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Gyilkoló vész,

Ha egy ügyes ember megfigyelné 
a gödöllői öngyilkosságokat és élet
veszélyes verekedéseket, megállapít
hatná azt a ritmikai törvényt, ahogyan 
azok szabályosan ismétlődnek.

Ha azt kérdezzük, mi volt a bor
zasztó tett közvetlen indító oka, mi 
okozta azt, hogy az öngyilkos család
jának egész életét egy folytonos Gol
gotává tette és végre is a fájdalmak 
legnagyobbját okozza nekik : az élet
től is különös módon válván meg, — 
a felelet rá legtöbbször az : „ivott".

Magyarországon általában pusz
tító vészként dühöng az iszákosság, 
de helységünk e tekintetben talán az 
elsők sorában foglalná el helyét. E 
lap hasábjain is már sokszor volt szó 
az iszákosság borzadalmas hatásairól, 
Azokat bőven ismertetni fölösleges. 
Inkább a védekezés, a megelőzés le- 

| hetőségéről és módjáról akarják e 
sorok a közönséget meggyőzni.

Ha van egy baj, mely sok em
bert szerencsétlenné tesz, sok családot 
erkölcsi és anyagi romlásba dönt, hát 
ez az ivás szokása.

A szeszes italok élvezésének 
szüksége nem gyökerezik az emberi 
természetben, mert hiszen mindenki
nek van rokona vagy ismerőse, aki 
soha egy korty szeszes italt nem iszik 
és annak semmi hiányát nem érzi. 
Finnországban a lakosság nagyobb 
része teljesen tartózkodik a szeszes 
italok élvezetétől, sok százezer ember 
fogadalomból nem iszik semmilyen 
szeszes italt (az abstinensek). Hát mi 
okozza a szeszes italok ily nagyarányú 
fogyasztását ?

A szokás.

Nagy hatalom a szokás. Minden
napi életünkben érezzük végtelen nagy 
befolyását. Ha ruhánkat, lakásunkat, 
kutyán! at megszoktuk, még ha külön
ben nem is megfelelők számunkra, 
nehezen válunk meg tőlük.

Ilyen szokás a szeszes italok 
élvezése. Senkinek a világon a testi 
szervezetére jó hatással nincs, de tiz- 
és százezreket nyomorba, züllésbe, 
pusztulásba visz e szokás.

Ezzel az ivási szokással szembe 
kell helyezni a nem ivás szokását. 
Más mód annak legyőzésére nincs

Az ivásnak nem oka sem asze- 
génység, sem a gazdagság. Hiszen 
mindegyik osztálybelit látjuk fetrengen 
az iszákosság sarában.

De igenis oka az, hogy isznak 
ünnepen, mert ünnep van és nem 
dolgoznak ; isznak hétfőn, mert mun
kába fognak, isznak a munka befeje
zésénél, isznak névnapon, keresztelőn, 
lakodalmon, bálon és igy a végtelenig 
és mindig a társaság kedvéért. A nem 
ivót kinevetik, őt befogadni nem akar
ják és talán nem is tudják.

Nagy bátorság kell ám ahhoz, 
hogy valaki ne igyék.

Ezen a bajon érző szivü bátor 
emberek tudnak csak segíteni. Váró-

TÁRCA.

Nők a gazdaságban.
Irta : Ferenczy Ida.

E földön minden változásnak, átalaku
lásnak van alávetve, haladva vagy időnként 
visszafejlődve az emberek életviszonyaihoz 
képest. A nőnevelési rendszer sem marad
hatott változatlan, annak is fejlődni kellet’, 
ami a közelmúlt évtizedekben eléggé gyor
san és előnyösen is történt.

Tudjuk, hogy még egy fél század előtt 
a szerényebb anyagi viszonyok között élő 
középosztály leányai az elemi iskolában 
nyert tudománynál többre nem igen lehettek 
szert, némi kézimunka és á házkörüli teen
dők begyakorlásával be volt fedezve a leány 
nevelése. Na, meg a német szóra cserébe 
adták sokan leánykáikat, de ez a „más ház, 
más szokás" elsajátítási rendszer nem min
dig vált be előnyösen.

Az előkelő és más gazdag családok 
külföldi nevelönök által képeztették leányai
kat, kik alaposan megösmerték a német iro
dalmat, de sajnos, édes hazánk Íróinak 
müveiről mit sem tudva művelődtek. Dicső

ségükre legyen mondva azonban, annak 
ellenére, szivük által vezérelve korszakot al
kotó dolgokat is müveitek a haza érdekében.

A múlt század második felében a fe
ledhetetlen emlékű boldogult Zirzen Janka 
vetette meg alapját a magyar nevelőnők, 
illetve tanítónők kiképezésének és tökéletesí
tette azt. De milyen nehézségekbe ütközött 
a magasztos pályára való kiképezés mind
addig, mig annak horderejét méltányolni 
nem tudta a közönség és az elemi és képző 
közötti hézagot pótló polgári iskolák nem 
létesültek.

Meglevén a polgári, csakhamar felső 
leányiskola is létesült, végre a gymnasium 
és a tudomány-egyetem kapui is megnyíltak 
a leányok részére. E szép nagy haladás 
mellett azonban fonák körülmények is állot
tak be, mert boldog, boldogtalan, ha nem 
is birt kiváló szellemi tehetséggel, a tudo
mányos pályára törekedett s az ilyen 
tudós nő az igazi rendeltetéséről gyak
ran meg is feledkezett és a házi tűzhely 
körüli teendőket kicsinyéivé, azok megösme- 
résére nem is törekedett, pedig nem egy 
családi boldogság jutott már zátonyra annak 
következtében, hogy a nő kizárólag elméleti 
nevelésben részesült, a gyakorlati képzettsége 
azonban hiányos volt. Az ilyen nevelési 
rendszer szerint a leányok kitünően zongo
ráznak, ami igen szép, sőt nemes szórako
zás, értenek a rajzhoz, csinos képekkel ékí

tik szobáikat, —• ez a mi szintén gyönyörű 
időtöltés, azokban az órákban, melyek már 
nem feltétlenül szükségesek a nőnek az ő 
Istentől rendelt kötelességei teljesítésére; 
jártasak az irodalomban, nem egy elmés 
tárcacikket Írnak a lapokban, — ó ez sem 
elvetendő, sőt kívánatos, hogy napfényre 
kerüljenek egy fenkölt lelkll nőnek szép 
gondolatai, melyekből mások is épülhetnek, 
de azért kár ám, ha a felsorolt szellemi fog
lalkozások a házi tűzhely gondozásának ro
vására történnek.

Zene, művészet, irodalom, a nő részére, 
ha kedvükért igazi hivatását elhanyagolja, 
olyan, mint ékes kerete valamely értéktelen 
képnek, mig ellenben szerény keretbe foglalt 
műkincs értékével bír az a nő, aki a Min
denhatótól rendelt helyét értelmes, komoly 
odaadással tölti be és igy hozzátartozóit bol
dogítva, örökszép és tisztelve szeretett jó 
szelleme marad környezetének még késő 
aggkorában is.

Néhai Veres Pálné, a nagy, fenköit 
szellemű úrasszony, aki a nőképző egyesület 
iskoláját alapította, távol volt attól a gondo
lattól, hogy a védnöksége alatt álló intézet
ben a leányok a férfiak vetélytársaivá nevel
tessenek, hanem az volt a célja a leányok 
kiképeztetésével, hogy a nő annak idején 
majd mint egy igazán müveit férfinak élet
társa, annak szellemi társa is lehessen. A 
milyen fonák dolog, ha a nő tudóskodik
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alakítsák
nemivás szokását kellő 
szembehelyezni volna 

gyilkoló

sunkban sok derék urinő és férfi van, 
akik a közbajok iránt érdeklődnek, 
azok orvoslására sokszor áldozatkész
séggel síkra szállanak. Ezekhez for
dulok kérőleg: alakítsák meg azt a 
kört, mely a 
nyomatékkai 
bátor a pusztító, 
szel.

ivási vész-

arról 
pálinka,

Nem akarok 
hogy egy pohárka 
sör vagy egy 
nem árt. Csak 
hogy az ivás társadalmi szokás 
társadalmi illemek nimbuszával 
körülvéve, ezzel csak a másik I 
dalmi szokás fogja győzedelmesen 
harcot megvívni : az a társadalmi 
szokás, na minden alkalommal, tünte
tőleg fogunk a szeszes italok élveze
tétől tartózkodni.

vitatkozni, 
egy korsó 

deci bor árt-e 
azt állapítom

vagy 
meg, 

> és a 
van 

társa- 
a

a

—s e.

aKedden színtársulatunk a „Gül 
Babát" adta Kovács Sándorral a cím
szerepben. Ez a nagystílű színész va
lóban ki is aknázta a különben hal-

i

férje oldala mellett és a házi tűzhely gond- 1 
jait kicsinyli, mert nem östneri, éppen oly 1 
sivár lehet a családi légkor, ha a naz dísze: 
a nő, csupán jo gazdasszony, de szellemileg , 
< ly alacsony színvonalon áll, hogy a ház 
fentariója — mert az legyen a teifi, — pi- ■ 
benő óraiban egy kis eszmecserét folytamat 
vele komolyan.

Visszatérve azonban az önfentartásra 
alkalmas tudományokra, az előbbi megjegy
zések nem akarnak az oklevél szerzés meg- 
támadói lenni, mert éppen a körülmények 
valtozandóságánál fogva nagyon is jó a nő
nek egy oly okmány megszerzése, melylyel 
szükség esetén kenyeret szerezhet. Sajnos, 
hogy éppen az önfentartásra utalt nők vára
kozhatnak 8—10 évig is, mig biztos állást j 
nyernek, kivált a tanítónői pályán. Az élet- , 
viszonyok mind nehezebbre változván, na
gyon időszerű egy uj pályát nyitni a nők 
részére u. m. a belterjes gazdálkodást.

Ez nem múlja felül a nö erejét, ha
nem az az előnye, hogy a tílzlielylyel szó- ; 
ros összefüggésben is van és nem is vezet ! 
a férfi munkájáért való versengésre. A nők ’ 
lég idő óta foglalkoznak gazdálkodással, J 
sőt régebben voltak a magyar nők nagy i 
hiríi gazdasszonyok de Kizárólag gyakorlati- I 
lag, bebizonyulván azonban a nők maga- ' 
sabb szellemi képessége a gyakorlati gaz- j 
dálkodást a tudományossal emelve kitűnő j 
— a haladás korszakának megfelelő — bel
terjes gazdanőkké képezhetik magukat és 1 
tudásukat akár kereskedelmileg, akár előkelő ! 
gazdaságban érvényesíthetik.

A belterjes gazdálkodáshoz tartozik a 
haszon kertészet, a termelvények értékesítése ' 
úgy nyers állapotban mint feldolgozva, to
vábbá a szárnyasok tenyésztése és értékesí
tése, a termékek előállítása és értékesítése, 1 

ványait pointirozott szerepet s leányá
val Krassóyval, aki Leilában egy neki 
való szerephez jutott, általános tetszést 
aratott. Molnár Eszti Gábor diákja 
egyike volt legjobb alakításainak, 
melylyel nagy sikere is volt, Makai jó 
Mujkó, Kövách Lajos kiváló budai 
bitó Szacsvay G. ügyes Mujkóné vol
tak, inig Tóváryne Zulejka humoros 
szerepében jeleskedett. Az estén telt 
ház volt.

Szerdán ismét telt ház előtt adták 
„Cigányt" Baráti József vendégfellép
tével, akinek Zsiga cigánya egy min
den tekintetben elfogadható, kiváló 
alakítás volt. Különösen az első fel
vonásban szép sikere is volt, nyílt 
színen is kapott tapsot. Színészeink is 
általában a szokott, jók voltak s az 
előadásról is csak ezt mondhatjuk.

Csütörtökön a „Doktor ur" ment 
szépszámú közönség előtt, amely jól 
mulatott a darab humoros részein és 
sokat tapsolt Makai kitűnő Puzsérjá- 
nak, mely az ambiciózus színész egyik 
legjobb szerepe. Méltó partnere volt 
Kovács Sándor a címszerepben, de 
Medgycsy ügyvédbojtárja, Török K 
mint Sárkányáé és Krassóy mint Len
ke is kitűnőek voltak, de jó volt a 
többi is, az egész ensemble.

Pénteken a „Nőemancipáció" 
ment — kis számú közönség előtt, a 
mely azonban annál hálásabban tap
solt Molnár Eszti Flórájának. Kovács 
Lajos és Sándor, Továryné, Török K. 
és Vákárnak valamint Makay Kajlin- 
gerének, akiből ez a művészember 
valódi kabinet alakot csinált.

I

a méhek gondozása, a mész kezelése és 
értékesítése. Mindennek elsajátítására azon
ban szükséges egy szakiskola.

A nevezett iskola már az őszön meg
nyílik Budapest környékén a nagyérdemű 
közönség érdeklődését és jóindulatát re
mélve.

Az intézet célja úgy a vagyonos mint 
az önfentartásokra utalt nőket természetes 
hivatásuk útjára terelni.

A gazdasági tanfolyam tartania egyen
lőre 10 hónapra fog terjedni és 15. életévtől 
25-ig vétetnek fel növendékek. Az oktatás 
tárgyai : A) Gyakorlatiak : a) Az összes ház
tartási teendők cseléd segítségével, b) Sütés, 
lőzés. c) Tejgazdasági munkák, d) Kertész
kedés és méhészet e) Szárnyasok tenyész
tése. f) Felső ruhák és fehérneniüek szabása 
és varrása, mtifoltozás, szövés és egyéb 
olyan kézimunkák, melyekkel a lakást és 
ruházatot olcsón lehet ékíteni

B) Elméleti tárgyak : a) Alapvető tár
gyak : számtan, éghajlattan, talajtan, vegytan, 
b) Művelődési tárgyak, c) Lélektan, magyar 
irodalom, első segély, életmentés.

d) Szaktárgyak : Gazdaságtan, kerté
szet és az összes gazdasági ágaknak meg
felelő könyvvitel.

Az évzáró vizsgálatok alkalmával az 
évi termelvények a szakértő bíráló bizottság
nak iiemutattatnak és hiteles bizonyítványok 
uralnak ki.

i

Szombaton telt ház előtt ment a 
„Kukorica Jónás" c. paródia Mekkái
val a címszerepben, ez alkalommal is 
kiválóat nyújtott s partnerével, Kras- 
sóival együtt nyílt színen is kapott 
tapsot, eleget. Hasonlóan nagy sikere 
veit Kováts Sándornak is a milliomos 
uj báró szerepében. Medgyesi remek 
kabinetalakot nyújtott Tubák szerepé
ben. Igazán jó maszk volt és jól is 
adta a rövidke kis epizódszerepet. 
Krassói ügyes Iluska volt szépen tán
colta és énekelt. De jó volt a többi 
is és hatott az eléggé levetkőztetett 
gésák kara is.

Ma délután a „Náni", este a 
„Szökött katona" megy, hétfőn Makai 
jutalomjátékául a „Kurucfurfang". — 
Meglátjuk ez alkalommal, hogy kö
zönségünk hálás fog-e lenni kedvence, 
e kiváló színész iránt s fogja-e neki 
revanzsirozni azt a sok jó estét, vig 
percet, melyet az neki már szerzett.

Gukker

Az Udvar Gödöllőn. Bécsből 
jelentik : Ősszel hosszú szünet után 
ismét udvartartás lesz Magyarorszá
gon. A toskánai nagyherceg, mint a 
király vendége, már a jövő héten 
Gödöllőre érkezik és öt héten át itt 
is marad. Maga a király, ha egészsé
ge engedi, — szeptember 20-án 
szándékozik Gödöllőre jönni és itt 
marad a delegációk megnyíltáig, a 
mikor átköltözik a budai váriakba. A 
főudvarmesteri hivatal már megkapta 
az utasítást, hogy a négy-hat hétre 
tervezett magyarországi időzés pro- 
grammját áilapitsa meg. A programúi 
igen változatos lesz ; kezdődik nagy
arányú udvari vadászatokkal Gödöllőn, 
s itt hetenkmt kétszer udvari ebédek, 
marschal táblák is lesznek. Minden 
hétiőn és csütörtökön a király be fog 
menni Budapestre és általános kihall
gatásokat ad.

Házasság. Dénes Endre dr. fő
városi ügyvéd eljegyezte özv. Kiss 
Jánosné sz. Spitz Ilonkát Rákosszent- 
mihályon.

Pestvideki esküdtek kisorso
lása. A pestvidéki esküdtbiróság 
szept. 10-én kezdődő harmadik ülés
szakára e hó 11-én d. e. sorsolták 
ki az esküdteket Verebélyi Ignác táb
lai biró elnöklésével. — Rendes es- 
ktidteK lettek járásunkból : Ráday Ge
deon gróf földbirtokos (Iklad) Kará
csony Lajos magánhivatalnok (Puszta- 
szentmihály) Vas Mór takereskedő 
(Aszód) Pótesküdt Bélley Géza se
gédjegyző (Rákoscsaba).

Lawn-tennis verseny Gödöllőn.
A gödöllői sport club f. hó 18-tól
23-ig  tartotta idei lawn-tennis verse
nyét, mely a várt eredményen felül 
sikerült. A nagyszámú nevezés, vala
mint a játékosok játékkedve csak fo
kozta a verseny érdekességét. A játé
kosokon meglátszott a szorgalmas 
tiening s szép lapdáikkal |nem egy
szer tapsra ragadták az érdeklődő kö
zönséget ; különösen a női egyes, 
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férfi páros s a bajnokság döntőjében I 
igen sok tapsot arattak a játékosok, | 
szép ütéseikért.

A versenyeredménye a kövttkező : I 
Kezdők versenye : I. Kemény. II Herzfeld 
Junior verseny : I. Wolf Pál. 
Vegyes páros: I. Lepter Ilonka;

Lukáts Harry pár 
Férfi páros; I. Lukáts Harry;

Walter pár
Női egyes: 1. Lepter I. II. Lepter A- 
Férfi egyes : I. Soós László.

Gödöllő bajnoka 1906 éve : 
Lukáts Harry.

Tűzoltóság. A gödöllői Önk. tűzoltó 
testület szombaton délután fényképeztette 
le zászlóját s az uj veretű jubileumi' érme
ket, valamint a zászlószentelési ünnepély 
rendezőségét s a fáradhatatlan zászlóanyával 
élén a koszorúslányok bájos karát. A fény
képekről képes levelező lapok készíttetnek, 
melyek a tűzoltóság javára fognak árusit- 
tatni. A zászlótzeg megváltási összegek 
nyugtázásának folytatását lapunk legköze
lebbi számában közöljük — térszüke miatt.

A baromfitenyésztésből mikép 
lehet állandó és nagy jövedelmet 
biztosítani ? A legutóbbi években 
rohamosan emelkedett nemcsak ha
zánkban, de a külföldön is a hús 
ára. Természetes következménye lett 
ennek aztán az, hogy a közönség a 
baromfihús és a tojásfogyasztást óriási 
mérvben fokozta s így a baromfi és 
a tojás ára is lényegesen emelkedett. 
Kétségtelenül bebizonyittatott pedig 
az, hogy a legolcsóbban állítható elő 
a baromfihús és tojás csak tudni kell 
annak módját, mert ismeretes dolog 
az, hogy nem minden fajta baromfi 
való hús- vagy tojástermelésre s nem 
minden vidéken lehet az egyik vagy 
másik tenyészirányt sikeresen folytatni. 
Ezen fontos tenyésztési ágazat kellő 
fellendítésére nagyon jó eszközünk 
van s ez a Hreblay Emil állattenyész
tési ni. kir. felügyelő s baromfitenyésztő 
szerkesztőségében hetenként megjelenő 
„Baromfitenyésztés" cimü szaklap, 
mely immár újévtől kezdve az ötödik 
évfolyamba fog lépni.

Ezen képes heti szaklapot a 
szerkesztőség (Nagyvárad Péter-u 1.) 
mindenkinek, a ki levelező lapon 
hozzánk fordul, 3 héten át ingyen és 
bérmentve küld mutatóul, mert a 
szerkesztő azt akarja, hogy e hézag
pótló lapot minden tenyésztő megis
merje s abból állandó és nagy haszna 
legyen. — A „Baromfitenyésztés" fel
öleli és a legteljesebben tárgyalja a 
gazdasági és sportbaromfi éneklő és 
díszmadár, galamb, és házinyulte- 
nyésztési és értékesítési kérdéseket. 
Földbirtokosok, bérlők, gazdatisztek, 
kisgazdá , iparosok és magánzón egy
aránt haszonnal és élvezettel olvas
hatják a „Baromfitenyésztést" a ma
gyar baromfitenyésztési ügy igaz ba
rát. Előfizetési ára : egy évre 8 kor. 
félévre 4 kor. Előfizetési pénzek e 
cim alatt: „Baromfitenyésztés" szer
kesztősége Nagyvárad, Péter-utca 1 
sz. küldendők.

Az 1906. évi ujoncozás. A hon
védelmi m. kir. miniszter minden tör- 
vénynatósághoz rendeletet intézett az 
1906. évi ujoncozásra vonatkozóan. 

Az 1906. évi sorozást, mivel a bekö
vetkezendő ujoncállitási idő nagyon 
rövid, a már most készen levő 1905. 
évi utazási és működési tervek meg- '■ 
állapítása alapján fogják megtartani. 
A főserozás 1906. évi október 10-tői 
november 30 ig lesz megtartva. A 
honvédelmi miniszter jelenleg is tekin
tettel van az ünnepekre és vasár-, 
valamint ünnepnapokon a sorozást 
nem engedte meg, E rendelet után 
tehát az alig lecsendesült ország fia
talsága ismét mérték alá fog állani. 
Jelenleg az 1885. évben született ifjak 
kerülnek sor alá.

Sikkasztó községi jegyző. Soltész ' 
Lajos pestmegyei Dány községi jegyző a 
gödöllői kir. koronauradalom által Dány 
község pénztárába befizetett 1897—1905 évi 
megyei és községi pótadó pénzekből 3649 
kor. 10 fillért sikkasztott el. De megkáro
sította magát Dány községet is, mert a 
község italmérési kártalanítási kötvényeinek 
1905 évi első félévi 190 Korona 50 fillér 
kamatát felvette, s magának tartotta meg. 
Hogy bűnös manipulációit leplezze, megha
misította az adókönyveket. A sikkasztó 
jegyző ellen a pestvidéki kir. ügyészség in
dítványára hivatali sikkasztás büntette címén 
indult meg as eljárás, amelynek során Sol
tész beismerő vallomást. Bűnügyében azon
ban félbe kellett szakítani az eljárást, mert 
Pestvármegye alispánja átkérette a bűnügyi 
iratokat a fegyelmi vizsgálat céljából. Közel 
egy évig hevertek a bűnügy iratai a megyé
nél. amig végre a vizsgálóbíró ismételt sür
getésére a megyei fegyelmi bíróság meg
hozta Soltész ellen Ítéletét, amely hivatal
vesztéssel sújtotta s az elsikkasztott hivata
los pénzek megtérítésére kötelezte a hűtlen 
jegyzőt. A fegyelmi bíróság Ítélete a bűnügy 
irataival most érkezett vissza Répássy dr 
vizsgálóbíróhoz, aki a legközelebbi napokban 
több tanút hallgat ki.

Két utcai szoba
hónapos szobának szeptember I-től 
kiadó Kossuth Lajos-utca 555. 2_3
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Hirdetmény.

Földmivelésügyi m. kir. Minister ur ő 
nagyméltAsága f. évi augusztus hó 3-án kelt 
55825. 1 B-2 sz. rendeletével a kegyurasága 
alá tartozó nagymarosi róm. kath. plébánia 
templomtorony bádogfedésének újbóli hely
reállítását és a templom cserépfedésének, a 
hiányzó és tört cserepek pótlásával leendő 
átrakását 3124 korona és 45 fillér összeg 
erejéig engedélyezte. A fent említett mun
kálatok kivitelének biztosítása céljából az 
1906 évi széptember hó 15-ik napjának d. 
e. 10 órakor a nagymarosi ni. kir. erdő
gondnokság irodájában tartandó zárt aján
lati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtok felhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a 
kitűzött nap d. e. 10 óráig annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér
kezettek figyelembe nem fognak vétetni.

Ajánlat tehető külön a templomtorony 
bádogfedésének helyreállítására és külön a 
cserépfedés átrakására is.

Az ajánlatokhoz az engedélyezett költ
ségösszeg 5 “/o-ának megfelelő bánatpénz, 
(vagy a bánatpénznek az állampénztárnál 
(m. kir. adóhivatal) történt letételét igazoló 
pénztári nyugta csatolandó.

A versenytárgyalás eredménye felett a 
gödöllői m. kir. erdőhivatal határoz és fenn
tartja magának azt a jogot, hogy az aján

lattevők között, tekintet nélkül az ajánlati 
összegre, szabadon választhasson, esetleg az 
összes ajánlatokat elutasíthassa.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
költségvetés és szerződési feltételek nevezett 
m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák
ban naponkint megtekinthetők.

Kelt Gödöllőn, 1906 augusztus hó 14.

Magy. kir. erdőhivatal.

1186 szám 1906.

Árlejtés.

Az aszódi magy. kir. javító intézet 
részére az 1907 éfolyamán szükséglendő 
mintegy 115 mm. marhahús, 16 mm. ser
téshús, 10 mm. borjúhús és házilag olvasz
tott (ÍKrás) sertészsír szállításának vál
lalkozói biztosítása tárgyában a nyilvános 
árlejtés folyó évi október hó 
8-án hétfőn d. e 10 ó r a - 
kor fog az intézet tanács termében meg
tartatni.

Az árlejtés szóbeli ugyan, de a kik a 
szóbeli árverésen nem jelenhetnek meg, 
írásban is tehetnek ajánlatot.

A ki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles 
az árlejtés megkezdése elölt az áriejtési fel
tételeket, annak elismeréséül, hogy azokat 
olvasta, megértette és föltétlenül elfogadja, 
sajátkezüleg aláírni és az árlejtést vezető 
kezéhez a megállapított bánatpénzt kész
pénzben, vagy pedig óvadékképes értékpa
pírokban letenni.

Az Írásbeli ajánlatot ivenként 1 ko
ronás okmánybélyeggel kell ellátni, lepecsé
telni és a borítékon a következőleg címezni. 
„A magy. kir. javító intézet Igazgatóságának 
Ászodon. Ajánlat az intézet 1907 évi hús 
vagy sertészsír szükségletének szállítására, 
mellékelve . . . korona bánatpénz'"

Az árlejtési föltételekben kikötött bánat
pénzt az Írásbeli ajánlatokhoz is kell csa
tolni és azt is kijelenteni, hogy az ajánlat
tevő az árlejtési föltételeket olvasta, megér
tette és föltétlenül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatban a szállítási egységi 
árakat nemcsak számjegyekkel, hanem he
tükkel is korona értékben, tisztán ki kell 
Írni.

Az árlejtési föltételeket a folyó évi 
október hó 8. d. e. 10 órájáig naponként 
a hivatalos órák alatt az intézet irattárában 
megtekinthetők, esetleg le is másolhatók.

Magy. kir. javító intézet igazgatósága : 
Aszódon, 1906, augusztus hó 18-án.

Krajtsik Soma, igazgató.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
-----------Gödöllőn------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjem 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.

3 vagy 4 szobás 
évi lakás november elsejére keres
tetik. — Cim a kiadóhivatalban.
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Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f. hó 27-től naponta 
este 6 órakor Petőfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész 

napon át.
Müfogak. Fogtömés. Foghúzás.

ELADÓ HÁZ.
31. szám alatti ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
eladó. Október elsejére bérbe is ki
adó. Bővebbet özv. Glósz Rezsőnénél 
Erzsébet-királyné ut 10. szám. 3—4

PESTI NAPLÓ
uj karácsonyi ajándéka

A Pesti Napló karácsonyi albumainak so
rozata a magyar génius javakincseinek gyűj
teménye. Irodalmunk és művészetünk hatal
mas alkotásait méltó, nemesen diszes for
mában mutatták be a Pesti Napló előfizetöi- 
n k. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb 
é1 (ékesebb 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 felü| 
fo;ja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk kőtömb volt az. előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytöl-egyig 
remek diszmlivek voltak.

Idei ajándékkönyvünk

RÁKÓCZI-ALBUM
lesz. Nem tudományos, csak a történelem 
kutatásaiban gyökerező irodalmi é.; művé
szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nagy 
kor hőseit, ünnepiéit és izgalmas hétköz
napjait. Izzó törekvéseit, lobog'> indulatait, 
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 diszitik 
majd e müvet. S a mülapokon kívül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
og remekelni. E diszes tartalomhoz méltó 
esz a keret. Bekötését a magyar iparművé
szet elsőrangú mesterére bízzuk. Hadd felel
jen meg a remekmű nemes tartalmának a 
külső megjelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
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 tqv ibbi 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

... .... Köhögés, rekedtség és elnyáikásodás
UH JAJ ! ellen gyors és biztos hatásúak

É L J 3 t

Egger ínsHpasztlEí;!, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

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

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko-^n-ií1fl4\ , 
zott köhögés! kiupllűlJ n

Gödöllő : Szentmiklóssy B 
Alberti : Langhr f Gyula. 
Aszód : Sárkány László.

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

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

I

A1 árvány-n íozai k-lapok 
velencei módra 

Cenjent-1 ip< >k sinja és 
rónjai mozaik utánzat 

Aíozaik-lap á 1 i Alettlach 
Keran |it- és kiin kor-lap 
I ’ortlaqd -cen íentcsövek 
Köagyagcsí ivek 
Igornál í-ce ment 
1 *< >rt lai]d- cement 
Kariiíantyus Portlnncl 

cement csövek 
------------------ —---------------- —----------------------------------

Gödöllői Erzsébet hönyvnyomda.

< Iránil-t<*razz< >
1 letoairc >zá.sok
( 'satornázások 
'Turbinák ós zsilipek 
Medencék
Szökőkutak
Jászt >lok
Fürdőkádak betonból és 
faye.qoe-lapokkal 1 >< >ritva 

Faburkc >lat< >k fayeijc e- 
laj >< >kkal


