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A proletariátus egyre növekedik 
nálunk. Napról-napra több azoknak a 
szerencsétleneknek a száma, akik ke
nyeret, munkát, foglalkozási kört kér
nek tőlünk, mert az a munkakör, a 
amelyre a képesítést megszerezték, 
már be van töltve.

A proletáriátus kérdése föltétlenül 
egy másik kérdés fölvetődésével is jár. 
Ez a másik kérdés a pályaválasztás 
kérdése. Az ilyen nagy horderejű kér
dések taglalásánál, amelyek életbevá- 
góak, mindig a gyakorlati cre lmények 
és tapasztalatok érveit kell figyelembe 
venni és sohasem az elméleti argu
mentumokat, bárminemű szépek és 
tudósak is legyenek egyébként ezek. 
A pályaválasztás kérdésénél pedig mit 
mutatnak a gyakorlati eredmények ?

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

imi.El.0s szr.Rio-sz.i6 
NYIRY LAJOS.
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| Ha szét nézünk azon a szellemi pro- 
i letáriatuson ; amelyet az utolsó évti- 
| zedben a mi iskoláink termeltek, meg 

kell döbbennünk az elénk táruló ké
pen.

Az i'.kola produktivitása itt való- 
■ Sággal abban merült ki, hogy egész 
! generációkat nevelt — az éhenhalás- 
, nak.

Méltóztassék csak megfigyelni 
azokat az életpályákat, amelyekhez az 
utat épen az iskola jelöli meg. Ezek 
az életpályák csupa nyomorúsággal 
intenek felénk; gond, vesződség, nyo
mor jelzik e pályák mértföldköveit.

Ott vannak a túlzsúfolt orvosi, 
tanítói, tanai i, ügyvédi, bank-, köz- 

j és magánhivatalnoki pályák.

A fele csak küzd az élettel, nyo- 
’ morog.
i

De ur !

Nem iparos vagy kereskedő, ha- 
j nem ur !

Ha szétnézünk azon a szellemi 
i proletáriátuson, amelyet az utolsó év- 
I
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I tized termelt, ijedten kell kérdeznünk, 
. Lát milyen pályát kell választania az 
^életküzdelembe induló ifjú nemzedék- 
| nek ?

Nos, erre a kérdésre megvan a 
felelet magában a kérdésben.

Csak ezeket a pályákat nem sza- 
I bad választani.

Van ezeken az élethivatásokon 
kívül a megélhetési utaknak, pályák
nak egy egész csatorna-hálózata, a 

I melyeken mind a boldogulás révébe 
i juthat az ember.

A pályaválasztás nehéz kérdései
I nél tehát csak az lehet az egyetlen 
I okos útmutatás, ha oda irányítjuk 
: ifjúságunkat a gyakorlati életpályák 
' felé.
I
I

Legyünk praktikusak 1

TÁRCA.

Ó, a vasárnap !...
Etelka, a masamód leány bájos jelen

ség volt Ha végiglejtett rövid, sötétkék 
szoknyájában az utcán, bizony mindenki 
megfordult utána. Kacéran forgatta fejét 
jobura-balra, ajkai körül mindig incselkedő 
mosoly játszadozott. Ruhájának fodrai meg- 
meghbbentek s ilyenkor a boldog utána 
törtető, mert ilyen mindig akadt, nem is 
egy, a világ legszebb bokáit pillantotta meg. 
Rózsaillat, tavaszi hivatom kisérte minden 
lépését, az ifjúság minden kedvességével 
kárpótolta a természe, talán azért, mert 
a földi javak tekiutetében mostohán bánt 
vele.

Bizony mostohán bánt vele a sors 
anyagiakban. Páholyba illő termetével nap
ról-napra a párizsi-utca egyik szűk és rosz- 
szul világított kis kalapüzletében görnyedt s 
bársonypuha kezecskéivel az egyszerű szal
ma tormákból ördöngős ügyességgel a leg
utolsó divatu ízlésesebbnél ízlésesebb kala
pokat varázsolta elő. A kalapok egymásután 
készültek el s Etelka ujjainak gyorsaságánál 

csak társnőinek nyelvei voltak szorgalma
sabbak.

— Tudjátok, hogy Lenkét otthagyta a 
vasutas — újságolta a vöröshaju Gizi. No 
persze, majd bolond lesz minden este szín
házba cipelni az ártatlanságot, Jé, ti nem is 
tudjátok hi, hi, Ili, Lenke csak ugy akarta 
szeretni, ha színházba viszi minden este. 
Először színház azután szerelem . a töb
biek hangos kacagással kisérték társnőjük 
trágár bészédét, csupán Etel dolgozott anél
kül, hogy ráhederitett volna a fecsegésre.

— Azután minden este színházba men
tek ? — kérdezi k:-'áncsian Maca, a fekete 
szemű skorpió, ahogy társnői nevezték.

— Hát persze, hogy mentek.
— Aztán színház után minden este . .
Nem folytathatta tovább, mert a Iá- I 

• nyok éktelen kacagásba törtek ki. S mikor 
lecsendes"' nk valamennyire, akkor tette 
hozzá ne c< e Maca :

— Mutass be annak a fiúnak.
A téma különben mindig egy volt, a 

lányokat inas nem is igen érdekelte.
Elei végighallgatta a sok komiszságot 

napról-napra. Elég volt egy kétértelmű szó, 
hogy belepiruljon. A társalgásba soha sem 
vegyült. Pedig érdekelte a dolog, nagyon 
érdekelte. Szinte falta a bűnös és bünsejtő 
szavakat, egy-egy sikamlós résznél vérének 
minden atomja mozgásba jött, vágyakozott 
valami ösmeretlen földöntúli boldogsággal 

eltöltő érzés után . . . Szeretni akart. Űzte, 
kergette a vére, formás keble lázasan pilie- 
gett az andalítóan édes gondolatra is, sze
retett volna ilyenkor felugrani s szaladni 
messzire. Ez azonban nagyon problematikus 
dolog lett volna. Mme Sarolta, a fönöknö a 
legnagyobb szigorral bírált el minden iga
zolatlan mulasztást s ha ugy vesszük a 
dolgot amint van, az 52 éves Mme Sarolta 
szempontjából az ilyen eltávozást bizony a 
legnagyobb mértékben igazolatlannak lehetne 
minősíteni.

Elet hát nem ugrott fel ilyenkor, liá
néin tovább fodoritotta a virágszirmokat s 
azok mintha átérezték volna az ö gondola
tait. kéjesen ölelkeztek össze s tapadtak r.i 
a kalap szalmafonadékra.

A holnapi nap, a holnapi délután mo
toszkált állandóan fejecskéjében.

Az üzletből igyekezett haza, tegnap 
előtt történt, egyszer csak a Kerepesi-ut 
sarkán hozzácsatlakozott egy hosszú íek“te 
bajuszos fiatal ember. Felajánlotta a kísére
tét. Ö elfogadta. Hogy is ne volna el, hisz 
oly szép fiú volt és oly finoman szólott 
hozzá. Együtt mentek haza. Az est ráborult 
utcára s ők még mindig sétáltak. Az ifjú 
karonfogta s eszményi dolgokat suttogott a 
fülébe csókról, ölelésről, lánggal égő, végte
len szerelemről, sohasem múló boldogság
ról. Szinte bódultnak érezte magát, mikor 
ugy kilenc óra tájban befordult a ház ka-
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HÍREK.

Személyi hírek. Dr. Héderváry 
Lehel orsz. gyük képviselő az inter
parlamentáris konferenciára több orsz. 
gyűl, képviselő és Apponyi minister 
társaságában Londonba utazott és 
csak augusztus 12-én tér onnan 
vissza Budapestre. — Dr. Zachár 
Kálmán gödöllői ügyvéd pár hétre a I 
Tátrába, Dr Gaal Elek aszódi ügyvéd [ 
pedig Koritnyicára utazott.

Változások a gödöllői állomá
son. Kocsis János hivatalnok és neje 
Kocsis Jánosné pénztárkezelőnő saját 
kérelmükre Szatmár-Németi állomásra 
helyeztettek át, helyükre ugyancsak 
Szatmár-Németiről Lakatos Vilmos hi
vatalnok és Fittkovidesz Etta pénztár
kezelőnő lettek Gödöllőre áthelyezve. 
— Szelényi Károly hivatalnok, saját 
kérelmére, Kiskur.lacházára lett áthe
lyezve és végül Kallina Ernő gyakor- : 
nők Aszódra helyeztetett át

Egyed Lajos állomásfőnök csa- í 
ládjával együtt Cirkvenicán eltöltött 
négy heti szabadsága után, f. hó 
28-án visszatért és az állomás veze
tését átvette.

Ltblirugó mérkőzés Rákos
ligeten. A f. nó elején megnyílt Rá- j 
kosiigeti pályán két fővárosi egylet 
mérkőzött vasárnap. A Nemzeti Sport 
Club, mely 5 hete, hogy megalakult 
a Józsefvárosi Sport Ciub l-ső csapa- ' 
Iával mérte össze erejét. Előzőleg i 
tattá első mérkőzését a Rákosligeti I 
Sport Club a Nemzeti Sport Club
11-ik  csapatával. A mérkőzések dijta- ] 
lanul voltak meg tekinthetők.

Pályacsuszamiás. Gödöllő és ' 
Aszód közölt f. hó 25-én délután 2 
óra körül a 35. számú őrháznál a 
pá'yatest egy része még eddig isme- I 

rétién okból megcsuszamlott és az 
aszódi irányban a baloldali vágányt 
magával rántotta, miáltal a két sin- 
szál erős görbületben elhajlott. Sze
rencsére a soros pályafelvigyázó a 
öyjt még idejekorán észrevette és az 
állomást telefonon értesítette, ahonnan 
a 3'42 perei vonat már indulófélben 
volt Aszód felé s amelyet a szolgálat
tevő hivatalnok azonnal feltartóztatott, 
elejét véve ezáltal egy nagyobb bal
esetnek, amely tekintve, hogy a csu- 
szamlás helyén lejtős kanyarodó van, 
elKerülhetetlen lett volna. A pálya
csuszamiás miatt a vonatok egyideig 
Aszód és Gödöllő között csak egy 
vágányon köziekedhetettek, miáltal a 
vonatok kisebb-nagyobb késést szen
vedtek. A pályát még a délután fo
lyamán helyreállították.

Elveszett egy dupla födelü 
arany remontoir óra, két függő lánccal. 
Becsületes megtaláló illő jutalomban 
részesül, ha kiadó hivatalunkban át
szolgáltatja.

Józsi megkerült. Jáger József 
rákosszentmihályi hülye legény, aki
nek az volt a mániája, hogy bármi 
uton-módon, de neki meg kell találni 
a világ végét, megkerült. Rongyosan, 
vérző sebekkel, éhségtől elgyötörve 
találta meg a pesti határban egy 
rendőr a boldogtalan legényt és be
vitte a toloncházba. Két napig tartot
ták ott Jhzsit, mivel csak a keieszt- 
nevét tudta megmondani. Hogy őneki 
még más neve is volna, az ellen a 
leghatározottabban tiltakozott, mert 
őt viiágéletébea mindenki csak Józsi
nak nevezte. Nagy szomorúsággal me
sélte el aztán, hogy mii or már éppen 
közel volt a világ végéhez, egyszerre 
elfogyott a pamutgombolyagja, (meit 
ezzel kutatta a viiág végét) s nem 
mehetett tovább. A világ végéi.e< 
közeiéből aztán nem tudott visszata
lálni haza s igy az erdőben bujkálva 

I a bokrok között tengődött. Kijárt a 
. közeli földekre, ahonnan ugorkát, ku- 
! koricát szerzett s azzal táplálkozott. 
' mint valami kecske. Egyszerre azon

ban ennek a gyöngyéletnek is vége 
i szakadt, mert egy világvégi ember 
; (bo’gár kertész) észrevette, hogy mivel 
i táplálkozik és iszonyú haraggal elker- 
! gette a káposztásföldről, be az erdő 

sűrűjébe, ahol megszórták a bokrok 
tövisei. Ott már csak akácfalevelekkel 
táplálkozhatott szegény Józsi, amely 
bizony nem volt olyan ízletes, mint a 
nyers uborka, kukorica. A rendőrség 

; csak nehezen tudta meg, hogy volta
képpen kicsoda is ez a Józsi s aztán 

! haza vitték az édesanyjához, aki azu- 
' tán ápolás alá vette a szegény hülyét, 
I mert az akáctövisek és bokrok sok 

sebet ejtettek rajta. Józsi azonban 
ezzel mit sem törődött, csak azt saj
nálja, hogy nem találta meg a világ 
végét.

A pap vétke. E címmel jelent 
meg Ouida, a legnépszerűbb angol 
írónő egyik legérdekesebb regénye, az 

i Érdekes Könyvtár regénycsarnokában, 
i melynek legújabb kötetét képezi — A 

regény egy plébános iszonyú szenve
déseit és feldúlt lelki világát festi oly 

i mesteri tollal, hogy a legedzettebb 
idegzetű olvasó nem képes felindulás 

' nélkül végigolvasni. — A vállalat ha
vonta egy ilyen ízléses kiállítású re
génykötetet küld negyedévi két korona 

' előfizetési dij ellenében, mely összeg 
Érdekes Könyvtár kiadóhivatalába — 

! Budapest, Kálmán-utca 2 küldendő. 
’ Regényjegyzék kivánata ingyen és bér

mentve.

i
i
i

Képkiállitás. Az országos magyar 
képzőművészeti társulat az ország nagyobb 
vidéki városaiban vándorkiállítást rendez, 
mely Egerben, szeptember hóban fog meg
nyílni, s mely alkalomra Apponyi Albert 
kultuszrninister is megígérte részvételét. A 
na. ybizottság diszelnökei között van Hatvány 
Deutsch Sándor főrendiházi tag, Hatvány 
József hatvani cukorgyáros, gróf Kegleviclt

pu'án. Fülébe csengett ezerszer a sok, min
den földi boldogságot magába rejtő szó, a 
szerelmi vágyakozás megrószegilctle. Hol
napra Ígért találkozót neki. Holnap vasárnap 
lesz. Együtt tölthetik a délutánt. Jaj, haszon
talan kis tücske, elvétette a puha selyem da
rabot s a gonosz kis jószág megsebezte 
bársonyos kezét Máskor pitveregve pana
szolta el társnőinek az ilyen’ apró kis bal
esetet, most egy szót sem szólt, mohón, 
kidülledt szemekkel nézte miként buggyan 
ki piros vére a szúrás helyén és folyik vé
gig hófehér kezén. A holnapi napra gondolt 
s — mélyen elpirult.

»

Meleg, májusi délután volt. Etel vflá- 
goszöld batiszt ruhájában maga a tavasz 
volt, fiatai, szép és szerelmes.

Géléi — igy hívták a lovagot — már 
ott várta a villamos megállónál. Mosolyogva 
közeledett feléje, szemük a viszontlátás pil
lanatában kölcsönösen megvillant, összetalál
koztak gondolataik. Karon fogta a leányt, az 
rámosolygott s megkérdezte :

— Sokáig várakoztattam ?
— Oh Etelka, magára várakozni már 

magába véve boldogság 1
— Maga bókol, hová menjünk ?

— Nézze Etelkám felülünk itt a villa- I 
' mosra s átmegyünk Budára a Kutvavillához. ■

— A Kutyavillához ? — kérdezte Etel I 
I meglepetve, hát az micsoda?

— Budafok mellett, a Duna csobogó I 
i habja mellett, egy ideális szép lieiyen fekvő | 

halászcsárda. Ez a hely maga a szerelem. ' 
Öli és — folytatta kacagva — a legpompá
sabb halászlé olt kapható.

Etel mosolyogva hallgatta, hogy mily 
elragadtatással beszél szerelmese, igen sze
relmese a halászcsárdáról.

— Jaj I az messze lehet, nel etn lég- ; 
később fél tizie otthon kell lentiem, onnan ■ 
pedig nem hiszem, hogy visszajöhetnénk 
akkorára. j

— Akár kilencre is, ha úgy akarja. ,
— Igazán ?
— Igazán drágám s egészen magához i 

I vonta a bájos leánykát.
A döcörgö villamossal nem igen tft- I 

i rődtek, a kifelé igyekvő emberek lökdösé- > 
sét, taszigálását nem érezték észre se vet- I 
ték, ők csak egymást nézték szüntelen.

A villamostól gyalog igyekeztek a | 
csárda felé Annyi édes mondani valójuk 
volt egymásnak. Géléi beszélt magáról, be- ' 
szélt a változásról, amin egy nap alatt, mi- I 
óta Etelt Osmerte, keresztülment. I

A leány boldogan hallgatta az ifjút s 
szerelmesen simult hozzá.

Alkonyodul kezdett, mikor a csárdából, 
kiindulva, sétálni indultak a part felé.

— Drágám késő lesz, nem kapunk 
villamost, nem érü'’k be a városba.

— Kapunk, kapunk, ne türelmetlen
kedjék édesem, nem késünk le. Átkarolta a 
leány derekát, hosszú csókot nyomott az 
ajakára s úgy maradtak összeölelkezve so
káig.

Az esti szellő végigsepert a parton, a 
füvek enyhén bólogattak a szél megjelené
sére, a folyó habjai lágy locscsanással ve
rődtek a parthoz, szerelmes dalokat suttogva 
a fövénynek.

A pár egy füzes bokor tövében tele
pedett le henni. Szó nélkül ültek egymás 
mellett Má mindent elmondtak egymásnak. 
Gondolán k egy volt, szerelni, szeretni, vég 
nélkül szeretni. Az ifjú egész közel húzódott 
szerelmeséhez, ölelő karjai körülfonták a 
leány derekát, ajkaik újra, meg újra talál
koztak, szivüket egy leküzdhetellen vágy 
ragadta meg, keblük pihegett, szemükre 
homály borult s úgy maradtak ott sokáig, 
nagyon sokáig.

Ilias
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Gvula hatvani földbirtokos, valamint Csé- 
pány Géza orsz. képviselő.

Uj téglagyár. Gyárfás Tivadar tégla
gyáros a strázsahegyi szöllők álján nagyobb 
berendezésű téglagyárat létesít. A téglagyár 
prosperálásához annál is inkább szép re
ményt füzünk, mivel arra Hatvanban már 
régebben égető szükség van.

Gyilkosság. Tábi Albert, Tábi János 
és Koos Sándor borii lakosok f hó 22-én 
este egy pádon ülve beszélgettek, Dávid 
Gyula az utca közepén menve észre vette 
őket, és hozzájuk szaladt, de mivel Dávid 
őket többször agyonlövéssel fenyegette — 
azt hitték, hogy most végre akarja hajtani 
szándékát — és hogy ez> megakadályozzák, 
mindhárman felugrottak és Dávidot erősen 
ütlegelni kezdték. Dulakodás közben Dávid 
elesett, és ekkor mindhárman elszaladtak, 
hogy Dávid dühétől megmeneküljenek. — 
Dávid Gyulát másnap reggel az utcán balva 
találták, ekkor tudták csak meg. hogy agyon 
ütötték. — A csendőrség még kora reggel 
elfogta a gyilkosokat, akik beismerő vallo
mást tettek.

Uj posta érték jegyek. A kereske
delemügyi miniszter április hó 1 -én uj pos
tai értéknyointatványukat, postautalványlir- 
lapokat, táviratfeladási lapokat postai meg
bízást, frankó cédulát és árubevallast adod 
ki, melyek azonban a régi készlet felhaszná
lása után kerülnek forgalomba. Az uj érték
nyomtatványokat az eddigiekkel azonos 
szinü, — de vizjegyes — papirokon állítják 
elő A régi értéknyomtatványok folyó évi 
szeptember hó végéig érvényesek. A közön
ség tehát saját érdekében cselekszik, ha a 
régi kiahásu értéknyomtatványokból a szept. 
hónapon túl terjedő időre készletet nem 
szerez be.

Vgh. 535 szhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1906 évi V. 22 11 számú 
végzésével dr. Mezei Manó ügyvéd által 
képviselt Rákoskeresztúri tkpénztár felperes 
részére Dupkala Jánosné rkereszturi lakos al
peres ellen 156 kor. 74 fill. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt 750 kor. becsült ingósá
gokra a fent idézett “ödöllöi kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Rákoskeresztúron (Zsófia-telep) 
leendő megtartására határidőül 1906 évi 
augusztus hó 9. napjának d. e. 8'i órája 
tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, és egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becoáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitteléshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna, és ez a vég- 
r“hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak,

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906. julius hó 26.

Élő János kir. bir. végrehajtó.
I

Vgh. 446. számhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1905. évi V. 1134,4. számú 
végzésével dr Gerber Izidor ügyvéd által 
képviselt Budapesti előlegező r. t. felperes 
tészére Fajta Irén és társai rákosszentmiiiá- 
lyi lakosok alperes ellen 400 kor. — fill. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1024 
kor.-ra becsült ingóságokra a fent idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak a 
felülfoglaltatók követelése ereiéig is, ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Rákosszentmihályon le
endő megtartására határidőül 1906 augusztus 
4 napjának d. e. 9 órája tüzelik ki, mi
kor a biróilag lefoglalt b u t o r o k , 
zongora stb. és egyéb ingóságok 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség eseten becsáron alul is elfognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitteléshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközölíetett volna és ez a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tat tó inak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 julius 7-én.
Élő János kir. bir. végrehajtó.

r— ■ -rr LI*H  T Gödöllőn aELADÓ HÁZ. Faiskola-Utca 

31. szám alatti ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
éled t. Október elsejére bérbe is ki- 
acó. Bővebbet özv. GIósz Rezsőnénél 
Erzsebe'-királyné ut 10. szám. 3—4

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

hogy Gödöllőn, Rudolf-utca, a takarék
pénztári épületben

nagybani és kicsinybeni 

BOR és SÖR kereskedést 

nyitottam. Főtörekvésem oda irányul, hogy 
olcsó árak mellett t. vevőimet legjobb minő
ségű italokkal szolgáljam ki.

Szives rcndelérét kéri
teljes tisztelettel

Kilián Frigyes
borkereskedő.

Árjegyzék :
Asztali fehér bor 1 lit. —.56 f.

....................... I. » ~-64 
Gödöllő öreghegyi ,, —.60
Erdélyi pecsenyebor 1890. évi . 1.—
Vörös asztali bor „ —.70

„ pecsenyebor „ 1.—
A Kőbányai Részvényserfőződe elismert leg
jobb palack söre nagy üveg 26 fillér, 20 

üveg vételénél üvegenként 24 fillér.
A megrendelések szerdán és szombaton 

házhoz szállíttatnak.

PESTI NAPLÓ
uj karácson ti< <11

A Pesti Napló karácsonyi albumainak so
rozata a magyar génius javakincseinek gyűj
teménye. Irodalmunk és művészetünk hatal
mas alkotásait méltó, nemesen díszes for
mában mutatták be a Pesti Napló előfizetői
nek. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb 
értékesebb díszmunkák nem igen jelentek 
meg. S a Pesti Napló az ő albumait aján
dékul adja előfizetőinek.

Ez idei ajándékunk, az 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felül 
fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk ktllömb volt az előzői éi, 
pedig azok az előző kötetek is egytol-etyg 
remek diszmüvek voltak

Idei ajándékkönyvünk

RÁKOCZI-ALBUM
lesz. Nem tudományos, csak a történél .in 
kutatásaiban gyökerező irodalmi és művé
szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nagy 
kor hőseit, ünnepjeit és izgalmas hétköz
napjait. Izzó törekvéseit, lobogó indulata t, 
mélységes hangulatait, dicsőségét és szenve
déseit. Javairók fogják megírni a nagy sza
badságharc eleven krónikáját. És meg fog 
szólalni ebben a kötetben a kor költészete 
és izzó muzsikája. A dalnokot és a tároga- 
tóst is tanúságba idézzük. S a képzőművé
szetet is. Az egykorit és az újat, hogy kép
ben, rajzban ábrázolja azt a szentséges 
hőskort.

Naggszabásu festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik 
majd e müvet. S a mülapokon kívül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
og remekelni. E díszes tartalomhoz méltó 
esz a keret. Bekötését a magyar iparművé
szet elsőrangú mesterére bízzuk. Hadd fele - 
jen meg a remekmű nemes tartalmúnak a 
külső megjelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinken 
kívül

minden uj előfizető is 
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki 
karácsonyig legalább egy félévi dijat befize
tett és egy további félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küldünk e módoza
tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala.

értesítés.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------ G ö d ö 1 1 ö n--------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alc.it levő 

néhai fífjem régi jöhirnevü 

kádár-üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonná-



1906 julius 29.

Dr. iRITZ SAMU
fogorvos

Budapested, VH. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f. hó 27-töl naponta 
este T5 órakor Petöfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész 

napon i.t.
Mü.'oga't. Fog.ömés. Foghúzás.

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és Tne 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon lián' 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ttz egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és helsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási 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.
avatásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab is Fia
kerékpár és varrógépr.cgj kereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktáia

Budapes e.i,
Vili, kerület, József-kőrut 41. szám. 

Fióküzlet : Eaross-tér 4. szám.
Diszárjcgyzékf.nk 1CC0 kéffel kerékpár és 

alkotóiészekről ingyen cs bérmentve.

1 szákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldül k 
egy próbát a COZAPOREÓL. Kávé, ka 
étel vagy szedres italban egylorniáu ad

ható .íz ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodúsróg 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az <|! tő még 
csaknem is sejti mi okozta javulását.

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

Az intézet, moly a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, • <y 
prób.iadagot és egy köszönő-irásokkal 
telt könyvet'fii- és költségmentesen küld 
hogy igv bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

mentesitendök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

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

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

(
Megfojt ez az átkc-| 

zott köhögés!
-1

■-WV.V TKASr1.'

Gödöllő : Szentmiklóssy B
• Alberti : Langhof Gvuía. Egger
1 Aszód: Sárkány László. c~:-

■ mellpasztillz 
csak hamar meggyógyított.

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-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé' elfogadtatik. == Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. -

TULIPÁN LEVÉLPAPÍR
1 korona 20 fillér

a gödöllői Erzsébet-könyvnyomdában

WALLA JÓZSEF
mozaik, műkő és
ccmentáru gyára

.. BUDAPEST ..
VII., Gizella-ut 38 sz.

< Sránit-terazzo
g Be toniro zások
2 Csatornázások
jj 'rurbiqák és zsilipek
I Medencék
| Szökőkutak
! Jászolok
£ Fürdőkádak betonból és
í fayeiice-lapokkal borítva 
! Faburkolatok fayeijcc-

I * lapokkal

Gödöllői Erzsébet-nyomda

Egger meljpasztillái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill. ,

Fő- és szétküldés,' raktár:
„N A D O R“ gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Márvánv-mozaik-lapok 
velencei módra

Cenjent-1 ipok sinja és 
rónjai mozaik utánzat

Mozník-lap á la Alettlach 
Keraniit- és klinker-lap 
T ’ortlaijd -ce mentcsövek 
K őa gy a gcs < > v e k
K< > m á n -ce m e n t
1 ‘ortlí-iiid-ceinent 
Knrinantyus Poriland 

cement Csövek


