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Uj idők.
Tavaszok jönnek, tavaszok men

nek. Évről-évre csak a Természet 
ujhodik meg, csak a lombfakadó fá
kon hasad ki a bimbó csak az illatos 
szabadban van valami fönseges har
mónia. Az ideális emberek lelkében 
újra elevenné lesz a rajongó szeretet, ; 
csak a melankolikus halandót tartja ; 
örökös egyhangúságában a panasz- ] 
kodás.

Régen nem volt olyan szomorú 
a tavasz, mint az idén. Az emberek 
lelkén ott zs.bbasztott a reménytelen
ség. Curtiust várta mindenki, aki az 
emberek reménységét összeforrassza.

Mint valami fojtó levegő, ott ült 
szivünkön a bizonytalanság. Ugy vél
tük, hogy csak a Természet élete in
dul pezsgő mozsgásba, az emberek 
lassankint elernyednek a várakozásban 
és a kenyérkereső egzisztenciák rom
lásán elszomorodva, szinte elvesztjük 
életkedvünket.

Szomorú jelek voltak ezek. Az
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ember életében a remény az a lelki 
kincs, mely a jövőt acélozza. A re
mény az, mely annyiak családi életet 
szabályozza, pallérozza és csiszolja. 
A remény az : mely önbizalmat önt a 
munkás ember leikébe és hitet vés a 
szomorú napokban is.

És a ’emény — e hó 6-án va
lóra váilott.

Áttörte a napsugár a hazánk 
egét elfödő komor felleget : kiegyezett 
a nemzet és a király.

Egy nap és mennyi vigasztaló 
változást jelent.

Uj ministerium, uj aera, uj élet.
Mily élet van ma és mily élet- 

telenség volt tegnap.
Tegnap még . . .
Mindnyájan egy-egy temetőnek 

néztük a közéletet. Mintha Saphir 
mondása volna felírva az emberek 
lelkében, aki azt mondta :

„Az ember egész élete temetés : 
12-ik életévével eltemeti viruló, mo
solygó gyermékkorát, 18-ik évével 
rózsás ifjúságát, 20-ik évével első 
szerelmét, 30-al az emberiségbe ve

l

i

iI
I

tett hitét, 40-ik évével reményeit, 
50-el vágyait, 60 után lassankint mind 
az öt érzékét és igy temeti folyton 
önmagát — a koporsóig.

Ennek az elégedetlenségnek 
ugyan ki az oka ?

Mi önmagunk I
Iparpártoló, védő egyesületeket 

alapítunk s mihelyt egy öltözet ruhát 
csináltatunk, angol posztóból akarjuk 
készíttetni.

Az eredmény mégis az, hegy a 
panaszkodások évrői-évre jelentkeznek. 
Akár az iparos, akár a kereskedő éle
tét vizsgáljuk, ugy találjuk, hogy 
mindegyiké ijesztő, szomorú és nehéz.

Panaszkodik a földmives, a ki 
szereti a földet és mégis kivándorol, 
panaszkodik a hivatalnok, a ki ur és 
mégis alacsonyabbnak érzi magát a 
legutolsó gépnél, panaszkodik a mű
vész, mikor a műizlés fejlett és a 
múzsa templomai csődöt mondanak és 
panaszkodik mindenki, aki a kenyér
harcban szerepet tölt be.

Vájjon mi ennek az oka ? Az 
ország vévek óta tartó szomorú hely
zete ?

TÁRCA.

Álom.
Ottan álltunk csatasorban
. . . Miként akkor régen 
Ott a Maros folyó partján
Piski kötelében . . .

Most is lelkes volt a sereg, 
Miként akkor, régen . . .
Lelkében hős elszántsággal 
Lánggal a szivében . . .

Kürt megharsant. Mi rohantunk 
Rá az ellenségre I
S rövid, ádáz csata után 
Patakban folyt vére . . .

S miként dúló vihar után 
Derült a kék ég-bolt.
Magyar hazánk borús arca 
Újra tiszta, szép volt!

Nem volt egy is e hazában 
Kinek öröm könnye
Ne hűlt vón a vértöl ázott 
Szentelt anyafőidre.

. . . Hejh! — de lehűlt az éj leple; 
Elröppent ez álom :
Szegény hazám, én még most is 
Teljesültét várom I ? . . .

Eger vára.
Üdvözöllek komor — moh’lepte falak 
Bús emléki rég letűnt időknek I
Ah — mi régen vártam én a percet, 
Hogy a múltról szólni magam halljalak . . .

Nem is csalódtam. Óh mi szép regétek ; 
Telve fénynyel, bizarr csillogással I 
A lelkem szédül ... és szegett szárnynyal 
Lehull áldozni Dobó nagy nevének . . .

Sokszor látom a hajnal ködében
Ezt a foszló, romladozó képet ;
Szivem szorul . . . Nem tudom, mit érzek .

S mig lenn a város zajongva ébred 
Fönt zeng a dervis buzgó imája
Mélán, szomorún : — „Allah il Allah 1 . . “

Kovács János

A nemzeti Phalanx.
A magyar nép szellemi és testi töké

letesítése mindnyájunk kötelessége. Minél 
szélesebb rétegekben terjesztjük nemzeti 
múltúnk, fajunk nemes hagyományait, minél 
több es’inényt, tudást öntünk a nép lelküle- 
tébe, minél ügyesebbé, kitartóbbá tesszük 
az egyéneket, annál erősebb lesz maga a 
— nemzet

Erre a célra törekedik a — Nemzeti 
Phalanx. Tehát teljesen gyakorlati irányt 
követ.

Ma a vidéki polgár gyermeke kikerül 
az elemi iskolából, azután mindaddig, mig 
csak katonasor alá nem veszik, senki sem 
törődik vele.

Pedig ugy gondolom, senki sem vonja 
kétségbe, hogy az elemi iskola az ő primi
tív ismereteivel egy modern állampolgár ki
képzésére éppen nem elegendő.

De másrészről az ember épen 10—12 
éves koráig nem is alkalmas a.ra, hogy az 
állam, a nemzet szempontjából legfontosabb 
történeti tradíciókon alapuló faji tudatot, ön
érzetet kifejthesse !

Tehát meg kell ragadnunk népünk ne
velését és képzését abban a korban amikor 
a szív és ész az eszmék befogadására fogé
kony, a 12 éves korban.

Már most nézzük csak, hogy ezt a
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Az uj alakulásnak kétségkívül az 
lesz az első kötelessége, hogy államfor
mája rendezett, parlamenti élete nor
mális és életképes az állami életnek 
üdvös és akaraterős, munkás irányí
tója legyen.

Nehéz dolog lesz, de erős kezek
ben lesz most a hatalom, majd elvég
zik becsülettel.

Bizzunk, reméljünk tehát az uj 
időkben.

HÍREK.

Panasz.
Ejnye-ejnye Szolár Örzse
Töröm a zúzádat,
Mért húzod úgy félre azt az 
lci-pici szádat ?
— Ne csúfoljon biró uram 
Panaszom van.
Azért jöttem, hogy segítsen 
Hogy ítéljen nagy bajomban.

Nézze meg az . . . eszemadta
Panaszos kis lánya 1
Hát micsoda nagy bajod van : 
Megcsípett a kánya ?
— Nem is kánya, hanem inkább 
Csúnya pók volt.
Csira Ferke tegnap este
Erőszakkal . . No ? megcsókolt 1

Csira Ferke ? Ez a törpe ? 
Ugyan ne mondd szentem !
— Pedig úgy van ! Épen mikor 
Hazafelé mentem. —
‘Sz föl se érne, hogy tudna hát 
Megcsókolni ?
— Minthá bizony én egy kicsit 
Nem tudnék tán lehajolni.

Zoltán A. Hugó

Lapunk legközelebbi száma a 
jövő heti ünnepek miatt csak vasár
nap, — e hó 15-én fog megjelenni.

Virágvasárnap. Ma délelőtt 
10 órakor ünnepi nagymise lesz Gö
döllőn, a róni. kath. templomban. 
Ekkor fog megejtetni a szokásos barka 
szentelés is. A passiót a gödöllői 
dalkör fogja énekelni.

Képviselő Jelölés. Gödöllő és 
vidéke 48-as pártjának vezető elemei 
Budapesten, majd Gödöllőn és járá
sunk több községében tartott jelölő 
értekezleteken egyhangúlag az eddigi 
képviselő, dr Héderváry Lehel mellett 
foglaltak állást. Héderváry pozíciója 
tehát megingathatlan a Galga-völgy- 
ben s valószínű, hogy ellenjelöltje 
sem lesz. Hasonlóan áll a váci kerü
letben az eddigi képviselő Botlik János 
ügye is. Vác már állást foglalt mel
lette, nálunk, a Galgavölgy több oda
tartozó községében ma tartatnak jelölő 
értekezletek, melyeken a hangulat 
után ítélve — minden valószínűség 
szerint — Botlik lesz ismét jelölve.

Villamosunk. Mig a vác-gödöllő- 
budapesti h. é. villamos vasút enged
ményesei a Rákosszentmihályi érde

keltséggel tárgyalnak már hetek óta 
néhány törzsrészvény elhelyezés iránt, 
addig a budapesti közúti vaspálya, 
r. t. engedélyt szerez Kerepesig vitt 
h. é. vasutjának villamossá való át
alakítására és Gödöllőig való meg- 
hosszabitására. Már a vasúttal szerző
déses viszonyban levő főváros tanácsa 
is megadta a hozzájárulást, a minis
téri engedély pedig már rég megvan. 
A vasút különben Gödöllőn már ni
velláltat is és kitüzette a pálya útirá
nyát. —

Áthelyezés. Megyéspüspökünk Hin- 
teröcker Sándor volt hatvani lelkészt, lapunk 
munkatársát Kecskemétre helyezte át.

A tulipánkert — nálunk. A 
magyar nők hazafias, nemes mozgal
ma hölgyeinket is áthatotta. Mint az 
előre látható volt: nálunk is legköze
lebb már meg fog alakulni a mozga
lom helyi csoportja. Értesülésünk sze
rint lelkes hölgyeink már értekezletet 
is tartottak dr Zachar Kálmánná úrnő 
kezdeményezésére s igy Gödöllő sem 
fog elmaradni az ország annyi haza
fias városai mögött. Bár hölgyeink 
honíeányi lelkesedése minél szélesebb 
körökben viszhangra találna. Járásunk 
területén — mint tudósítóinktól érte
sülünk, — több helyen is van ha
sonló hazafias mozgalom folyamatban, 
így Aszódon, Túrán, Csömörön, Rá
kosligeten stb.

Jönnek a nyaralók. Annyi nya
ralónk talán még soha sem volt, mint 
az idén lesz. Vasárnaponként máris 
tömegesen jönnek ki nyári lakást fel
venni a fővárosból. Eddig mintegy 
száz lakás van már kiadva. Különö
sen a kisebb egyszobás konyhás la-

célt a „Nemzeti Phalanx" miként akarja 
elérni ?

Első sorban test edző, a fizikai ügyes
séget kiképező rendszeres gyakorlatok által.

Ez minden faluban könnyen megvaló
sítható, ahol tanító, jegyző, egy-egy lelkesebb 
földbirtokos, tűzoltó főparancsnok, stb. van.

Egyelőre nem kell egyebet tenni, mint 
a falusi fiatalsággal vasárnap délután másfél 
vagy 2 órát foglalkozni, vele az u. n. sza
bad gyakorlatokat végeztetni, aztán verseny
futtatást, távol és magas-ugrást, kötélhúzást 
gyakoroltatni.

Az eként, mondjuk egy évig már ké
pezett legénység azután fokozatosan végez
hetne összetettebb és nehezebb gyakorlato
kat — rendszeres, csapatos menete
lést, felvonulást. Nagy súly volna helye
zendő a fegyelmezett mozdulatok inegtani- 
tására.

Két év után mehetne a fiatalság a 
helyben, vagy az időnkint a közeli városok
ban létesitendó lővőiskolákba.

Hogy a fiatalság és a fiatalságot ve
zető tanítóság buzduljon, minél több helyi, 
kerületi és végül országos néptorna és nép- 
céllövészeti versenyek rendezendők.

Magában veve már a versenyzés a 
legegyszerűbb lélekben is fölkelti az önér
zetet, a törekvést, főként pedig akkor, ha 
az a falusi fiatalság látná, hogy az ö verse
nyei iiánt a nagy közönség érdeklődik, sőt 
a sikert nemcsak erkölcsileg tetszésével ju
talmazza, hanem a versenyzőket tisztességes 
érmekkel, dijakkal, elismerő oklevelekkel 
tünteti ki. A kitüntetésekből természetesen 
kijutna a rész az ifjúság vezetőinek, a ta
nítóknak is.

Intel Ez a „Nemzeti Phalanx*  egye
sület céljainak első része.

Amint látható, az imént vázolt cselek
vés megkezdése a legkisebb anyagi áldozat- : 
tál keresztülvihető.

Ha mutatónak egy-két nagyobb vidéki 
városban rendezünk néptornaversenyt, a 
példa tetszetős iesz s néhány év alatt or
szágszerte tartatának eféle versenyeket.

Ami azután az egyesület prograntmjá- 
nak másik részét teszi, az a nép szellemé
nek gyakorlati*,növelése.

Az alap az egyesület céljainak első 
i részében meg van. Mert a néptornaversenyek 

keretébe be éleszthetők a helyi, környékbeli 
dalárdák hangversenyei. Maga a néptoina- 
verseny a dalosok énekével kezdődnék. A 
Himnusz vagy a Szózat volna a bevezető. 
A versenyszámok köze pedig hazafias indu
lókkal, rövid, magyar tárgyú operarészletek, 
régi kuruc melódiák éneklésével telnék el. 
A programm-pontok közé beilleszthetők vol
nának cigányzenekarok tárogatós versenyei.

Képzeljük el már most egy ilyen lehe
tőleg történeti keretek között mozgó nagy 
versenynek micsoda hatása lenne a népié
lekre ? Egyáltalán tapasztalhatjuk, hogy az 
u. n. tömeglelkesedésnek olyan elemi ható 
ereje van, hogy ez alól a műveltség maga
sabb színvonalán állók sem vonhatják ma
gukat ki. Hogy ne lenne tehát az ily neme
sebb eszközökkel fölkeltett tömeglelkesedés
nek kiváló hatása az egyszerűbb lelkületű 
egyénekre? Vájjon az időnként megújuló 
ilyen versenyeknek az ott résztvevőkre nem 
lenne-e olyan kitörölhetetlen hatása, mit 
azok egész életükön keresztül sem felejtené
nek el ? Vájjon nem hatna-e a népben szét
szórtan lakozó sok tehetségre fejlesztőleg, 

buzditólag ? Képzeljük csak el hány lappangó 
lángész tűnnék ki, mely igyekeznék az ö 
őserejével történenlmünk, zenénk és népköl
tészetünk kincses házába behatolni?!

Én úgy sejtem, ez intézmény különö
sen azéit volna nagy arányban művelő ha
tású, mert a versenyek utján a nép abban 
mint cselekvő tényező venne részt. Viszont 
az intelligenciának a néppel való tisztán 
eszményi, politikai érdeknélküli érintkezése 
egy üdvös áramlatot készítene elő, mely az 
átlagos műveltséget kiterjesztené, magasabb 
színvonalra emelné és egy a német, vagy a 
svá,ci nemzetéhez hasonló magyar közép
osztály kifejlődését előmozdítaná.

Ebben a keretben a művészek, az Írók 
uj műfajokat teremthetnének, amik az ö 
szinmagyarságukkal egy természetes, erős 
áramlatot vinnének úgy a művészetbe, mint 
az irodalomba.

íme I Az én célom fölkelteni az érdek
lődést egy teljesen gyakorlati irány felé, a 
melyen haladva, úgy érezem a nép fizikai 
szellemi művelését az összes eddigi eszkö
zöktől eltérő nagyobb arányokban mozdit- 
hatnók elő. Közéletünk egyik tekintélye har
madéve az intézményről ezt írja : „Mi nagy
jában a véleményem a nekem átadott me
morandumban vázolt intézményről ? Azt 
gondolnám, hogy annak megvalósulása, kü
lönösen a ini viszonyaink között úgy kultu
rális, mint nemzetpolitikai szempontból 
csakis üdvös volna."

Dr B. M.
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kások a kapósak. Ilyen már alig van. : 
Szóval lesz nyári lakónk elég ! Csak : 
már legalább piacunk is fejlődne en
nek megfelelőig. — így igazán kér
déses, hogy képesek leszünk-e majd 
nyáron ellátni élelemmel a közönséget.

Húsvéti szünidő. A húsvéti szünidő 
iskoláinkban e hó 8-tól kezdetét vette. A 
húsvéti szünet e hó 17-én ér véget.

Selyemtenyésztés járásunkban.
A gödöllői járás területén 1905. év
ben 7 községben 19 selyemtenyésztő 
159 kgr. gubót termelt és 267 koro
nát keresett ezért. — Kiosztatott az 
orsz. selyem tenyésztési felügyelőség 
által járásunkban eddig összesen 440 
db. szederfa és 234.974 db. szederfa 
csemete tehát oly óriási famennyiség, 
hogy ezerszeres selyemhernyó tenyész
tésre is kellene elegendő levélnek 
lenni s van is. — Kár, hogy népünk 
nem használja fel kellőleg a kínál
kozó alkalmat.

Mulatság. A gödöllői iparos if
jak egy felállítandó iparosszálló alapja 
javára husvét másnapján táncmulatsá
got rendeznek a központi szálloda 
nagytermében.

Tolvaj kellékes. Isaszegen egy 
6 tagból álló vándor színész írup tar
tott előadásokat a múlt héten. A tár
sulat kellékese Deutsch (Darvai) Mór 
— Skribek Mihály isaszegi lakostól 
41 korona értékű paraszt ruhát köl
csönzött ki előadásra s azzal Buda
pest felé megszökött. — Körözik.

Heti vásárok. Mióta Aszódon 
beszüntették a hetenként kétszer való 
hetivásárt, a gödöllői piacot kedden, 
pénteken és vasárnap valósággal el
lepik az Aszód vidéki árusok, örö
mére a vevő közönségnek. Konstatál
juk azonban, hogy ők maguk, az el
adók is meg vannak elégedve a vá
sárral. Hát még majd ha itt lesznek 
a nyaralók!

Relytélyes halál. Vasárnap éjjel a 
selypi állomáson felül a vasúti vágányok 
között szétroncsolt fejjel egy holttestet talál
tak ; a személyazonosság megállapítása után 
kiderült, hogy az illető Lipták Pál 22 éves 
napszámos, ki a selyi téglagyárban volt al
kalmazva. — A hatósági vizsgálat e hó 
5-én tartatott meg Lörinczin, melynek fel
adata volt megállapítani ama körülményt, 
hogy az illető véletlenségnek, vagy pedig 
gyilkosságnak-e áldozata.

1259. sz. tk. 906.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Frömel Mór 
végrehajtatnak özv. Molnár Ferencné szül. 
Rab Katalin végrehajtást szenvedő elleni 
176 K 97 f tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbíróság területén 
levő Gödöllő községben fekvő a gödöllői 
1462. sz. betétben özv. Molnár Ferencné 
sz. Rab Katalin nevén álló A f 1 sor 1197 
hrsz. ingatlan és az azon épült 373/1 ö. i. 
számra az árverést 2057 korona kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1906. évi április hó 30-ik 
napján d. e. 10 órakor a Gödöllői kir. 
járásbíróság hivatalos helyiségében megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni [cg.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
— vagyis 205 korona és 70 fillért — 
készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt in. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagj' az 1881. évi 
LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi február hó 3-án.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy kir. albiró

Dankbarkeit
bsranlafct mid?, flftn unb toftciiloé altén 
Eungen- und fialsltidencicn mitiuitiiea. 
*ie mein €o$n bnreb eiu einiad?e«, biUijjeá 
unb erfolareitbeé 'JlatiirvrotHlt t>on (cinem láng*  
teiniqen Veiben bejreit ívuvce. J
K. Baumgaril, QMnvivt in 'Jleubet bel Jtarlíbab.

(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiaciósabb 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" védjagygyal 

legyen ellátva.

I

ÜZLET-MEGNYITÁS
A nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozom, hogy Gödöl
lőn a Fenyő Mayer-féle helyi
ségben (Váczi-utca)

rőfös,- szövet és ===== 
rövidáru üzletet

rendeztem be s azt f. 
é. március folyamán 
meg is nyitottam.

A n. é. közönség 

szives Pártfogását 
kérve maradok 

kiváló tisztelettel

KÁROLI ALAPÁR

Netisfsin Fülöp ‘X hashajtó-piruláit.
melyek evek óta kiiünrteknek bizonyultak <•< előkeld 
orvosok alial könnyű hashajtó-'és feloldo-szorül 
ajanhatnak. — Egy dobon ti5 pirula; 30 fillér.

Minden tryósry ■KertCarban kapható, 

Iteustcin-féle gyógyszertár. Becs, l.. Plankengasse 6.

Gőzcséplökészletek 2'i2-től 12 lóerőig, Benzinmotorok
Szalmaprések gőzhajtásra,

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek
legrujabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK őÉPöyÁRÁNAK
VEZÉRÜdYNÖKSÉóÉNÉL ===== BUDAPEST, V., Váci-körűt 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérinentcscn küldünk 
egy próbát a COZAPORBŐL. Kávé, tea 
étel vagy szesze# italban egyformán ad

ható ái Ivó tudta nélkül.
A Cozapor többel vr, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
inért esodaliatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza ofvnn 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaráht az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csaknem is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki Ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
be stelenségtöl megmentéit, kik később 
józ.vi polgárok és ügyes fiatalemberek 
hitek Tömérdek fi it.i' ./.beit a jó útra 
és szerencséjéhez segít tt sok e; l eniek 
életé: számos évvel ineghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor I ’ajdo- 
m s i, niind !.-.!» mk. kik kiváttiák, c y 
P'óhi'dagot és egv köszönő írásokká! 
t lt k myvetdii-és l:öUségme-;1.'Svti kiild 
hogv igz bárki is megve.Ihessci biz- 
t-»s hat• <áró! ' ' ‘dií-ik, h ry az
egészségre teljesen .irtalmatlrm.

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

mentesitendők.

Coza snstitute 
(Dept. 74.)

62, Cliancery Lane 
London, Anglia.

DUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első parkettgyár és 

gözfürész részvénytársasig KASSAN

Ajánlja kitiliiö tölgyfából kézziilt sokszorosan 

kitüntetett parkettáit úgynevezett 
amerikai tömör és berakott koczkáit

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szíves tudo- 

i, hogy a

lön----------
szám alaií icvö 
jóhirnevü 

z 1 e t é t 

és azt saját cégem

K d. Q <11 ™ Ü
továbbra is fenntartom, 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet a.: tddigi jó és Ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér 
özv. Lájjler Áo'ostoiiné.

.. Egy íetfedelii ..

könny fi hinéó ess 
jó kaiban levő, csinosan kiállítva, ju
tányos árban azonnal eladó Miró 
József kocsifényezőnél Erdő-utca.

▼ IB1KI TAlAlíIPÉMXTAai
UlZVUTSKXI, sssas&z-• J ■*»  V Bg ▲ UL. A M FA. 9*  l ROM R a.

.... .. KÖLCSÖNT
•m. iittmh tHM«ri»rtc< mitnut murr«

Í
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HECHT BANKHÁZ
BUPAPLST, rzutticu-rreix *.  -1—------------- ——

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

étvágyat nem rontják és kit 
Doboza 1 és 2 kor. Prób

>>>- és szétk 
N A DÓK 
lapé.-.-., Ví.,

PÚSTUL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczl-utcza 460. sám

Mindennemű .köp;..-sók Ap’mtók erez-, kémén-, fa- \a.<-y fé
nyezett diófából I isebb-n 'yyobb merotten. KzcmtüíkAT virágok, 
st.rkoszoruk. . -z-e-/rk szob-b. KuAscA, mv ud-feláilitás. á 
s4enK.yze. ü.-es egyen • ne nr. a gyászt:.-esi melle!! féklyf.val— 
fcKrnl|Üí:SH'i;SI utlTy l- t ióegkocsi, akár vidékre s minden 
felszerelje' elf. gadfct:!:. Hullaszállitás.

'ó' ■ •el -vitése': 1 ón alatt elkészíttetnek. ========

G ’»d )ilői „Erzsébet*  k'ínyvnyinda.

iMOVKi.ua

