<>|>e»l, vóozi-lí öri'l t <SS,
által a legjut.', nyosabb árak mellett ajánltatnak:

Loco mobil és gözcséplögópo! 
szahnakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtök, 
boronák, 

sorvetőgépek, Plánét Jr. kapálok, 
szecskavágók, répavágók, 1 *-  .

rí-X, őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
Waéekék és minder. egyéb gazdasági gépek.

sy-Neiistein FiiliipcX hashajtó-piruláit
melyek évek óta kitUnóeknek bizonyultak rs előkelő 
orvosok által könnyű hashajtó-és reloldo-szoriil 
ajánltatnak. — Egy doboz t5 pirula.1 30 íHlér.

Minden Ryóíry«zertíirbun

Neustein-féle gyógyszertár,BéC5j.,Pl3"<k;n’as£3 j.

festéke keneze- cs lakkgyár

K
' mrSE-’ÉsT- 

----  József fctioroseg udvari szállltéja, 
a magyar ailamvasutaR

BUDAPEST, V., VACZl-ÚT G.^SZÁM.

az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső guinmik, csengők, lám
pák, nedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avifásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedök 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 

1 Champion kerékpáro
kat dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan

Megfojt ez az átkc-)/Qn;lí3fÁ 
zott köhögés! íWjhkllU

______________________________<V- - S'aBaKMMMSBDMBmMMOMIKBBBSIVRflKMWacaVniinflMH

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger meüpasztiila!,
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár:
N A D O R“ gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

■ - - r Gödöllő : Szentmiklóssy B
I • Alberti : Langhof Gyula. Egger 

. * Aszód: Sárkány László. '
ctw11 ma EaawmmuaKMvv

- mellpasztilla'
csak Immár mesgyógyitott. 1

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitas, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkccsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. Hullaszállitás.
—-----------  Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ..... -----

—mit. aranniMESsssty?"^

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


