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Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

E I ő f i z e t e s i a r a K :
Egész évre . 8 kor Negyed évre • 2 kor.
Félévre . . 4 „ Egyes szám ára 20(111.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINIJÉN VASÁRNAP. Szerkesztőséi/ és kiadóhivatal :
Aszódon-

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos Hirdetések:
! egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

sora GO fillér. Előfizetőinknek nagv úrkedvezménv

Vasárnapi munkasziinet
Van egy törvényünk, amelyet az 

állam adóit a kis eniber-knek, kalmár- 
kodó, ipar űző polgárainak, de ame
lyet maga az állam nem I rt u.eg és 
amelynek rendelkezéseit nem respek
tálja a saj t kis emberei: alkalmazot
tai, hivatalnokai részére.

E törvény a vasárnapi munkaszü
netről szól.

A .kereskedő vasárnap reggel 10 
órakor köteles bezárni üzletét, az ipa
rosnak vasárnap reggellő. estig egy
általán nem szabad dolgoztatnia mű
helyében és kötelességük pihenésre 
adni alkalmazottaiknaK a hetedik napot, 
de az állam hivatalaiban déli lt óráig 
dolgoznak vasárnapon és az állam 
hivatalnokainak nem ad egy egész 
napi pihenőt.

Hogy mily igazságtalan eljárás 
ez amellett, hogy a lehető legnagyobb 
kontraszt is, naponkénti példák iga
zolják hivatalnoki karunk köréből.

Látjuk a tulfesziielt hivatalos 

munka állal elcsigázott, szórakozástól, 
pihenéstől elvont, gyakran e miatt ! 
lassan ölő, gyilkos kór áldozatává lett 1 
kis hivatalnokot, amint szigorú parag- 1 
rafusokban előirt hivatásának áldoza
tává lesz.

Lá juk a sínylődő családot!, amely 
egész héten nélkülözi az apát s még 
csak a vasárnapja sincs meg, hogy 
vele együtt valamely szórakozást ke
ressen, vagy hogy lelki szükségleteit 
kielégítendő, az Isten házába menjen.

És latjuk a szoczialisla tanok 
terjedéséi minden téren és azt kér
dezzük: vájjon épen a bürokricziának 
adatott volna-e meg csuptn az a na; y 
lelki erő, hogy önmegtagadásában 
annyira menjen, hogy ezen — eszmék
kel — ha titokban ha rejtve is, ne 
szimpalirozzon ?

Nehéz elképzelni, hogy ez igy van! 
Könnyebb elhinni: hogy nincsen igy!

És most azt kérdezzük, mindezek 
előadasa után az államhivatalok és az 
azokkal — e czikben együtt érteni 
óhajtott közigazgatási, államilag támo

gatóit inléz< t' alb. hivatalok helybeli 
vezetőitől: v jjon a helyi viszonyok itt 
nálunk, — e kicsiny helyecskén nem 
engednék-e meg, hogy e szolgálati 
érdekek sze n előtt tartása mel
let közvetlen alantosaik helyzetén 
könnyittenek. ha többet nem, legalább 
cs.k annyit, iiogy ne legyen szüksé
ges nekik vasárnap d lelőtt is hivata- 
loskodtii, ne legyenek kötelesek vasár
nap hivatalba menni, ami állal már 
egész vasárnap délelóltjük tönkre van 
téve, legyen szabad az ő egész vasár
napjuk is, hasónlóan más polgártár
sukéhoz s adaasék meg nekik is 
vasárnaponként a mód .ura, hogy 
szivük szerint dicsérjék az urat, 
látogathassák a templomokat, — hogy 
mégkönnyehüll lélekkel, kipiheni testtel, 
egy kis szórakozástól felvidult szel
lemim I foglalhassák el azután hétfőn 
helyiket az iró asztalok s a poros 
ak ák mellett.

Nem hinnénk, hogy a szolgála 
érdekei ezt meg ne engednék!

Talán: ha fölváltva inspikcziót

T Á R C Z A

Hét nap Váczon.
— Irta: HIRSCH IGNÁCZ. —

(Folyt, és végo)

Röggel ugyanis kapott egy kömény
magos levest és egy fehérczipót; délben 
levest és marhahúst (de mindig csak azl), 
este ismét egy burgonya vagy paszujlevest 
és egy fehérciipót. Azért gyakran mondo
gatta a felügyelőnek: hát megint csak leves 
— s ismét csak marhahús; ezek a barmok 
útdíjára még mogelettetik magukat velem. 
De hát kérem nem hozhatna maga nekem 
egyszer mást is — hiszen nem vagyok én 
itt valami aljas bűncselekmény elkövetéséért. 
Én osztályelleni izgatásért vagyok itt; amely 
ami törvényeink szerint tulajdonképen nem 
is osztály. Ezek a papok.

— De hát kérem — szólt a nyugodt 
lelkületű felügyelő — én nem hozhatok 
ebédet a püspöki aulából.

— Épen ez a hiba I — tört ki dühö
sen ami kollegánk. — Miért ne hozhatna 
nekem a püspöki aulából ebédet. Hát nem 
épen úgy ember vagyok én mint a püspök. 
No jó! ami sok az mégis csak sok; helye
sebben ami kevés az mégis esak kevés. Hagy 
szabaduljak csak ki isnnent.

Megvallom, hogy .1 dolgában én 
sem vagyok va'■ t ".urnu»; amit azzal I 

is bizonyítok, hogy n ár 2 év óta étkezem 
Hatvanban a .Nemzeti*  szál ódában; de 
ennek az asztalosból f. Ivergödölt zsurnalis- 
tának a kosztján magam sem szerettem 
volna a myrlusz és rózsafákkal díszített ud
varunkon vagy négy hónapig sétálni.

Egy szép napon elkíalltja magát ami 
,soci“ kollegánk a folyosón :

— Őrmester ur! őrmester ur! Jelent 
sen be engem kérem holnap reggel a főorvos 
urnái, én beteg vagyok. Megértett kérem ?

Igen I
Másnap reggel tényleg megjelent a fő

orvos ur nálunk, de hogy milyen diagnosist 
állapított meg ami „-oci*  kollegánknál, azt 
nem tudom — csak annyit hallottam a szó 
bám ajtajából, midőn a főorvos nyájasan 
búcsút vett tőle; hogy vegyék az urak azt 
tekintetbe, hogy ide nem üdülni jöttek.

De alig volt künn a főorvos, jött di
csekedve ami kollegánk, hogy délben már 
pscseny i lesz az ebédje. De csalódott, Ugyan 
az volt ami tegnap és tegnap elölt.

— Hullja felügyelő ur! — szólt most 
egészen elsápadva ami kollegánk. — llát 
nem lett jelentést a főorvos ur?

— Eu kérem alássan nem tudom tett e 
vagy nem tett; de ha tett is, azt tudom, 
hogy mikorra arra a véleményezés vissz*  
érkezik, akkor már uraságod nem lesz itt.

- ügy? ...
— ügy bizon uram! A minisztérium

ban nőm olyan hamarosan véleményeznek !
— Hallja őrmester ur I Jelentsen be 

engem, hogy előkészületeket toszok, Imgy a 

villany ampi Kampójára falikarom miigam 
aka-zt.mi.

• — Igen is kérem, megteszem szívesen.
— De mikor?

- Most nern lehet kérőm, de a G órai 
kiha'gatásnál azonnal jelentést fogok lenni. 
(Ez d. u 1 órakor történt)

Hat óra után nehány perczezel meg
jelent nálunk K . . . . tisztviselő ur és 
egyenesen a 6. sz. sz ibába tartott, hol ami 
socitlisla kollegánk piri'.ós kenyérre tett 
előkészületeket.

— Nos hát ön mit csinál ?
— Én kérem piritost — mert én az 

önök zupájukat é« csuszpeizukat nem tudom 
elvezni

— A tisztviselő ur elmosolyodott — s 
mondá —no jó! amiért nem ctiná't valami 
nagyobb galibát, a miről esetleg egész ivekre 
lerjedő jelentéseket és jegyzőkönyveket hol
lét volna felvennünk azért majd én közben 
járok, — tudja úgy magán utón — hogy 
egy-zer-másk >r kapjon egy-egy adag pecse
nyét és sült tésztát. Socí ur megköszönte és 
m tsiiap már szobáról-szobára hordozta inn- 
laini, hogy milyen finom pecsonyét vívott 
l.i magának.

— Mert kérem, mondá: a szoczialisták 
olőbb vagy utóbb kivívnak mindent - csak 
némely helyzetben nehéz kivárni. Azt hiszik 
az uruk, mondá: hogy h’’. tn.ijd én ötödször 
vagy hatodszor les-.ok itt — nem fajnak 
nekem ' ■ 'iki alibiből ebédet küldeni ?
s-,.„ ím , 
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tartanának vasárn; p d- 1 lőtt és < gy 
hivatalban minden vasárnapon maradna 
egy ember felváltva a balaszthatlan 
teendők elvégzésére? Vagy más alkal
mas módon és beosztással lehetne 
segíteni — ezen abnormis állapotokon. 

Egy kis jó akarat a hivatal fők 
részéről s a többi magától jön I

Piaczunk.
Nagy a panasz asszonyaink ré- 

sz'-röl!
Pedig akkor már baj van, ha az 

asszony panaszkodik — tartja a ma
gyar szokás-mondás.

Olyan forma dolog ez, mint mikor 
a macska a talpát nyalja: förgeteget 
jelent1

fia a községi képviselőtestületet 
asszonyok választanák, alig hi-szűk, 
hogy városatyáink úgy összekerülné
nek, mini most együtt vannak.

Pedig kedélyes kis kompánia ám 
ez! Kár lenne megbolygatni valami 
haszontalanságért >köztársaságukat.«

De térjünk a tárgyra!
Aszód piacza ellen minden 

panasz jogos és gazdasszonyáinknak 
minden tekintetben teljesen igazuk 
va akkor, midőn panaszkodnak.

E ső és legfőbb ok a panaszra a 
piacz drágasága!

Egy pár kofa minden konkoren- 
cziát kizáró monopóliuma folytán 
gazdasszonyáink kénytelenek szükség
leteiket oly magas alakon bes;eiez.t i, 
a milyeneket az uralkodó kofa érdek
csoport tetszés szerint illegsz b. Ha 
ők akarnák: le és fel is emelhetnék 
az árakat. Hisz való ágos kai leiben 
élnek!

És itt van az első mulasztása 
képviselőtestületünknek !

Vagy mit tesz ezen abnormis ál
lapotok megszüntetésére?

— Ramslizni ez az ur beáilt bármely 
kompániába, ha egy filterje nem volt is: 
Ö elölte csak az volt a fő, hogy n asosm-k 
legyen.

M«rt szilárd elvénél fogva ami a másé, 
az ha nem is egészben, de részben az 
övé is.

Többi kollegáim mind kifogástalan úri 
emberek voltak az ország különböző tájairól 
és megyéiből de az 62 vármegye között 
Moson megye volt legszebben képviselve, mely
nek vagy 6 megyei tisztviselője frekventálta 
e kies vidéken fekvő hotelünket.

Azért láthatod, hogy nem kell félnem 
attól, hogy tigy járok mint Frankenbuig 
bátyánk ki 1849-ben valami csempészővel 
együtt volt elzárva és a ><it midőn egyszer 
egy növel Bécsben kisétált, hátulról egy 
soprongyos egyen ■—ama csempész — karon 
fogott és fennhangon azt mondta neki: „Na 
sző Frankenburg, szán ,-z.ö su wider heraus ?“

De megnyugvásodra ni mdhalom hogy 
igazgatóságom is lojali-abb.n járt el velem 
szemben akár c-ak Schiller ing annakidején 
jeles publicistául. Fnlkkid szén bee. M rí 
mihelyt haza jőve b> jelentettem magau e.i 
mint berukkoltam, azonnal kintahhtl.ru remu- 
noiatiómnt, mintha csak Indák volna hogy 
laiczám e hét nap alatt jobban megsoványo- 
dolt a hét szűk esztendőnél.

Semmit!
Tesz-e valamit piaczunk fejlesz

tésére, hogy ez által konkurencziát 
csináljon s ide csábítván a környék
beli puszták és falvak eladni kívánó 
lakóit, akik most Budapestre viszik 
eladó portékájukat, lehetetlenné tegye 
a jelenleg uralkodó egy-két kofának 
a i órán jövő falusiaktól való áru vá
sárlás.

Nagy hátránya a mi piaczunknak, 
hogy gabna kereskedésünk nincs, ho
lott a gabnával is hoznának be egy 
kis egyéb eludni valót a környékbe- 
beliek.

Aszód mint Isten áldotta 
fekvésű góczpol, predesztinálva van 
mintegy arra, hogy itt nagyszabású 
gabona kereskedelem fejlődjön ki, 
vállalkozó is akadna hozzá elég; csak 
a kezdeményező lépésekei kellene 
meg enni. Miért mula-ztja el ezt elöl
járóságunk vagy képviselőtestületünk?

Második es szintén fontos ok a 
pauszra piaczunk teljes rendezetlen
ség-!, piszkossága, a mérlegek és t-z 
eladásra kerülő élelmi czikkek minő
ségi megbizhatatlanz.ága.

Gyakori szigorú orvosi vizsgálat 
szükges egy oly helyen, hol élelmi 
czikkeket adnak el. Mindenre kiter
jedjen ez a vizsgalat es ne elégedj-n 
meg az a teljesen elromlott czikkek 
elboboztatásával és megsemmisitleté- 
v< I, hanem még a gianus dolgokat is 
vegye üldözőbe és legyi b galább is 
tudományos vizsgálat tárgyává é» 
mindadoig, mig azok élvenhetősége két
ségbe vonhatni lanul be nem bizo- 
nyodik ne engedje azt eladni a haló
sasi orvos.

De ellenőrizni kellene időnként a 
pi -czi mérlegeket is. Ezek miatt is 
sokat pi baszkodnak gazdasszonyáink.

Esküdt ur imék meg biró urai- 
mék nagy ráérlükben néha-néha ki-ki 
nézhetnének a piac/ra: akadna ott 
dolguk, ha megakarnák látni, észre 
akarnak venni, amiben különben nem 
kételkedem.

Fel illene ottan egy kis ellenőr
ködés !

Csörgő.

HÍRE k.
Kinevezés Gallé Antal h. várkapitány 

valóságos várkapitánnyá történt legfelsőbb 
kineyezletéséröl értesítenek bennünket. Öröm 
mel regisztráljuk e hírt, nemcsak azért mert 
azt reméljük hogy e kinevezés most már 
társada inunk ezen közszeretetben és tisz
teletben álló tagját végkép hozzánk fogja 
kölni, — hanem azért is, mert a légfelsöbb 
kegy ezen megnyilatkozása igazi érdemeket 
jutalmaz. Az uj várkapitány, midőn díszes 
al tbát meg mint helyettes elfoglalta, első 
tette vols, hogy megnyitotta Gödöllőn a park 
k púi a k, esi közlekedés számára ezzel is 
lanuje-ét adván annak, hogy van érzéke 
észre venni a gödöllői nép kívánságát s 
tudja azt, hogy a forgalom megkönnyítése 

j i .......r.c.suk az idegen forgalomnak hasz
ua1, hunéin a községek fejlődését is elősegíti

■ i.ei yelmessebhe leven b-nno a közlekedést. 
I I) volt a m-gelupiója a gödöllői önkéntes 

tűzoltó egyesületnek és nagy re.-ze van az ö 
a.npvetö munsájannk abban, hogy ez az 
intézmény ily szépen kifejlődött. Az aszódi 
öuk. tűzoltó testület felállítására is ő adta 
meg az inpulzust és ö állított példái. De 

felhozhatnánk még egész sorozatát társadalmi 
téren elért sikereinek. Az uj várkapitány az 
év egy részét ezentúl mindég körünkben 
fogja tölteni s mint eddig, ezentúl is ré zt 
fog venni társadalmi mozgalmainkban.

Közgyűlés. Gödöllő község képviselő- 
tes ü'ete lebruár 1 én d. u. 3 órakor a köz
ségház tanácstermében rendkívül közgyűlést 
tart, melynek tárgysorozata a következő: 
Dr. Zachár Kálmán és Dr. Bezsilla István 
legtöbb adóifizetö képviselőtestületi póttagok 
behívása. Az 1904 évi vármegyei véghatá- 
rozaftal jóváhagyott költségvetés kihirdetése. 
Szlabey József főjegyző fizetésének a jegy;ői 
nvugdij tekinleteböl való megállapítása. Az 
1898, 1899, 1900, 1901 évi közpénztári és 
az 1898, 1899, 19C0, 1901. évi letétpénztári 
számadásokra hozott vármegyei véghaláro- 
zatok kihiidetése. Pázmándi József illetősé
gének tárgyalása. Adler Antal utólag headott 
számlájának utalványozása. Rendőrbiztosi 
állás betöltése iránti felebbezés. Lizits 
Károly és Mudris Lipót adótörlése s végül 
Bassevits Mór izraelita kántor Gödöllő község 
kötelékéi-e való felvételének kilátásba helye
zése.

Alarczos bál. Kedden, február 2 án fog 
lezajlani az Erzsébet szálló össze termeiben 
ez a minden izében kedélyesnek Ígérkező 
mulatság, mely hogy sikerülni is fog mutatja 
az a nagy érd klődés, melyet a közönség 
iránta tanu-it. Ejész programul van össze 
állítva érdekesnél érdekesebb jux dolgokból 
meglepetésekből, melyekről a beavatottak 
csodákat mesélnek. Lesz ott minden ami 
szem, szájnak ingere ; a polyás bebától 
kezdve egész a malaczpörgöllig meg a 
farsargi fánkig. Hogy mi lesz még azt a 
rendezőség e őre el nem árulja. — Tessék 
lile, n zni személyesen.

A gödöllői takarékpénztár közgyűlése. 
Fel már 2--án tartja meg a gödöllői taka- 
rel.p' nzltlr r. t XXXV-ik rendes közgyűlését 
Gödöllőn, az egyesület helyiségeiben. Lapunk 
e számában találja az olvasó az erre vonat 
ko^ó meghívót és az elmúlt, 1903. év mér
legét. Nem kívánunk e mérleggel bővebben 
foglalkozni, mert ez ország egyik legrégibb 
és legszilárdabb, mert h gszolidabb pénzinté
zete, nem szorul a mi dicséretünkre, mást 
záró számadásara nem mondhatnánk, dicsérő 
szónál ékesebben hirdetvén fényes eredmé
nyeit mérlege, csupán azt iktatjuk ide hogy 
múlt ev- üzleti nyeresége 41490 kor. 79 fill., 
ami a 800000 koronányi alaptőke, mintegy 
14 százelékos hozi-dékám-k f lel meg.

Tánczes ély Szalay Vincze, az Arany
szarvas szálló tulajdonosa február hó 7-én 
rendezi zirtkörü tánczestélyét Gödöllőn, az 
Aranyszarvas szálló ös-zes termeiben. Ez a 
kedélyes mulatság minden évben sikerülni 
szo-o t. Találkozót ad rajta nem csak Gö
döllő, hanem az egész környék inteligens 
polgársága s valószínűleg az idén is fénye
sen lm ropja váltani ez a mulatság a hozzá 
tűzött várakozásokat. Belepti dij: személy
jegy 1. család jgy 2 korona. Kezdete este 
8 órakor'

Felolvasás Ma vasárnap este 6 órakor 
érdekes felolvasó estély lesz a gödöllői 
polgári kör helyiségében, melyen a körtagok 
családaikkal jelennek meg. Vendégeket is 
szívósén lát a kör vezlősége ez alkalommal.

Tőke kamat és Járadék adó. Mosthor- 
datja szé- e öljárósagunk a tőke kamat és 
járadék adó alá eső jövedelemről szóló 
bevallási lapokat. A bevallási ivek 8 nap 
alatt mulsatallanul beadandők, mert ellenkező 
esetben a mull évi bevallás illetve lelet fog 
alapul szolgálni az újabb adó kirovásnál.

■ohócz-estély A munkásotthon telepi 
dal és zenekör folyó évi február 13 án jelmez 
estélyi rendez Rákosligeten a Führinger 
vei déglő termeiben. A telefon hírmondó 
mintájára kibocsátott humoros meghívó sze- 
r nt nagy és borzasztó szerencsétlenségnek 
veheti idejét mindenki, ha e mulatságon 
részt ve.-z, mert biztos lesz abban, hogy nem 
kap sem gutaütést sem epekövet. Már pedig 
ezek egyise biztosan be fog következni a 
mérgelödéslöl mind azoknak, akik elmarad
nak, pedig az első eset rendszerint 
é le t v a s z él y e s, am ás o d i k pedig 
o p e r á c z i ó val jár s igy sok pénzbe 

kintahhtl.ru
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kerül többé, mint az estély, arra a belépő dij 
nyomaték nélkül 50 kilóig 1 korora azon 
felül pedig minden 1 kiló után 1 fillér 
fizetendő.

Mulatságok. A túrái iparos leányok 
tánczvigalma lí.04. január 3t-én fog meg 
tartatni. — A túrái vasúti alkalmazottak mu
latsága szintén január 31-én tartatik meg- 
Melyik fog majd sikerülni ?

Tyukper. Valódi tyukperben Ítélt a 
napokban a verébfalvi bíróság. Egy fess, 
begyes kis tyukocska panasz >lt be egy ka 
kast, amiért az körülötte kapargált midőn ő 
épen a tojásán ülve kotkodácsolt A biró fej
vesztésre Ítélte a tolakodó kakast. — (Ki 
volt: nincs módunkban elárulni!)

Előre! E czimen dr. Farkasházy Zsig- 
mond szerkesztésében politikai napilap indult 
meg. A jól szerke-ztett szoczialis lap előfi
zetési ára egy évre 14 korona, számonként 
pedig 4 fillér Kiadóhivatala Honvéd utcza 
10. sz. a. van Budapesten.

Kérelem.
Kérem azokat, a kiknek 

Gödöllő városában vagy vi
dékén eladó házuk vagy vil
lájuk van,vagy ilyenről tu
domással birnak, szívesked
jenek azt nekem levélben vagy 
személyesen(bármely hétköz
nap délután 2 — 4 között) tu
domásomra hozni s egyúttal 
a telek és ház nagyságát, 
szobaszámát, mellékhelyisé
geit, árát és a birtokba ve- 
hetés idejét is közölni.

DR. MAÁR MIHÁLY 
egyet, orvostudor 

fogorvos 
BUDAPEST, VIII. JÓZSEFKÖRUT 

20. I.

27|1904. vht. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX t.-cz. 102- § a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1902. V. 1005,8. számú végzésé 
által Dr. Síéin Miksa ügyvéd állal képviselt 
Pártos Lajos végrehajtató javára Schuller 
Béla rákosligeti lakos ellen 50 korona tőke
követelés és járulékai er jéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag lefog
lalt és 2248 koronára becsült szobabútorok
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek az 1903 V 1005,8 sz. 
kiküldő végzése folytán a helyszínén vagyis 
Rákosligelen leendő eszközlésére 1904 é v 
f e b r u á r 6-ik napjának délutáni 2 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érinteti ingóságok ezen 
árverésen az 1881 év LX t ez. 107 és 108 
§-ai értelmében a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, bec.-áron alul is elfognak 
adatni.

Felhivalnnt mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságom vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy a mennyiben részükre u 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végrehajtás: jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg 
kezdéséig alulirt Kiküldöttnél vagy írásban 
beadni, vagy pedig ízóvalbejelenteni a tör
vényes következmények terhe mellett el ne 
mulasziák

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bróság tábláján történt kifüggesztései 
íövotő naptól szamiltatik.

Kelt Gödöllőn, 1904. ja .22. napján. 
Élő JA..03, l>ir. bir. végrehajtó.

meghívás.
A G C) D Öírből T A !-< A P É kJ1 > £ NZ T A W 

xxxv.
RENDES KÖ Z G YÜ k E S E 
1. évi február hó 28-án d. e. 10 órakor, Gödöllőn az egyesület helyi
ségében fog megtartatni, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg

hivatnak.

Tatlácskozás táryviai :

1. A közgyűlési elnök és jegyző, továbbá a jegyzőkönyv hitelesítésére 
részvényesnek megválasztása.

2. Az igazgatóság üzleti jelentése a lefolyt 1903. évről.
3. A felügyelő bizotlsátnak az 1903. évi üzleti számadás és mérleg 

megvizsgálásáról szóló jelentése.
i. Tisztajövedelem felosztása, osztalék megáll: pitása és felmentvény 

megadása.
ö. Az alapszabályok _ ...„
6. Öt igazgatósági tagnak 5 évre
7. 1 iz napi biztos megválasztása.
8. Netáni indítványok tétele.
Kéretnek a t, ez. részvény-sek. hogy saját nevükre 

alapszabályok 37. §-a s érint, a közgyűlés kezdete előtt 
táránál letenni és azokért, a

Kelt Gödöllőn, 1904.

általános módosítása.
évre leendő megválasztása.

az
szavazati jegyet 
január 25-én.

Az igazgatóság.
vagyon; 1903. évi Mérleg-számla.

3

Kelt Gödöllőn, 1901- január 25.

76 1903 december 31-iki
Dézmaradvány

11
28-85 68

é Alaptőke számla
7 Betétek ,

301000 —
185372L84

74 Váltó számla 801404 -( Hitelbiztosíték _ 22872,87
75 Jelzálog » 985904 44| 82 1153708
77 Hitel kölcsön 2517-17 (16 70 Hitelegyleti tartaléktöke és
86 Előleg „ 25282 —1 1 alakulás 2181,86
Sfi Vidéki házak és föld. » 98973 81 17 Kétes követelések tartaléka 20468 65
14 Gödöllői ház » 24500 — |16! Jutalékdij számla 93 34
96 Előlegek 4986 91 102 Fel nem vett oszt. , 1650 20
69 Folyószámla adósok n 727 30 79 Letétek „ 20280:67
■20 Értékpapír 32983 22 85 Hitelezők , 11117112
99 Más pénzintézetnél elhe- — 1903. évi nyeremény 41490 79

lyezett töke 30000; |
Összesen 2285414 42 Összesen 2285414'42

1

* Az intézet 241,724 K 88 f tnrliiléktől.éje mint betét kezeltetik.
Ezen mérleg-számla az '875 ik évi XXXII. t.-cz. 95. §-a értelmében a Gödöllői 

takarékpénztár felügyelő-bizottsága által megvizsgáltatván s a kezelési könyvekkel össze- 
hasonlittatván, helyesnek és mindenben egy-zímek találtatott,minélfogva a felügyelő-bizottság 
az 1903. évi zárszámadás, úgyszintén az igazgatóság által tervezett nyereség felosztása 
elfogadását és a felmentvény kiadását java-latba hozza.

A felügyelő-bizottság.

^listill Sete
4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460 szám. 4-t- 

Mindennemü koporsók kapna ók érez-, keményfa- va.;y fényjelt 
diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödalek. virágok. - I gok, i ii ko-zat uk 
viaszgyertyák szobabehuzások, ravat.il-fdállilás. a sz- rl. -'t di /. s tmyen- 

1 ruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, nyitni 5 lolt-: koca vagy disze- 
' sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden f • ' ■ If-ga-llalik.

Gtjószjcleiiféselt I óim ckil1 •!!; ’ íltetiieh
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Mídré». rekedtség és dnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
3 szobás lakás Gödöllőn.

OH JAJ I

Megfojt ez *z átkoio tt 
köhögés I

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem roniják es kitűnő ízűek
Doboza I kor és 2

r.»

,j\ádor“
Budapest, VI Vaczi i örut 17 szám

r Gödöllő: Szentmiklóssy Béla. Kpnhfltn 1 Lanqhof GyulaIWpllUlUi Aszod. Sárkány László. ,

U. -na. PRÓBADOBOZ 50 FUJ, 
■' s rtt- ii de*  i r ktár :

gyógyszertár

JEN i

Egger mef'paszti.la 
csakhama- meggyógyított

évi bői let re kore-ti'tik Ajánlatok a kiadóhivatalba 
küldendők. „Magánzó” czimre

Makiilatura. 1 m. ‘ imázsa makulatúra 
korona. Bővebbet - e lap

adóhivatalába n.

14
ki-

HusipatosA naptára.
Ara díszes vászon kötésben 1 korona 50 fillér. 

Kapható e lap kiadóhivatalában.

——
Nehéz légzés,

----------------- - N 
k (j h ö g é s. I é g z ő s z e r - 
vek bánt a Imánál él- I

A BUDAPESTI NAPLÓ 

szabadelvű irányban, formáinak friss.- 
ségében a közönség régi kedves I pja 
amely példátlan olcsóságévul in >.-l <t 
legszélesebb rétegekben vág magénak 
és a kultúrának utat!

Korszakos reform a közönségért I

Demokratikus roform a sa jtó terén

Január I- öl kezdve a

BUDAPESTI NAPLÓ
egyes számonkint 2 krajczá r 

Az előfizetési dij 
az eddiginek fele:

7 frt. helyett 7 korona
Névre

1 3 frt 50 ,. 3 kor 50 fiit.
ivgyed évre

1 ft 20 , 1 kér 20 fiit.
egy hóra

Főszerkesztő :
Vészi József

Felelős szorkesz'ö . 
Jlríiiin Sándor

Sz'.,i,k<'«zt'"sép és kiadóhivatal ; 
Kerepesi ut !2f5.

szép kalitkával eladó 
— Bővebbet a kiai ó 
hivatali) ni.

Magyar remekírók. 'L tX
öjinxe.s müvfit n<in kivonatokat tartalmaz 55 
kötet ára dis-/.kűiúi»bua *.2U  korona Teljes magyar 
Schakspere diszkó ésben 1’0 loro. a. A kettő egyutt 
24o korona. Három kcronás havi részletekben meg

rendelhető e lap kiadóhivatalában.

VIDÉKITAKARÉKPÉNZTÁRI 
részvényekre, -r—

■ OKBJ KO V EK KE, ÁLl.AMI’A PIRÓKRA 

aas£=s= KÖLCSÖNT
IBIIK, KlIYIklIB HIMAHHTÉEI FSLTÚ7I1FI HELL1TT

T
w E L VILAGOSITA SU N K 1N OYENEB.

HECHT BANKHÁZ V
BUPAPEST, FERENCZIEKTERE 6. -JL

Eladó telkek.
ő.its telkenként i«

Pa rezei! ázásra alkalmas bel
terület. -’tleg 30H négyzet

eladó Gödöllőn. Bővebbet a
kiadóhivatalban.

Gumi
sárczi pők|

Gödöllői „Erzsébet- kó \ \ nyomda

I LM R V L-BütUBl ■ M fcw W M ■ ■

s

F w > -

vízmentes guu i hóC/ipök 
és gyermekek rés éré, 
férfiúk

sorai.gu orvosi szaklekir.iélyek ajánlják
az le számú József-lápléál.

Székrekedésnél, tulhizásnál, omésziéj zavarok
nál és mint Vértlsztitót a

II. számú József-tápiéát.
Egy doboz ára 25 krajezár

Kapható Török József gyógyszertárában 
Neruda Nándor drogueriájában IV. kor. 
Kessnlh Lnjo--u. és Biázay Kálmán 
nagykereskedé.-éb. n IV. Mnzeuni körül 
Leilgeb János Esziergemban, Joó Ele
mér drojnn riában B késcsabán Lengyel 
Sándor k. re-k. desebi n Tata Tóváros

Főszélkiiltlcs VOGLEll JÓZSEF ilrogiiisla,
BUDAPEST, FLÓR UTOZA 4

10 doboz megrendeléséné. is a pénz beküldése 
mellett bérmentve.

SZABADALMAKAT
ÉRTÉKÉ? fái VÁLLALAT

F’ÁSZTCRÍTÖRVBKJ.CZKq) 
BUDAPEST SZÍ ^SÉBET-KÜRUT IZ« 
- Megszerez sz»hn<j^hnaKat.unanclraz 
talalmányokjL bdaystrgmi>£ védjegyeket 
bt FCLViajtjSgffiTÁg raŰTAUAN. ,

meleg leves; <">r bél, ssel, férfink, nők 
teljesen viztnenbs gumi vadász-csizmák 

: részére, Ingjon nak bizonyult minő, gben, eredeti 
gyáriiminv a s/.l.-pélervári gumiczip,., y;ir gyártmányú.

1/Í1 D P Q R I V A EZ■ HALIFAX- úackson haines IxlInUulILl H l\l GAZELLA ÉS COLUMBUS.
I.egjutáu yosabb árban kapható

Schottola Srnö, Budapest
VI., AXIlllÁSSY l T ?. .sz.

Á KJ EGY/.ÉKKEL

in</!/<• H és bériiK iih e

szolgálok

Pénzt 
sok pénzt, 
havonicónt 100 

koronáig : érésijét 
mindenki I is/tossó 
yesson minden szak 
ismeret nélkül

Küblié bt> uzimót 
975 Jelige alatt a kő 
vetkező czimre ; An

no nce •» -Abteilung 
des ,,Merkúr" Mán- 
helin, Meerfeldstr.

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot 
nyújtok. Szülés ese
teknél nagy gyakor

lattal bírok

Csölle Anna
egyet szülésznő.

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár-ház,)

SZŐLŐLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homoktalajon.
I' rro azonban nem minden szőlőfaj alkal

mas, (bar mind kúszó természetű) mert nagyobb 
részé ha megnő is. termést nem hoz. ezért sokan 
nem értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátták 
házukat az egész szőlőére?idején a legkitűnőbb 
muskatalv és niás édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház, melynek fa melleit a legesokó- 
l.vobh gondozással fejnem élhető nem volna ezen- 
I Ívül m..s épületeinek, keiteknek körítéseknek 
>lb. a i. gremekí hb di-zo, annélkül hogy leg- 
ko'e<. Idi helyet is elfoglalna az egvébbre hass, 
nalhato részekl ol |<D. a logháládatoabb gyű*  
mólos mert minden övben ’erem

A la jók Ismertet é*  őre. vonatkozó színes 
fény nyomatú katalógus bárkinek Ingyen és bér
mentve kuldetík meg aki czimét egy levelező 
lapon tudatja,

Czim ;
Ermcllcki első szölffollványlolrp Nngy-K&gyn, u. p.Széhlyhid


