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Aktuális kérdések.

(Ünnepelhetünk-e ?)

Szomorú időket élünk !
Olyanokat, melyekben a honfi 

szív feldobog, lázasabban ver és ak
cióra késztet.

Polgárságunk minden évben meg 
szokta ünnepelni a nagy nemzeti ün
nepet, március 15-ét.

Az idén is nagyban készülnek rá. '
Kérdés azonban, hogy lesz-e 

módjában megünnepelni.
S ha igen, nem-e csak katonai ' 

szuronyok között.
Tény az, hogy jó forrásból nyert I 

értesülésünk szerint március 15-re | 
községünk katonaságot kap.

Mi lehet a céija e kirendelésnek 
más, minthogy az ünnepségeken részt 
vegyenek, vagy hogy esetleg azt be
tiltsák, megakadályozzák.

Minden esetben nyugalommal, 

béketüréssel fogadjuk a karhatalom : 
és a hatóságok intézkedését.

Ez kötelességünk.
De ez saját, jól felfogott érdé- ’ 

künk is.
Úgy tudjuk : jelenlegi szoigabiró- I 

Ságunk még engedélyezi az ünnepély 
megtartását, ez azonban nem jelenti 
még azt, hogy tényleg meg is lehet 
majd azt tartani.

Akkor minek volna itt a karha- 1 
talom ?

Eddig sem volt soha s nem is 
volt reá szükség, ezután sem lesz

A mi polgárságunk szorgalmas, 
béketürő, jámbor, munkás nép, nem j 
kell azok közt karhatalom a rend i 
fentartására.

3 ha mégis kirendelik: annak 
nyilvánvaló a célja.

Ismerjük már azt is, más helyek 
példájából.

'tanuljunk tehát és okuljunk a 
mások példáján s ne várjuk be, hogy 
a magunk kárán legyünk kénytelenek : 
tanulni.

Hiszen azért ünnepelhetünk.
Mindenki ünnepelhet szivében, 

leikében.
Vagy csak annak az imádságát 

hallgatja-e meg az egek Ura, aki a 
templomot járja és ott küldi fohászát 
zsámolyához ?

Nem !
Aki tiszta szívvel, igaz lélekkel 

fordul hozzája, bárhol legyen is az 
buzgólkodásával meghallgatásra talál, 
mig az álnok lélek hiába imádkozik 
a templomokban is.

így van az a haza oltáránál is.
Egyesületeink törvényadta auto

nómiája még sértetlen. Szinte kínál
koznak e helyek az ünneplésre.

Vonuljunk el beléjük ha másként, 
az eddig megszokott módon nép- le
het és áldozzunk ott hazánknak, őse
inknek, honfiúi érzelmeinknek.

Ez a legokosabb, amit a jelen 
szomorú időkben tehetünk.

És minden kör, kaszinó, egylet 
vezetősége gondoskodjon arról, hogy

TÁRCA.

A Mi atyánk-rét.
Irta : Prém József.

I.

Gyönyörűség volt nézni azt a szép da
rab földet. A várostól félórányira, a hegység 
küszöbén terült el. Sehol olyan buja a fü, 
mint itt; sehol olyan haragoszöld, akár a 
smaragd. Aki csak elhaladt a Miatyánkrét 
mellett, irigykedve mondta :

— Mégis csak szerencsés ember az az 
Illés Ferenc I Övé a legszebb birtokrész a 
határban.

Mert a Miatyánk-rét messze felnyúlt a 
hegységbe. Csak el kellett hagyni a macska
kapaszkodót, mely sziklás hegyhátként ke
resztül vágta a roppant kaszalót s a másik 
felén még virágzóbb, még üdébb volt az 
erdőben elterülő tisztás.

Az Illés-család jó száz esztendeje bírta 
a Miatyánk-rétet Ott a kiskorpátok alján 
drága a széna s mert lllésék évenkint négy
szer is kaszálhattak, bőven jövedelmezett a 
birtokuk. Milyen fü is volt az I Köröskor;: I 
illatozott az egész vidék s ha felszél támadt, 

,.a város levegőjébe csupa fűszer' hozott es

ténként, amitől majd hogy meg nem ittaso- | 
, dott a finnyásabb kisasszonysereg.

A városkában Illés Ferenc az első pol- 
i gár volt. Nem házasodott meg. Emberkerülő 
| hírében állott. Csak ritkán jött be a város- 
' kába. Ott tanyázott a réti majorban, néha 
í még, a meleg nyári hetekben fölhuzódott a 

szőlejébe, melynek közepén nagy présháza 
állott. Ebben két szobája, konyhája, élés
kamrája kőből épült s olyan otthonos, hogy 
télen is bevált szállásnak. Irigyei, ha szó 
esett róla, hozzátették :

— Hát még a pincéje I Milyen sora a 
teli hordóknak I Ha kápolna lenne az a 
boltíves, földalatti csarnok, de sok ájtatos 
embert látna I

Am vendég sohse fordult meg sem a 
majorban, sem a présházban. He;h, pedig 
volt ott vigasság valamikór. Kivált amig a 

I kackiás Illés Klára idehaza kacérkodott az 
unokabátyjával, Ferenc urammal. Hajnalig, 
de sokszor verőfényes délig tartott a szüreti 
dáridó, meg a tánc. Most is emlegetik az 
utolsó mulatságot, azt a híreset, melyen Illés 

| Ferenc el akarta gyűrűzni Klárát. Már tisz- 
i Iában voltak sziveik. S a férfi elérzéke- 
' nyűit.

— Az lesz a boldogságom, ha két 
| Illésre adja áldását a pap. Hadd engesztc 
i lödjön meg a haragos két ősünk, akik egy

más életére törtek. Én vagyok a meggyilkolt 
ivadéka, te a földönfutó unokája vagy. Az

■ UiOlsó Illések, akik azért lesznek egymáséi, I 
hogy ne legyenek a legutolsók. Szeretsz-e, I

Klára ? Szeress mert az életemet te tartod 
meg.

— Akkor hát élj, Ferenc 1 A szerelmim 
éltessen . . .

Húzta a cigány, csengtek a poharak, 
a szüretelő lányok s legények nótái meg
megcsendültek és Klára engedte hogy Fe
renc átkarolja, meg is csókolja ott a vendé
gek előtt.

Csak amikor a fiatal Verpelétiiy Andor 
báró közelebb lépett s mohó tekintetével 
rátapadt a feketehaju, kipirult Klárára, akkor 
rezzent meg a leány és gyorsan kibontako
zott a rokoni karokból.

Jézus 1 Hisz táncolnom kell. A báró 
ur vár is már.

— Az első csárdás már az enyém 
lesz.

— Hát ilyen házigazda vagy ? Lefog
lalnál magadnak ?

A báró most először tisztelte meg 
Illést az előkelő megjelenésével. Nagy is volt 
iránta a reverencia. Azért röstelni kezdte a 
jelenetet. Idegesen felcsapta a monokliját, 
ám azért udvariasan, de kissé gúnyosan ve
tette oda a szót :

— Csak tessék. Várhatok . . .
Nos, hát igy kezdődött. Várt Andor 

báró, de a második tánctól fogva aztán övé 
volt Klára . . . Mivel ámíthatta, csalogat
hatta, a jó Isten tudja 1 De többé illés 
Ferenc át nem karolhatta a lányt. Ellnde- 
gtlltek egymástól, össze is zördültek egy nap :

— A báróért bomlarz! Ne hazudj ! 



1906. március 11.
2

tagjai lelki szükségletét az előadott 
módon tőle telhetőleg kielégítse.

Ez a kötelessége most és ezt 
parancsolják a mai áldatlan viszonyok.

*

(Közigaxgatásunk.)

A vármegyén uralkodó zavarok 
dacára, azt mondhatjuk, hogy köz
igazgatásunk eddig még van.

Hogy tényleges értéke működé
sének van-e annyi, mint az országos 
zavarok előtt : azt nem akarjuk mér
legelni.

Sem kint, sem bent nincsen a 
hivatalnok kar, munkája tehát nem j 
lehet oly biztos és határozott, mintha | 
állásuk szilárd volna. |

A felsőbbségben megingott bizal- [ 
mát részükről nem pótolhatja népünk 
szeretete, ragaszkodása. Azt nem pó
tolhatja semmi sem.

Ma még egyszóval megvan a 
kontaktus szolgabiróságunk s a vár
megye között, hogy aztán holnap mire 
virradunk : azt magok, közigazgatási i 
hivatalnokaink sem tudják.

Közönségünknek különben már I 
is mérhetlen a kára, mert rengeteg j 
hátrány háramlik rá a miatt, hogy I

kátyúba jutott a közigazgatás szekere 
( és csak vesztegel ott, nem megy sem 
i előbbre, sem hátra, mintha csak azt 
I várná, hogy múljon az idő.

Mert talán hoz majd valamit a 
| jövő.

HÍREK.

Március 15. Gödöllő és vidéke 
polgársága az idén is méltóan fogja 
megünnepelni március idusát. Eddig 
Gödöllő, Pécel, Rákoskeresztúr és 
Rákosszentmihály községek polgársága 
kért és kapott engedélyt az ünnepély 
megtartására, de 'furán, Isaszegen és 
Aszódon is rendeznek ünnepségeket.

Pápai kitü ’tetés. X. Pius pápa, 
Csáky Károly gróf váci megyéspüspök 
előterjesztésére a ,,Pro ecclesia et 
pontifice" érdeinkeresztet adományozta 
Ripka Ferenc, Ganz-gyári főtitkárnak, 
a váci közvilágítás s az egyházi épü
letek világitó felszerelése körül szer
zett kiváló érdemei elismeréséül. A 
pápa érdemkeresztjét a püspök hétfőn 
személyesen adta át a kitüntetettnek. 
Kétszeres örömmel registráljuk e hirt, 
mert Ripka Ferenc hírlapíró ember, ki- 
nekremek cikkeivel, — élénk figyelem
mel kísérvén mint gödöllői ember az 
itteni községi és társadalmi életet,-------

l
l

lapunk hasábján is oly gyakran volt 
alkalma találkozni olvasóinknak. O 
irta meg Gödöllő monográfiáját is és 
élénk része volt a gödöllői honvéd és 
Erzsébet-szobrok létesítésében.

Közgyűlés. Gödöllő nagyközség 
képviselőtestülete e hó 13-án d. u. 
3 órakor ülést tart, melyen az 1906. 
évi rendes és közmunka költségveté
sek lesznek tárgyalva.

Lemondott körorvos. Dr. Fo
golyén Gyula Isaszegen megválasztott 
körorvos, nem is foglalta el állását s 
már is lemondott arról. Legközelebb 
uj pályázatot ir ki szolgabiróságunk 
ez állásra.

Tilos kolportázs. Heller Márkus 
kereskedő Pécelen, dacára a tiltó bel- 
ügyministeri rendeletnek, a Friss Új
ságot utcán árusittatta. A csendőrség 
az esetet feljelentette.

Sportünnep Rákosligeten. A 
rákosligeti sport-klub a múlt vasárnap 
nagy „Torna ünnepélyt" rendezett a 
rákosligeti polgári kör helyiségében ; 
a változatos műsort a rákosligeti pol
gári iskola énekkara nyitotta meg a 
„Himnusz" eléneklésével. Utána kö
vetkezett Jáhn Viktor Rákosliget 50 
év múlva cimü humoros felolvasása, 
melyben a jelenlegi sport-klub tagja
inak és a sport-klubnak 50 év múlva 
várható állapotát ecsetelte megkapó 
humorral. Ezt követte Szentpétery 
Zsuzsika felolvasása a női tornászat-

Mindent tudok. Azt hiszed elvesz ? Az ám ! 
Leszel hát a cafatja I Már is annak tart 
mindenki !

A lány bőszülten ugrott fel :
— Minek mondasz? Te vágya tel. 

Volnék férfi, volnék Illés, a véreddel fizetné 
te is ! Ls r„emelte kezét az erős emberre.

Ez pedig lecsapott rá és kiutasította a 
családi portarol.

Masnap eltűnt Klára . . . Tudta, hová 
menjen. Egyenesen Andor báró karjai közé.

II.
Három, de bizony négy év is eltelt, 

mig a messze külföldről visszatértek. Egye
lőre Budapesten élték tovább a világukat s 
ez alatt Illés Ferenc nyögte az életet Hogy 
Kiara hazakészül, egyszeribe megemberelte 
magát. Mintha egyenesebb lett volna a tar
tása is. Be-bejárt a városkába . . . Nekiöl
tözködött s olyan úri forma lett megint, 
mint azelőtt . . . Még a kaszinóba is föl
nézett. .Torzonborz szakállát levágatta, de 
hűségesen eljárt a borbélyhoz is, l.ogy s.- 
mára beretválja az állát. Az emberek moso
lyogtak :

Mi célja lehet? Tán röstel.ié, ha egy
kori mátkája olyan félparasztna ; látná — 
ő, az előkelő dáma. Hm I Hát mégis fele
sége Andor bárónak, vagy mi ?

— Persze, hogy csak amúgy balkézre. 
Hehe.

— Az ocsmá'iy, a hitvány ! mormogta 
illés, valahányszor elhaladt az üresen álló 
Verpeléthy ház mellett. Itt fog cifrálkodni a 
szemérmetlen I

És utálattal köpött egyet.
Nagy volt ám a meglepetés, a mikor 

a mikor otthon termett Andor báró. Hát 
még, a mikor magahoz hivatta Illés Feren
cet fekete kávéra, csak úgy, mint az öreg 
báró tette, aki szere.te a szomszédját.

A Verpelétinek hajdan egyedüli urak 
voltak a környéken. Mondják, hogy a Mi
atyánk rét is az övék volt egykor, de aztán 
a kuruc háborúk zivatarában, a jó Isten 
tudja mi jusson, de az Illés famíliára szállt 
a szép fekvőség.

Az emberek áinulva nézték, a mikor 
j Illés belépett Andor báró házába. Csöpp 
i elfogultság se látszott rajta. A fiatal báró 
' mosolyogva ment eléje :

— Valctmi üzletem volna szomszéd
■ uram — kezdte nyájasan a beszélgetést, 

miközben pántlikás nagy szivarral kínálta
j meg s az inasnak intett, hogy töltse a ká- 
j v^t.

— Üzlet velem ?
— Remélem rááll ?
— Mi légyen a’ báró ur ?
— A Miatyánk rétet akarnám megvenni.
— Hát hiszen ha meg tudunk alkudni, 

I én nem kötöm magam.
— Persze I Illés uram egyedül áll. — 

i Családja nincsen.
— Nincs. Nem is kell.
— Örököse sincs.
— Nem is lessz. Jótékonycélra lia- 

, gyom mindenemet. Azt hiszem már nemso- 
’ kára. Cudar egy élet ez, már beleuntam.

Az elkeseredés kitört Illésből s amint 
nézte a szalmaszinbajuszu, előkelőén kopa- 

I szodó, szinte madárfejü, de éles tekintetű 
illatos bárót, a ki cingár termetével odatá- 

' maszkodott a kandallóhoz, szerette volna 
torkon ragadni öt, ott a saját fogadó ter- 

i méhen, De ismét türtőztette magát és ki- 
; nosan mosolygott.

— Visszahúzódom a dombi préshá
zamba. Onnan nézem a világot s megvetem. 
Eladom a majort is, meg az erdőt ; ez a 
kettő, meg a Miatyár.krét megér harminc
ötezer forintot.

— Sok 1 — válaszolt Andor báró.
Eszébe juttatom, hogy pörrel is meg- 

' velietném a rétet, mert hisz a családomé
■ vol' s ha akarom, a megyeház levéltárából 
I még ma kiszedik az okleveleket a melyekkel

aztán . .
— Úgy ? No hát akkor nem adom a 

Miatyánk rétet I Tessék csak pörösködni I
Illés Ferenc becsapta az ajtót, és 

I és nagy léptekkkel indulatosan távozott.
A szomszédos szobából nevetés liang- 

I zott. Csengő női nevetés. A következő pil

lanatban kisictett egy csinos arcú, kissé 
neki gömbölyödött, magas, sugárzó szép 
detnő. még folyvást haragos :

— Óh a gőgös paraszt I Hogy’ fel- 
fortyant 1 Ö nem adja a rétet. Hát mi lesz 
most a kastélylyal ? A tervvel ? Hisz itt már 
az építész. Ha nincs meg a rét, nincs par
kunk, pedig a park a fő I Látod milyen a 
paraszt látod 1

— De Klárika I csitította ándor báró 
a hangos delnőt. — Csak bizd rám. Meg 
lesz a Miatyánk rét. És a kastély még ez 
évben itt fog pompázni I

Ha hallotta volna ezt Illés Ferenc I Ha 
látta volna, hogy imádott rokona, Illés Klára 
mily kihívóan néz utána az ablakból !

III.
A paraszt csakugyan fölébredt a meg

csalt Illésben. Egyenesen a városi ügyészhez 
ment. Elmondott neki mindent és tanácsot 
kért.

— Hát bizony ■— felelt az ügyész — 
olyan nagy ur, mint Verpeléthy Andor báró, 
minden pört megnyer! £Ha nincsenek rend
ben az irományai, kedves Illés uram, akkor 
elégedjék meg harrnincez.errel.

— De minek neki az én birtokom ?
— Kastélyt építtet a szeretője számára 

s a szeretője épen ezt a rétet kedvelte meg. 
Köti magát hozzá.

— A szeretője ? Ki az ? — És Illés a 
padlóra nézett.

— Valami Illés Klára. Ott lakik vele. 
A napokban jött meg ő is . . . Párszor már 
kilovagoltak, kikocsikáztak ... Ej, mintha 
nem tudná I Park lesz ám a kertjéből Illés 
uram I

Illés Ferenc fölkacagott. Most már ő 
kacagott, de félelmesen és keserűn.

— Hát neki kell a Miatyánk rét ? Az 
Illés Klárának. És a kastélya, az uj kastélya 
ablakából akar farkas szemet nézni velem ? 
Az a csábos, alattomos teremtés I Tán le is 
néz majd rám, a ki a dombi házikómba 
kínlódom, bánkódom ő miatta I Elrontotta 
az ifjúságomat, elrontotta az életemet, hát 
nem nyugszik most sem ? Jó 1 
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ról is Deák István polgári iskolai ta
nár felolvasása az ifjúsági fegyver
gyakorlatokról. A felolvasások után 
a sport-klub leányszázada mutatta be 
fakot-gyakorlatait, majd pedig a kor- 
lát-tornászást, utána pedig a fiu-szá- 
zad összetett gyakorlatai, fegyvergya- 
koriatai és tőrvívásának bemutatása 
kötötte le a közönség figyelmét. Részt 
vett ez ünnepélyen a budapesti pos
tások sport-egyesülete is, melynek 
tagjai különösen a magas tornászai
ban keltettek nagy feltűnést, s a je
lenvolt előkelő közönség méltó elis
merésben részesítette őket. A rákos
ligeti sport-klub ez alkalommal elő
ször mutatta be működésének rövid 
fennállása óta az ifjúság testi fejlesz
tésében elért eredményét s a várako
zás, amit a nagyközönség ezen bemu
tatáshoz fűzött, minden kívánságot 
felülmúlt. Az ünnepély rendezői a 
mulatságról táviratilag üdvözölték 
Szemere Miklóst, a ki állandóan nagy 
figyelemmel kiséri a sport-klub mű
ködését. A műsor befejezése után 
tánc következett s reggelig tartott.

Tűz a felső majorban. A f. hó 
7-én reggel Medle János koronaura
dalmi béres deszkából készült szalma 
fedelű ólja kigyuladt s bennégett egy 
anyasertés, 2 süldő, 17 tyuk s egy 
láda bognár szerszám A tűz káros 10 
éves Mihály nevű fia vigyázatlansá
gából keletkezett, amennyiben az az 
ól mellett cigarettázott.

Még aznap megkötötték Illés és Andor 
báró az adás-vevési ^szerződést .... Még 
abban a hétben megkezdették a kastély épí
tését . . Még abban az évben beköltözött
a gonoszlelktl Klára . . .

A szőlődombról nap-nap után, hétről- 
hétre Itónagról-hónapra nézte illés Ferenc, 
mint emelkednek a falak, mint zárják el 
sznmei elöl a lakást, mint mérik ki a Mi
atyánk rétet, mint hintik be sárga, kavicsos 
murvával a hasított utakat, mint ültetik a 
fákat, bokrokat angol módra . . .

— Hahaha most mar vége itt a világ
nak ? Az én világomnak ? Szemem megakad 
itt ? . . Tovább már nem is nézhetek töb
bé ?. . soha, ameddig csak élek? Jól van 
no! Kellett, hogy kezére járjak a Klára bosz- 
szujának ? Mert csak az ő megalázott gőgje, 
a megtorlás vágya emelte ide a büszke 
kastélyt, ültette a parkot. így akartad-e Illés 
Ferenc ? No hát igv !

Az első holdas éjen ott les‘e a prés
ház gazdája, mint lépnek ki a Miatyánk rét 
uj fáinak sötét árnyékából Andor báró és 
Klára. Az első ábrándos séta a parkban . . 
Átölelve tartják egymást . . . Becstelen, pa
rázna ölelés . . . Rablóit öröm . . fellázító, 
égbekiáltó I

Valami rettentő gondolat, mint a vércse 
karma belekapott abba a sokat zaklatott 
agyba . .

Pillanatra a látása is elhagyta Illést . . 
Azt hitte, csak álom, a mi odaát történik. 
S mintha alom lett volna, úgy kapta le a 
falról a puskát. Leosont a kőkereszt mögé 
s olt ólálkodott és egyre csak a Klára 
csókját vélte érezni azt az egy régi, egyetlen 
csókot, a szüreti mulatság éjjeléből . . .

Ázok ott, az önfeledtek, nem látták a 
fegyvert, mely rájuk volt szegezve.

— Még egy illés vére 1
Miatyánk ki vagy mennyekben . . .
Halkan morogta az imát a kőkereszt 

mögött. S a golyó, mely dördülve az ölel
kezők felé törtetett, csak egyiknél hasította 
át a szivét — azt a hirtelen, gonosz szivet.

Jegyzői értekezlet. Tegnap dél
előtt járásunk jegyzői kara értekezletet 
tartott Pászkay István elnöklete alatt 
Gödöllőn, a községházán. Az értekez
let tárgyalása bizalmas jellegűnek volt 
deklarálva, annyi azonban kiszivárgott, 
h°gy jegyzőink a jelenlegi rendkívüli 
viszonyokkal foglalkoztak és azon 
eshetőséggel, hogy minő magatartást 
tanúsítsanak akkor, ha a kormány az 
állami adókat behajtja és ujoncoztat.

A kert kapuk zárva vannak. 
A következő panaszos sorokat vettük : 
„T. Szerkesztő ur! A kastély kert el 
van zárva. Nem lehet rajta még csak 
a vasúthoz keresztül menni sem. 
Miért ? Hiszen a publikum most s 
egyáltalán Így tél és tavaszi időn ke
vesebb kárt tehet benne mintegyébb- 
kor. És eddig még soha sem volt 
elzárva : hát miért van most ? Községi 
elöljáróságunk, amely a közönség ér
dekeivel nem törődve az ilyen dolgo
kat nem veszi észre, — talán tudna 
e kérdésekre válaszolni. Kérem ezen 
közérdekű soraim szives közlését. 
Tisztelettel B. K.“ (Közöljük e sorokat, 
melyek nyilván közérdekből írattak. 
Felvilágosításul csupán annyit jegy
zőnk meg, hogy értesülésünk szerint 
ezen park elzárás a felázott utak kí
mélése végett történt s rövid idő 
alatt a park ismét meg fog nyílni 
Szerk.)

Tűz. Szombaton délben tüzet 
jeleztek tűzoltóságunknak, mely ette 
hamarosan ki is vonult. Gáspár József 
Váci-utcára szolgáló portáján, az u. 
n Zsák-utcában égett a deszka kerí
tés. A tűz, dacára az uralkodó nagy 
szélnek, még mielőtt tovább terjedhe
tett volna, lokalizálva lett.

Felkérettünk a következők közlé
sére. A Nagypénteki Református Társaság 
ez utón mond köszönetét a református lel
kész uraknak azért a nemes buzgalmukért, 
hogy a társaság jótékonycélu sorsjegyeinek 
elhelyezése körül oly lelkesen közreműköd
nek.

.. Egy félfedelü ..

“ könnyű hintó
jó karban levő, csinosan kiállítva, ju

tányos árban azonnal eladó Miró 
József kocsifényezőnéi Erc.ő-tttca.

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

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

Is okosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentsssa küldUak 
egy próbát a CÖZAPORBÓL. Kávé" 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

ható az ivei tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint" a vilii, 

minden szóbeszéde a tartózkodáséi*  
mert csodahatása eilensztnvessé teszi ar. 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyasa 
csendesen és biztosan hat. hogy ftlaaég, 
testvér avagy gyermek egvaráht az iva- 
nak tudta nélkül adhatja és. az. illető még 
csakaem is sejtj mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
becstelenságtll megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalembarsk 
lettek Tömérdek fhta’cinbert a jó útra 
és szerencséjéhez segítitt sok embernek 
életét szám >s évvel me • ft».

Az Intézet, me’y a Cozapor tu’ajdo- 
m»ea, mindazoknak, kik kivi' Ui. r.«»< 
p.öb»^dagot és eg” k " :ön ’ '■> M*  a' 
Ült könyvet ii-és kwltsé,.' •i.í'jmi ’ 
hogy igv bárki is meg;v • !>iv-
tos hatásáról — U-r.e- é, iv.y .a. 
egészségre fljsstn ártalmet’a::.

Ingyen pr ’ba 74.
Vá;;ia ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Cltancery I.-ne 
London, Anglia.

Dankbarkeit 
4kanla|t mi#, ami ■*>  tsfhnlM a fitt 
hii<i> mií fJalfltifleUta
»te mtia • o$n Sut# tin eisfaéeé, liligat 
•a> «rfclarei#té Faturársbuft »«i fiiam !<■*•  
•iatiatn leiben Itfrdt warbe.
K. Basmgartl, •aftwtrt ia RstártM MAat.

EUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első perkettgyár és

gőzfurész részvénytársaság LASSAN

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült sokszorosan 
kitüntetett parkettáit úgynevezett 

amerikai tömör és berakott koczkdit

jutányos árak mellett

I A lerakás kívánatra gyári lerakó áital a leg
pontosabban történik.
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kitiinő ét 'ágyfokozó 
asztali italt óhajt.

\ 1< 1 gyenge, lábbadozó,

. \ I< 1 ideges, álmatlan, 

. A 1< 1 vérszegény,

,\!<l sovány,

A1<1 szoptat,

Aki tüdőbeteg,

ne mulassza el snjt'tl. érdekében 
a kitiinO Ipitésuinik elismert

Kellemes ízű, bármeddig eláll, nem romlik 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

Hercules sörfőzde 
szétkiildési telepén 

Budapest, VII., llcthlcn-tör 3 131.

Telefon 62 —67. Árjegyzék ingyen és berni.
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán. utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Korn Bern át cégnék

CLAYTON & SHUTTLEWOR í H
Bticluposit, VAoz idtörú t -i.-i, 

által a legjutJnyosabb árak mellett ajánltatnak,;

Lo co m o b i I és gözc s é pIő g é p 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-csép'ÓA, ks/ 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és a. atógépek, szúia^yijp 
boronák, 

sorvetögépek, Flanel jr. kapálok, 
fy szecskavágók, répavágók, kukoricza-moizsolót-;, ú Halók 
b,5',. őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 

ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

ArA Nsusteín Fiilöp “1; hashajtó-piruláit, | 
melyek óvek óta kitünőeknek bizonyultak és előkelő f 
orvosok által könnyű hashajtód és foloklo-szerííl ‘ 
Ajánltatnak. — Egy doboz 15 pirula) 30 fillér.

Minden Ryóíry«iertarbnn l apható.

Neusteln-féle gyógyszertár, Becs,!.. Plznkcng-sse 3. a j

\ már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Heíical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

ki dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
ál snl mindéi; arfelemeles nélkül szigorúan 
a edeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
r adjuk és kerékpár alkatrészeket
a- ..tsz. világon létező összes kerékpárok
im '.l incok és belső gummik, csengők, lám
pák. nedálok, conusok és csészéket stb.) 
ó.: . si forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárh.-vá.

TTT-vr ■■■•

ÓH 'AJ! Köitő-gé..;, rel.jdtség éj elnyálkásodás 
eiseu gyors és biztos hatásúak

gger iDíhpa?
az étvágyat nem rontják és kitiinő iziiek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár: 
N A D O R“ gyógyszertár 
lapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko- 7.wuvuu; ozvuiuiiK<ossy 
zott köhögés! iA A'A jHj 0 Alberti : Langhof Gyula.

u n q ? '■

mellpasztillai
< ..AL Gödöllő: Szentiniklóssy B

*................ .; Egger
”........ " Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

Elsőrangú
Singcr varrógépeké' 

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

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereckedők

Ausztria-M . lyarorsz.ig legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 4!. szánt. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám. I

P LIS T I L L 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-felállítás a*  

d személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával’— 
| nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
| felszereléssel elfogadtatik. = Hullaszállitás.
K .......  Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. -------------

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


