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A betétkamatláb.
Tudvalevőleg a fővárosi nagy 

pénzinlé elek a nemzelkö i pénzpia
cion általánossá váll pénzbőség be
köszönte ulán leszállították a takarék
betétek kamatlábát és már hoss abb 
idő óta 3 — 3‘/s százalék belétkam t- 
lábat tartanak fen. Pénzintézeteink — 
e kamatnál még mindég többet Eret
nek és napról-napra jelentkezik is a 
komoly szüksége annak, hogy a ka
matlábat betéteik után leszállítsák.

A betevő publikum azonban más 
véleményen van. Hogy mily ferde ná
lunk az uralkodó felfogás ez irányban, 
illusztrálni fogják az alábbiak

Az elmúlt és a folyó év folyamán 
több pénzintézetünk szállította le a 
betétkamallábat, némelyik pedig I ga- 
lább azzal igyekezett kamatlerh i! 
könnyíteni, hogy a betélkamatadó’, 
melyet eddig nem ritkán 4—5 száza
lék kamatláb mellett is az intézel 
fizetett, a betevőkre há ilotla át Most 
azonban Ausztriában ezzel ellentétes 
mozgalom indult meg, melyre az im

pulzust az Elsó ausztriai takarékpénz
tár adta meg, amely a betétkamallábat 

százalékkal felemelte. A bécsi ban
kok, a melyek betétkamatlábukate.ész 
3 százalékig leszállították, nem követ
ték ugyan ama nagy takarékpénztár 
példáját s a mostani alacsony betét
kamatláb további fentartását határoz
ták el, az azonban valószínű, hogy az 
osztrák községi takarék pénztárak kö
zelebb szintén felfogják emelni betét
kamatlábukat.

Már most az a Kérdés áll elő és 
ezt a kérdést nálunk is sokan szellőz
tetik, hogy indokolt-e a mi pénzinté
zeteinknek az alacsony belélkamatláb 
mellett való megmaradása, vagyis nem 
mutatkoznak-e a pénzpiaczon oly 
jelenségek, a melyek a belétkamalláb 
felemelését indokolttá teszik ? E kér
désre megfelelendő, mindenek előtt ki 
kell emelnünk, hogy a nemzetközi 
pénzpiacz helyzete nagyban és egész
ben nem változott, ma is a 23l4—36» 
százálék kamalláb áll fen és nincs i 
rá semmi kilátás, hogy az olcsó p nz 
korszaka egyhamar véget érjen. A mi 

pedig a helybeli pénzpiaczol illeti, itt 
icen szokatlan nagymérvű pénzbőség 
uralkodik A két egymést küvető év 
jó termései felduzzasztottak az elhe*  
lyezést kereső tőkéket és mivel min
den vállalkozás szünetel és az építke
zés, beruházási kedv egyáltalán nem 
akar fellendülni, a felgyülemlett tőkék 
a pénzintézeteknél helyeztetnek el. 
Pénzintézeteink, még a kisebbek is, 
alig képesek kellően gyümölcsözletni 
a felgyülemlel betéteket, de semmi 
eselre sem gyüinölcsöztelhetik azokat 
o'y kamathozam ellenében, hogy a 
belétkamláb felemelése utján a bete
vőknek nagyobb ha-znol juttathasson.

Figyelembe veendő az is, hogy 
az osztrák takarékpénztárak községi 
intézmények lévén, nyereségre nem 
dolgoznak mert osztalékot adni nem kény
telenek, minélfogva a betétek hitelmű
velete’ be fektelése utján elért tiszta 
hasz< nból többel juttathatnak a bete
vői nek. És mégis az első ..usztriai 
takarékpénztár felemelt belélkamatlaba 
esik 3*b  százalék, mig g hazánk
ban a fővárosi pénz intő etek

T Á R C Z A

Ha én Isten lennék . . .
SULLY-PRUDHOMME után.

Ha én Iston lennék, 
Senki meg nem Imi na, 
Nem volna rossz ember, 
Bubánat sem volna, 
És hogyha sírnának, 
Csak őrömtől tennék, 
Ha én Iston lennék! . .

Ha én Isten lennék, 
Gazdag termés volna, 
Minden fa rügyeznék, 
És nem lenne munka;
És a mit tonnének, 
Azt őrömmel tennék, 
Ha én Isten lennék! .

Ha én Isten lennék, 
Nem von’ senki szegény, 
Az ogósz világot 
Újjá teremteném;
De rajtad galambom 
Még sem változtatnék, 
Ha Isten is lennék! . . .

Vágó Vilmos.

A rabszolga.

llermann Ézsaiás a híres tudós, egyike 
volt azoknak, akiknek a nevű sohasem inul- 
hátik el nyomtalanul s nem törölödhelik ki 
a történelemből.

Minden egyes munkája f-jezet voli nz 
emberi huladás és művelődés lörlént-lnében. 
Áldásos munkásságáért azok közzé sorozták, 
a kiket — mint a nemzet hallhatatlan nagyjait 
— közszeretet, bámulás, színié imádat vett 
körül.

Természetes dolog, hogy lépéseit, é e- 
tének minden mozzanatát közfigyelem kísérte 
és á.talános volt a sajnálkozás, mikor a 
tűrés tudósról kiderült, h gy a legboldogta- 
htnabb c nládi élet, t kell végig élnie.— 
Évtizedekkel öregebb volt ez az asszony 
aki pokollá tette Ez iás ur életét.

Boldog voit llermann olyankor, ha 
valami ü. ügy alatt meg tudott szökni a 
családi tűzhely mellől s vagy egy kedélyes 
kis korcsmában vagy a klubban tarokkozva, 
barátai közt töllhes.-e el az időt, mindaddig 
mig a cseléd órahosszanti keresés után reá 
t.lalva tudtára adta, hogy a nagysága sür
gősen haza hivaija.

Vérig tudta ez az asszony Hermannt 
bosszantani. Elég volt egy-egy nem tetsző 
szó s már készen volt a családi perpatvar 
egyik legszebb példánya. A jó öreg tudós 
pedig tűrte mindezt anélkül, hogy valaha 

zokszóra nyílt volna az ajaka. Tudta, hogy 
úgyis hiába minden panasz, minden ellenke
zés. A csendes türelem s a megszokás által 
keletkezett békés nyugodtság használhatott 
neki csupán.

Ez a megadás annyira ment már a 
legutolsó időkben, hogy Hermann állandóan 
ott hordta a kabátja zsebében a felesége 
kedvencz parfümjét, nehogy észrevegye rajta 
a füst szagot; papucsot húzott fel a szobába 
lépés előtt, nehogy bepiszkolja a szőnyeget, 
maga szaladt az Orvosért, ha önagysága 
ájuldozva, halálos fájdalmakhoz illő hangon 
jelentette ki, hogy migrénje van. E-’y szóval 
elkövette mindazt, amit a legrémesebb papucs 
uralom alatt álló embernek a békesség 
kedvéért el kell követnie.

Egy szép i.apou azután bevonták 
feketo poszlóv.d h nagy ház kapuját. A 
„sárkány" mmt n hogyan a mi ludo.-unk 
szólitá az ö éle opárjái, elszállt magasabb 
és jobb tájékra. Hermáim feketo ruhát öltött 
fel és egé-z nap mást se csinált, mint vagy 
megilleiödötton állt u koporsó előtt vagy 
fo,;adta a részvétny latk zók i.ngy tömegét.

Mikor e/.ixk gyászoló részvéte mellett 
elindu t a megboldogult az utolsó útra, 
llermann bizonyos eltompu lsággul nézte az 
egész gyászpompát. Csak a mikor lehullottak 
az utolsó göröngyök akkor kezdőit gondol
kozni, mi is lesz ezután.

Alig tudta elképzelni, hogy is fog 
lefolyni az ö életének hátralevő része. Ö, a
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jj1'. belétkauialot fizel-
k. nálunk pedig a pénzintézetek 

I ' Iktunatlába 4százaléknál sehol sem 
alacsonyabb.

A betétkamatoknak a jelen viszo
nyok közt való forsirozott f lente'é.-e 
a hiteligények kielégítése szempontjá
ból sem kívánatos, mert szükségkép 
a kölcsönkamatláb felemelését vonná 
maga után, amit p alig mindaddig, a 
mig az ált dános pém viszonyok rá 
nem kényszerítenek, kerülni kell. Ugy 
hisszük ezeknélfogva, hogy a betét
kamatláb felemelését ko eoly megbe
szélés tárgyává tenni nem lein I, sőt 
még mindig annak szükségessége forog 
fen, hogy azok a pénzintézetek is 
csökkentsék betétkamallábukat. a me
lyek azt eddig — a verseny érdeké
ben — abnormis magas fokon fenlar- 
tották.

A „Hangya" Gödöllőn.

Megemlítettük mi is e lapok ha
sábjain azt a mozgalmat, mely egy 
szövetkezeti bolt létesítése érdekében 
itt nállunk Gödöllőn megindult.

Nagyobb jelentőséget azonban 
nem tulajdonítván neki, nem is fog
lalkoztunk vele bővebben, ugy fogván 
fel a dolgot hogy az is llm, iia a 
-Hangya*  törekvése sikerül —■ mert 
hisz még az is nagy kérdés — és a 
szövetkezeti bolt létre jön, 'erfdjebb 
lesz Gödöllőn még egy fűszer üzlet, 
egyéb baj nem történik! Alig hisszük, 
hogy a mai meglévő áldatlan konku- 
renczia mellett ezen a téren ez m r 
rontana vagy ronthatna valamit, mert 
akkor a midőn hol egyik kereskedő 
dobollalja ki, hogy nála pe'roleum,

ki edd g fogoly volt, most szabad lett aszó 
legteljesebb értelmeiben. Nem kell azután 
orvosért szaladgálnia, ott tölti el az idejét 
a hol akarja, azt tesz a mit akar.

Másnap már hajnaltájban került híva 
a sáros utczáról piszkos czipőkkul. Az. első 
pillanatban megakai ta tenni a szokásos óv
intézkedéseket, a másikban azonban már 
eszébe jutott, hogy most már minden sza
bad . . .

Kimondhatatlan lelki gyönyöi-űsséggel 
ment azután be a szobába szivarral a szá
jába. kéjjel törülte bele a lábait a drága 
szmyrna szőnyegbe s reá verte a szivarja 
hamuját éppen a szalon asztalára.

Néhány hétig beállott az öreg a legvi- 
haredzettebb lumpok közzé. Nap nap után 
a hajnal vetette haza. Szinte tobbzódolt a 
szabadságban.

Később azután vége lelt mindennek. 
Megunta mindezt, llgy járt mint a fiatal 
gyerek, a ki egyszerre beieszabadul u sza
bad életbe s a megcsömörlésig élvezi azt. 
Beállott újra a rendes élelii, szolid emberek 
közzé. Újra erőt vett rajta a régi megszokás 
érzése a legaprólékosabb dolgokban is.

I'.gy szép napon pedig megtörtént az a 
inra dolog, hogy llermann Ézsaiás újra 
megnősült, elvetto a házvezetőnőjét, a ki 
már erősen benn.' járt a negyedik X-ben.

Az uj asszony csak annyiban külüm-

cz.ukor vagy egyébb egy krajczárral 
olcsóbb leli, hol a másik, már ott 
rontani semmi sem ronthat, mert 
nincs in i I rontania. — Olt már 
meg van a kenyér irigység és a leg- 
cstmnyább konkurenczia, amely a 
másik kundschafljánaK elfogására tö
rekszik.

Ne higyje senki, hogy az esetiig i 
megalakulandó szövetkezeli bolt any- I 

nyit fog ártani a fiiszer szakmának 
Gödöllőn, mi.it ez a konkurenczi.i.

Ez volt a mi álláspontunk iddig 
a Hangyával szentben s épen ezért 
nem tulajdonítottunk nagyobb fontos
ságot a mozgalomnak.

Uj-bban azonban oly hírek ke
ringenek, hocy a ‘Hangya*  ezélj . 
Gödöllőn nem c-upán az, hogy szö
vettel ze:i boltot alapítson, Ilin m az 
is, hogy köztünk a felekezeti gyű ölt- 
ség magvát elhintse, az antiszemitiz
must terjessze.

Ha ez lény: akkor kötelessége 
társadalmunknak támogatás helyett 
sorompóba lépni ellene.

Nincs szükségünk i )yan intéz
ményre, mely konkolyt hint polgársá
gunk közé és szétvonást, megh.isonlást 
igyekszik terjeszteni.

A »Hangya< cziinü országos szö
veti;. zet egy államilag támogatott s 
állami fenhatóság alatt áló vállalat, 
melynek alapszabályai sehol vallási 
kérdésekkel nem foglalkoznak, sőt ugy 
tudjuk, vezetőségében van Sándor Pál 
is, aki zsidó vallást! ember, nem ért
jük ennélfogva: miért volna épen 
Gödöllőn a ezélja a vallásfelekezetek 
közt uralkodó béke és jó egyetértés 
megbolygatása.

Mert lehetetlen, hogy az állam

bözött a régitől, hogy — természetesen a 
mé’-es hetek elmúltával — még komiszabbul 
b int az öreggel, mint az előd. Mesés rész
letek szivárogtak ki a nípvilágia arról a 
családi életről, a melyben azu'án része voil.

A kávéház asztala mellett a mi imá
dott n esterünknok a szomorú esető szintén 
szóba került. Mindannyian lehangoliságga! 
teljes bámulattal gondolkodtak a felett, hogy 
miként í< tudta ilyen másodic nösiilésre reá 
szánni magát az öreg, a mikor az elsővel is 
ugy megjárta.

Mikor hangosan is kifejezést adtunk 
ezen gondolatunknak, a társaság nesztora, 
a ki valamikor a latin nyelv kiváló tudomá
nyivá oktatott, nz utóbbi időben pedig 
élettapasztalatokkal telt megjegyzésekkel 
látott el bennünket, oldotla meg a rclylélyt.

— Tudjátok (luk — mondotta — a 
régi rómaiaknai nem egyszer megtörtént, 
hogy egy egy félszibaditott rabszolga solio- 
gyan sem tudta beleélni nugát a szabad 
ember életmódjába. Egész életében hozzá 
szokott a rabszolgasághoz, szinte vérévé vált i 
ez n érzés. Életszükséghez hasonló érzés I 
hajlottá, hogy újra urat, parancsoló, kérésién ' 
magának. Mondhatom nektek fiuk, hogyha 
hinnék Buddha tanaiban s igy a léb-kván 
dorlásban, azt vélném, hogy llermann Ézsaiás 
is egy ilyen rabszolga lelkét örökölte . . .

Szundy Károly. 

támogasson és segélyezzen egy oly 
egyesületet, aicly a vallási béke 
megrontására törekszik

Felhívjuk tehát a ‘Hangya*  szö
vetkezetei és felhívjuk különösen ltely- 
be'i képviselőit czéljaik és törekvéseik 
őszinte kifejtésére.

Nyilatkozzanak: hogy tisztán lás
sunk 1

Ne adjanak alkalmat félre m - 
gyarázá-okra s különösen ne arra, 
hogy egy egyszerű üzleti vallalat oly 
színben tiintettessék f I, mintha czélja 
a varos polgársága közt fennálló jó 
viszony megrontása lenne.

Csörgő.

HÍR e k.
Karácsonyi ünnepély az óvodában, 

Gödöllőn mint hz utóbbi evekben óvónként, 
nz idén i*  gondoskodnak a jó szivek a sze
gény sor u kies nyolc „Kriszkindlijéről," Az 
idén i, meg lesz tartva mint ói tesülünk ez 
az ümupély az ovodaban s a karácsonyfát 
fe f< gják állítani.

Sors húzás Az 1P83 évi ■ születésű 
I£04. évi fösorozásra felhívott első kor
os, lalyu védkotelesek részére a sorshúzás 
Gödöllő község Ilk ánál 1904 január 8 án 
d. e. U orakor fog megtartatni.

Körvadászat. A gödöllöi cs. és kir. 
vadászliivaial ma délelőtt nagyszabású kör 
vadászatot rendez. Találkozás reggel 8 óra
kor. A vadászit in Erzsébet park mellől fog 
k indu ni és a Hónokéig terjed.

Uj orvosi kör Valkó község ki akar 
váhii n v Ufói közegésségiigyi körből, mely
hez kívüle Vacz 8zt László, Z-ámbok, Dány 
is túloznak és önnálló községi orvost óhajt 
válás, t.ni; kérdés: indokolt e ezen kíván 
»ng. akko-, ni dőn i tépj.yermekek kinevezett 
egyleti orvos át Így gy tatnak?

A vasárnapi munkaszünet feifüggesz- 
tése. A kereskedelmi minisler 77938|903, 
számú rendeletivel a vasárnapi munkaszüno et 
mára égisz napra felfiig, esz.teti.tt,

Gyaizrov. t, Dinnyés Mihály gödöllöi 
lakos, — o hó 17-én besnyön elhunyt. 
Temetése szombaton <’. u. 3 órákkor ment 
végbe nagy részvét mellett. Az elhunytban 
Dinnyés János Gödöllő község bírája ódos 
atyját gyászolja,

Uj mad.tr faj Gödöllőn. Érdekes ornit- 
hologini tünetet észkl. a hkisság Gödöllő 
vidéken. Egy uj énekes madár faj tok ped itt 
itt mer, olyan, aminö eddig még sz.örvánvosan 
s.m fordult ölő. Egy nagy n szép csíz faj. Nagy
sága olyan minta puos.rtné, búbos ejü, szárnyai 
f. rka bíbor vörös tollazatú, bogyo vi ágos 
•ziist szürko c-öro f kelé tollazattal szegé
lyezve. Éneke olyan mint aciizé, vagy czin- 
kí jé és a házak közelében húz il k meg a 
k rtl fákon épen mint azok, A Kei e icz Józ-ef 
tér fáin nagy ciapatokbm látható ez az 
érdekes madár faj.

Kerü éti czipéezgyülés Aszódon E hó 
26-án, karácsony második napján, Gödöllő, 
Aszód és Hatvan czipész iparossal Aszidon, 
az iparié tűiét helyiségében értekezletet tar
tanuk. A gyűlés tárgya : 1. Jelenlés a czipész 
ipar jelenlegi gazdasági helyzetéről. 2 Hatá
rozat hozatal a kcreskedósekbsn űzött kész 
czipö áruk árusításával szemben. 3 Egy bőr 
áru szűz. Ikezct felállítása. 4 Indítványok.

Al ikuíó közgyűlés. A Gödöllő és vidéki 
árú fogyasztási és értékesítő szövetkezet o 
ho 27 ón, vasárnap d u 2 órakor tartja 
alakú ó közgyűléséi Gödödön, a községházán.

Szol d Götlö lő Pénteken éjj- I egy négy 
Ingből álló, jókedvű u i kompáni. jött át 
H ikosiigotrői Gödöllőre, hogy itt folytassák, 
a mit ott abban hagytuk : a mulatóst, De meg-
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járták! Gödöllőn éjjel 11 órakor már nem 
találtak nyitva vendéglőt, a hol mulathattak 
volna. Szolid itt az életi Ki hajtattak végre 
tehát vis za a vasútra s ott a váróteremben 
f eblizni kezdtek; di itt sem volt szeren- 
cséjtik I Mert egy csendőr járőr váratlan 
megjelent az indóházban és lefoglalta a 
a kártyát A jó kedvű ifjak azután az 
éjjeli vonattal tovább utaztak Aszódra. — 
Sokkal több szerencséjük azonban itt sem 
vol’, mert csak annyit értek el, hogy táv
gyalogló passiójuknak áldozhattak, bérkocsi 
híján gyalogosan tévén meg az utat az 
áldomástól a városba — és vissza.

Karácsonyi és újévi ajándékok !
Van szerencsém a t közönségnek szívós tudomására adni hogy

11758.|tkv. 9C3

Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir járásbiróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy Martin*  nn Sándor 
végrehajtatónak özv. Gubek Jánosné végre- 
haj óst szenvedő elleni 61C kor. 20 fill. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a gödöl ői kir. jbiróság területén levő 
Rákos Keresztur községben fekvő a rákos 
keresztúri 85. sz. betétben A I. 1—2 srsz. 
4156. 4157. hrsz. felvett szántó és szőlőnek 
a B. 2. alatti szerint özv. Gubek Jánosné 
szül. Kirádi Szidónia felerészbeni jáiulékára 
280 kor;

a rákos keresztúri 503. sz. botétben 
özv. Gubek Jánosné szül Kirádi Szidónia 
kisk. Gubek Szidónia és Valéria nevén álló 
azonban az 1881. 80. t.-cz. 156 § értelmében 
egészben elárverezendő A f 1 sor 414-hrsz. 
szőlőre 888 kor;
továbbá a rákoskeresztúri 820. sz. betétben 
ugyanazok és kisk. Zsichla Zsuzsánna nn- 
vén álló és az 1881. 10. t' ez. 156. § 
élteimében egészben elárverezendő Af 1 sor 
4143. hrsz. szőlőre 8S-0 kor végül a rákos 
keresztúri 835. sz. tkvi betétben özv. Gub k 
Jánosné szül: Kirádi Szidónia és ki-kot u 
Gubek Valéria nevén álló azonban az 1881 
60: t: ez, 156 § értelmében szintén egészben 
elárvtrezendőIA 1 —2 sor 4158, 4159: hrsz, 
szőlőből álló ingatlanra az árverést 318 kor: 
ezennel megállapított kikiállási áibm elren 
déllé és hogy a fennebb megje'ölt i igatlanok 
nz 1904 évi Január hő 2 napján 
délelőtt 10 órákkor Rákos Keres z- 
t u r község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen s megállapító! kikiáltási áron alul 
is ladatni fonák.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 % át kész
pénzben vagy az 1881 60 t ez 42 §iban 
jelzett árfolyammal számitolt és az 
1881 évi november hó 1 én 8888 sz a. 
kell igazságügyminiszteri rendelet 8 § óban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött keséhez letenni avagy az 1881 LX t ez 
70 $ a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elbelyeséséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.
i®. Gödöllőn 1908 n'vember hó 24 nrpján

Kir járásbiróság mint telokkönyvi ha
tóság.

Lukácsy, kir aljbiró

Gödöllőn, a Ferenoz József téren (piac-tér)
a mai igényeknek teljesen megfelelő

vas, szerszám és festék üzletet
nyitottam

Állandóan dúsan felszerelt raktáramban kaphatok 

konyha berendezési csikkek, filtökályhéik. épület és bútor vasa

lások.
Rudvasak, vaslemezek és horgonylemezek. Szabadalma 

zott öntött aczél ekefejek Jótállás mellett. Kocsi tengelyek lopatkó 

sarkok és köszörű kövek Mindenféle fegyverek töltények sörétek 

úgyszintén villanycsengő fölszerelés.

Továbbá olaj kencze mindenféle száraz és olajfestékek

Fötörekvésem lesz hogy igen nagyrabecsült vevőimet mindenkor 

pontosan lelkiismeretesen és legjobb kiszolgálással helyesen kielégítsem

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve

Med. dr Traub József

kitűnő tisztelettel
Székely Lajos

gyomorpora a

gastricin 
oiicsilr'ff siegvúsgdlva és 

kipróbálva.

A gödöllői Borászati Szövetke
I zetnek hat darab részvénye most 

esedékes szelvénnyel eladó Ajáu 
latok az átvételi ár mdgjelölésével Mentsik 
Budapest Szegényház ulcza 19 czimre intó 
zendök.

Ezor és ezer ember, különféle gyomor é 
bélbajok miatt szigorú diétára utasiltntolt a 
mi életül et megkeserítette A dr. l'raubféle 
Gastricin gyomorporának használata után 
ezen diéta betartása már röv d idő után 
teljesen fölösleges. Betegek, kik erejüket táp
lálkozás folytán nyerhetik vissza, azt a 
Gastricin használatával tökéletesen elérhetik

Gastricin ha hatás szer a Kövbajokníl 
u. m gyomorgörcs, böfögés, csikarás, gyomé ' 
fájás, hányás, görcsök, undorodás és széü 
rekedősnél, főfájásnál könnyítés folytán röj.1 
tön és huzamosabb haszna álnál krónikus 
gyemor- és bélbajok ellen biztosan hat, a 
melyek eddig minden szernek ellen állottak. 
A Gastricin nem hashajtó szer, azér a 
székelést tökéletesen szabályozza. Bővebbel 
prospektusok á'tal Orvos úriknak ingyen 
minta Kapható a legtöbb gyógyszertáriul.
Főraktár: Salvador gyógyszertár, Pozsony.

Nagyban kapható droguista üzletekben. 
Nagy doboz 8 kor. Kis dob: z 2 kir ma. 

Bérmertve 20, ajánlva 45 fillérrel drágább

1OO drb.

névjegy

1 koronától feljebb.

Megrendelhető:
a gödöllői >ERZSÉBET*  könyvnyomdában

Arany aas-ház.

KÉK
ruhamosáshoz 

a legjobb kékitöszer.
— Törvényesen védve. — 

mosó-intfzetekbon háztartásokban a 
legkedveltebb rnhakékitő

Olcsó és föliilmulhatatlan 1 
kis üveg 24 fillér tízszeres mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg 1 korona 

fel üveg 1 korona
Kaphafó mindenütt

Utániatoktól óvakodni.

Ktzárólago s 
gyártói

HOCHSINGER TESTVÉREK Vegyészeti gyára «



4 1'10' d,czeiul.nr

kule «“vagy —
i oo y <j yoi
I-,; ialásaH s ennélfogva 

i c ícsöjI) szappan. - Minden
■ i

| l.árús tik)l őszektől mentes.

f.n ' i

r.denüt. kaphatói
B<.\ás_. ásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 

•1 minden darab szappan a „Schichl" névvel és 
3 a fen i védjegyek egyikével tegyen ellátva.

■ IX — saját méhészetemből gyógy és cső 
MHZ mege czélra 5 kilós p’éh dobozok 

bán 6 koronáért, csepegtetett szín 
méz 4 literes tölgy hordócskákban 5 korona 
50 fillérért frankó küld utány Hel Gang Ti
vadar Dcnysow via /arwopoZ'(Aü. z.tria.j

Akácz és Glcditchia magot i
i

vásárol . és mintázott ajánlatokat kór.

K a r a <í ó [3 é 1 a
csász

M a g y a r
elfogadóit Gö 
döllpn. Gzi >i : 
Szabó Béín Gö

döllő, Váczi-ut 373. szám esélpg a járáshi- 
róeágnál. — I'gyanot1 jó’mibiin
varrógép eladó.

és kir. udvari szállító ,
M a g p e r g e t ö g y'.i r a •

ZALA EGEHSZEGEN. '

SZ.ŐLŐI.l’GAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homok'a’ajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj. alkal

mas, (bár ínind ku-ző termé-zetü) mert nagyobb 
része Ina megnő is, t rmé-t nem hoz. ezért sokan 
n in értek (d eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják 
li 'iziik.it az egész szölőérés idején alogkitünőbb 
innskatálv és más édes szülök.od.

A szüli) hazánkban minden,űtt megterem s 
nincsen oly ház, melynek fa melleit a legcseké
lyebb gondozással I 'nevelhető nem volna ezen- 

' kivül más épületek- éji, keltei nek-, kerítéseknek 
-tb.'ii legremekelib d'i-z.e. annélkül hogy |eg- 

I kevesebb helyet is elfoglalna az egvébbre hasz, 
n.ilhate részekből !•'/. a iegháládatesabb gyű*  
mólos mert minden oviion terem.

A .fajok Í-»mer,t’.eíésére vonatkozó .jszbies 
fénynyojpatii katalógus bárkinek ingyen ,éí byr- 
méntve küldetik inog- aki-czimét ogv, levelező 
lapot? tudátjil. ■

1 • Czim : ‘ .
Eruirl leki első szíílííolt vtíiiylelep Xiury-Kágya, n. |i, SMídrliiil

r

• - •*i

I£ 1 a. A kl ájulás. görcsök és más
■ iM — -...... _ i i ilyen idegbántálmakban

«• zen ved kérjen hro-'sűr arról. Ingyen ésrbérmiyit- 
ve kapható a hattyú gyógyszertár útján (Schwahen 
Apotheké Frankfurt a. M.)

’.’C-•■•••■* ■’

a (g u m i) 1 ™.
irühonos11óJa t*'ú'i,íSaA\J

- - -=X2_-A„.4\>rk,,,:y7 
Schötolla Ernő

Szőlészeti és berászaii szaküzlete Bpésten, Án<lrá«i-ut. 2. 
Legnagyobb raktár a szüretéléshez szükséges 

\ & .felszerelési ezikkdbcn szölözuzó-borsajtok és bor
^Szivaitjuk db

Képes árlap ingyen.
UFánnvo ni s Hlos

■vswm»- J5_v »
„t ‘Ajp- •"ft i»é i2 iává

* « V

L|5

_usaBuu.

Ilistül Sd c
4-e- temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keménvfa- 
diófából kisebb-n.igvobb * .......

szám.
■ - > ........... )... Vagy fém t; cl

.... . .. • 1 "éMl.ci,. Szemfötlalek. virágok, szalagok, sirkosm u<
Viaszgyertyák szobabelniz.ás >k, rav ilal-felállilás, a személyzet díszes 
ri’h-AL-a gyászkocsi mellett fáklyával,ruhái).n, a ;
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden’ 

Guósz.jclcnlésch I ói-a

• . egy II;
nyitóit halott askocsi vagy dísze-

felszereléssel elfogad Lalik, 
alatt elkészíttetnek-

Gödöllői „Erzsébet- könyvnyomda.

Amerika
EHndulás Havreből 

mindén szombatoü Me- 
netiegyek a " 

Franczia linie által 
Jó és gyors ii'azás. Ki- 
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur. Közelebbi 
értesítést ingyen ósbér- 
meiitvo nyújt a 
Franczia linie. Wien, 
1V. W'eyriiig.T. a<se H

sok pénzt,
lm vönként !00 

koronáig kereshet 
mindenki divzt< ssé 
ees<en iitinden szak
ismeret nélkül

Küldje be czimét 
975 jelige alatt a kő 
\ étkező czimre ; An- 
njnce'-Abteilung 

des ,,Merkúr" Mán- 
hfcim, Meerfeldstr.

Olcsó szén
kapható hevesmegyei Rózsaszent- 

-■már'.oni szénbánya telepen mét<-r- 
in'rtzsánként (taríibos 60 aprószén 
50 fillérért. Vagononkénti (100 min) 
vételnél élesebb.

Megrendelések
SÜSS FEI1ENCZ bányaincsterlirz 

i Rózsa-Szent-M-Tlonba u. p, Apoz (iíazcsniegye.)

Vis^ontelárusítók kerestetnek.

I
I
r>

Palals hajifjlti

használatával a meg 
ö-/üll huj eredeti 
s/inét ny-rí vissza. 
A fejbőrt nem festi, 
a ruhaneműn foltot 
nem hagy, többi 
• ■ -ínye hogy a haj 
üszőket ? ősbiti ée 
hogy teljesen áriái 
ima hm Egy üveg 
ára J korona. Fő
raktár Bmlapósten 
Pcirí 01 é üygywc - 
tv áh n. I kér , A- 

t 111 i i nrui 51

iziik.it

