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Előfizetési arak;
Egész évre . 8 kor ' Negyed évre . 2 kor.
Félévre . . 4 „ Egyes szám ára20 fül.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Aszódon
I Iirdetések :

egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-téy 
sora fin fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezméur

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

Kulturképek.
A vidéken mindinkább felhang

zik a jogos panasz, hogy Budapest 
magához szív, vonz mindent: az ország 
színéi, javál, a testi szellemi erőket, 
a tehetsegeket és a piszkot, a szeny- 
nyet is

És mi az eredmény?
A szellemi testi erőket nem tudja 

foglalkoztatni, nem tud nekik megfe- 
lelő működési terel nyújtani; a szel
lemi testi erők elgyöngülnek, elposvá
nyosodnak nagyrés I ; a piszok, a szeny 
pedig ttj meg uj táplálékot nyer, ter
jed, s már kezdi megfcrtőzletni a 
vidékét is.

Budapestnek mindent magába 
olvasztó, káros hatását, köztudomású' 
hogy mar minden téren érezzük.

A vidéknek szinte alárendelt, 
mondhatni szolgai helyzete van Bu
dapesttel szemben, csak az. a jó, a mi 
Budapestről jön. A vidéki dologra szá
nakozó mosoly ül az ajkakra; — a 
vidék, úgyszólván, majmolja, ami pesti, 
hiszen ha csak a fény oldalát maj
molná, de sajnos ma már a piszkot, 
a szennyet is utánozza!

A budadesti Vígszínház darabjai,

az „O»ztrigás Miczi“-féls darabok, a:: 
irodalom e szégyenfoltjai ni.Ilink a 
vidéken is nagy tetszésnek örvendenek.

Foglalkoznunk kellene immár ko
molyan egyszer ami jó vidékünknek 
ellő! a salakos pesti szellemtől való 
megvédésével. — Ám ho'yan?

Szervezkedjünk, és teremtsünk 
valamelyes irodalmi, v gy művészeti 
dolgol, hisz járásunk területén nincs 
egy kulturális intézmény, pedig lehelne, 
mert talaja van járásunk területén 
u.yanis több lap jelenik meg. Eme 
lapok Írói gárdája és törzspublikuma 
bőven szolgáltatna anyagot.

Nagy-Bányán pld. van feslő isk ola, 
amely tunnak a vidéknek festőit egye
síti, Kolozsvárnak van kultúrája, szín
háza, van egyeteme; Szolnokon van 
müvésztelep; Szegeden kisebb irodalmi 
központ.

Nekünk nincs semmink!
Külföldön minden falu ú y zól- 

ván önálló kulturális, tudományos és 
gazdasá. i központ. Nálunk úgyszólván 
csak egy ilyen van: Budapest.

De legyünk rajt t, hogy 1 gyen 
több!

Szervezzünk, alapítsunk, ipari, ke
reskedelmi, művészeti, Írói egyesüle
teket, központokat, emeljünk hajlékot 
a Múzsáknak.

Egy egy környék tömörüljön és 
fogjon kezel pld. egy színtársulat támo
gatására.

Alakítsunk kulturális védő és 
segítő egyesületeket.

Alakítsuk meg tíz itteni Írók, hírlap
írók egyesületét, amely majd segít a 
a további h iladásulj m.

Csak meg kell kezdeni s lesznek 
áldozatkész hazafiak, akik adománya
ikkal az erkölcsös szellemű testüle
teken 1< üdítenek.

Aki — e járás ipari, kereske
delmi l<ullur.Jisérdekeit szivén hordja, 
az minden hosszadalmas komentár 
nélkül megért minket. S aki megértett 
az velünk tart.

Hisz publikumunk be jár pld. 
s inházba Budapestre. Az éjjeli szín
házi vonalok gyakran zsúfolva vannak.

Hál nem tudna ez a közönség 
. gy helybeli színtársulatot támogatni?

Deho v nem! Megmutatta legutóbb, 
hogy tud és akar is. Csak kezdemé
nyezésre volna szükség és menne a 
dolog.

A közszellemnek végre is igy 
leli :t tisztulnia, ha a maga számára 
központot teremtve, elzárja maga elöl 
salakot.

1 ÁR CZ A. Krónika. (félre) Egy pezsgő számla leng majd a 
síromon.
Mely ott lobog majd bús zászló gyanánt 
Emlékül arra, mint csaptam le Jüant. 
(S.pihez) : Hát Szepi. mond, te mit hozol 
nekem?

Szepi: (Két rongyos gummiabroncscsal 
kezében) Két gummirádlit I Ez az ó nekem I 
De lessék értök még elébb fizetai. 
Carneval: (Biztatva) Meglesz Szepi, termé
szetes (titokban fügét mutatva félre) ilyet ni. 
S te bájos rejtelmes dominó, 
Síromra könnyeket hullatsze-a ó?
Dominó : (Becópve, egy p zsgös üveggel)' 
Azt nem, de itt van egy pezsgös palaczk. 
Ezt hullatom sírodra vén malacz;
C.arnevál; S te szőke ifjú mondd, ki hívem

[voltál 
Ki estétől mind hajnalig táuczoltál, 
Boszlonl, colillont, polkát és kókvókot 
Had hintsen hát feléd egy bucsucsókot I 
Mondd eljösz némely görbo napodon, 
Gyászfátyolt lengetvén kalapodon ? 
Felelj I Síromnál áldozol sokat ? 1 . . .
Az ifjú: (meghatva) Igen 1 l . . Mindjárt!.. 
Kedves anyósomat.
(Carneval rémületében szörnyet hal, nagy 
dörgés és villlátnlás közt a pokolra sfllyed, 

a kíséret rágyújt a halotti zsolozsmára).
(Függöny.)

Te, ne szeress!
Zárd p! a szived óiczczel pánttal 
Fond körül tövises palánkkal.
Hogy bánat és gyá-z ni ne érjen :
Uralkodj vágyon, szenvedélyen: 
Te édes, jó fiú, te nagy nemes 
Te engHii no szeress i

Ila hívnálak szavam ne halljad!
Ne higvj mosolynak', ne higyj dalnak 1 
Ha mellnek hozzád : ajtód zárd be.
Hogy vész ne érjen, hogy buldog lehess:
To engem ne szeress 1

Én vagyok a tíiz, mely fölégut, 
Zuhogó' ár, mely megfojt téged. 
Vihar, mely lelked felkavarja. 
Megnyitja vágyra, kényre dalra. 
Aztán kaczagvn ni prédát keres. 
Te engem ne szoros!

Hiszed talán, hogy gyönge vállai 
Megküzdhetsz vad, féktelen árral? 
Lobogó tüzet olthatsz könynvel ? 
Vihart csitilhat-z esdközönnel ? 
Szilái etilre béklyókat, telte.sz?
To önjein no szeress 1

■lön majd ogv lány. Homloka fényes. 
Baszótlo halk, szava szemérmes.
Rózsás arezc al, fehér ruhában 
Liliomot visel hajóban
Vágyó le'két dalod nyitotta meg 
Szeresd öt, mert — szeret . . .

/•' '5s lltiieé.

Rajzolja : VÉRTES GÉZA.

(Szín: A calikóbál termében, húshagyó ked
den az. éjjeli lírákban. Carnevál hcrczeg 
hű gárdájától körülvéve, utolsó audiencziát 
tart. K méretében vannak a farsang jól is
mert alakjai: Pitiről!, Pierette, Arlequin, 
Sé| pi a fiakkeros, .lean pinczór, különféle 

dominók, stb.)
Carneval: Üdvözlöm im a tisztelt társaságot, 
Melynél lumpabbat még senki «em látott. 
Üdvözlöm, mondom, ám, de faj szivem, 
Mert -— hallja meg hát mindegyik hívem, 
Csak néhány perez még, s a pokolra szál 
G örgő sapkás királytok Carnevál.
Tehat fiuk, elő a ravatalt
S kezdjétek rá a bús halotti dalit 
Me'vn ’k refrénje most hozzám talál
Hogy is van ? . . . Aludj, babám, aludjál I 
De hadd halljam, síromra áldozatnak 
Alattvalói ti, vájjon mit hozatnak.
Ila néhány perez múltán reám talál

1 A vén kaszás: a rut csontváz halál.
! (Jüanhoz: Nos Jüan felelj, az áldozat mi 

lesz! (Jtan hosszú pinczér-szátnlál vesz elő ) 
Fizetni?! . . . Krássan 1 . . , kérem hát 

im ez (számol))
Tíz meg hat annyi, mint huszonhat és 

negyvennyolez az kilenczvennégy . . . ke
vés az összes czech . . .
Carneval (könnyedén) Jól van fiain, hozom;
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Galy ázáskor.
— Apró mesék. —

(Szili: A „Fürtös rézangyal“-hoz czim- 
zetl felvégi korcsma Sárosszontantalon. amely 
egyszersmind kávéházi helyiségül is szolgai, 
ahol három jó czimbora billiárdozik. Egy s 
azon asztalnál az állatorvos, a kis biró, az 
öreg fizikus, mega vidám Laczi, a korcsmá- 
ros, négyesben ülik az „alsóst’-t, egy másik 
asztalnál pedig Paradicsom Adám gazda, 
tanácsbeli-esküdt, iszogat egymagában és 
gondolataiban elmélyedve nézi a billiárdo- 
zókat, amint nagy kurjangs tusok középeié 
ide-amoda szaladgálnak a billiárd körül. 
Idő ; szombat esti 6 óra.)
Popon Béla községi biró (belép az ajtón, 

oda lep a billiárdhoz, egy 
nagyot csap a székére a ke
zében levő tompa-fütykössel 
aztán harsány hangon köszön.) 
— Ragyogós jóestét mindnyá
jatoknak a szentlábát 1

Mind. — Neked is kedves b:ró urunk! 
(Kezet fognak a bíróval.)

Popon biró. (Odafordul Paradicsom Adum
hoz, aki csak fejbóliui ássál 
üdvözölte a bírót és tovább 
iszik.) Hát kendnek Paradicsom 
Adám esküdt uram, hogyan 
szolgál becses egészsége, a 
a százlábút I

Paradicsom (válvonogatással, egykedvűen)
— llút -zen csak mög vóuék 
egészségűmmel instálom a ked
ves biró Jurámat, hanem hát 
. . . (itt egy nagyot nyelt és 
mintha jobban megakarna gon
dolni azt, amit mondani sze
retne, elhallgatott.)

Popon biró — No, (biztatja) bökje már 
ki kend, Ádám gazda, hogy 
mi bántja, a szárlábát I?

Paradicsom. — N gv sora van annak, ked
ves biro ur..u , a-' i engem bánt! 

Popren biró. — Ha nagy is, hat csak kivele 
s ha lehet majd segítünk rajta I 
(a füléhez hajol s halkabban 
kérdi)
Tán bizony a Juczi asszony 
kiadta a kend útját vagy mi, 
a ragyogó szent lábát ? ! 

Paradicsom — (Fejét csóválja) Ejnye, 
ejnye, kedves biró uram, hát, 
hogy képzelhet ilyent? (Szem
rehányókig) — Hat olyan rósz 
embörnek tart engötn biró 
uram, akivel egy jóravaló asz- 
szony nem tudna megférni egy 
födél alatt ?

Popon biró: (kötekedve.) — Hát akkor mi 
a nadragulya leli kendet, hogy 
olyan fancsali pofát vág, mint 
ha a háza oldala dűlt volna 
ki: mondja hát szaporán Adám 
gazda, a szentlábát, mert rög 
vest itt hagyom, mint szent Pál 
az olahokat?!

Paradicsom: — No hát, ha olyan nagyon 
kiváncsi rá biró uram, hogy 
mi az én bajom, hát inögmon- 
dóm, de aztán no haiagudjon- 
éti ream, ha az igazságot kita
lálom mondani? Kegyelmed 
akarta igy I

Popon biró. — No hát mondjaKend! . . . 
Paradicsom. — Hat. izé, hogy is mondjam 

csak? Tudja-e azt, biró uram, 
hogy valaki pusztítja ám ke
gyetlenül, ami fáinkat?

Popon biró. — Hogy mondja kend Adám 
gazda, mán hogy pusztítja 
valaki a a fáinkat? No, már 
ez nem igaz I A tulajdon jó 
szemeimmel láttam, hogy csak 
a száraz ágakat vágják le ró
luk, meg a gallyakat tisztogatják- 

Paradicsom. — No, hát kukuljak meg eb
ben a niinutában. ha nem úgy 
van, a mint mondtam' 0 yun 
kopaszra nyírták a faltat, mint 
vénái való B.amaric bácsinak 
a fje, csak a leglotejibe hagy-

Popon biró.

Paradicsom.

Pi bon biró

érti 
réz

szó-
azt

Paradicsom

Popon biró

Paradizsom

Vidám Laczi

Paradicsom

tak meg háromszál vékony 
ágacskát és most úgy néznek 
ki, mint a gyerlya. Pedig az 
idegenek azért gyiinnek ám 
ide nyaralni, mert szép lom
bos fáink, meg árnyékos lilá
ink vannak.
— De mán kedves Adám gazda 
megengedjen, de kend ezt nem 
érti! Aztán meg áperte ki
mondom, hogy én se avatko
zom a kend dolgába, hát kend 
so avadkozzék az enyémbe, 
mert azt mog én tudom job
ban, hogy úgy van jól, ahogy 
van ! Ha pedig van valami 
kifogása, vagy panasza, akkor 
mondja el a jövő hónapban a 
képviselő testületben, ott majd 
segítenek a baján, ha tudnak. 
— Igen ám, de addig akár ki 
is vághatják tövestül a fákat 
aztán bökhetjük !
(féválról). Hát ha nem tetszik, 
tegyen róla! Különben most 
nem vagyunk a községházán, 
hanem a korcsmában, 
kend, a szent lábát a 
angyalának!
— jól van no ! Hát nem 
lók többet, csak legalább 
mondja meg nekem, biró uram, 
hogy ki az az ügyes, a ki ilyen 
gyönyörűségesen érti a mester
ség It ?

(válvonogatva) — Hát ki volna 
más, mint a Nyesi János só
gor a miikertész, a ki pedig 
Pesten tanulta a mesterségig 
ott pediglen mán csak tudják, 
h így hogyan kell a fákkal 
bánni, vagy mi a ragyogóját! 
(mosolyogva). —- Vagy úgy ? 
No, most már érlöm a dogot. 
Ez mán megest más I (Ko
molysággal) Hát aniondó va
gyok, kedves biró uram, hogy 
a legközelebbi közgyűlésen, a 
jövő hónapban, kigyelmednck 
is, meg a Nyesi sógornak is 
elismerést és jegyzőkönyvi kő 
szünetet fogok indítványozni, 
fáradságos és derék munkál
kodásukért, mert mán szó, a 
mi szó, ezt kendlek mögérdem- 
lik. Lesz rozsé ulég, potom 
áron. Igaz a ! Nem csíptek el 
mostanába valami kósza vad- 
órzól ? Jó lenne mán egy kis 
vadliczitáczió 1 (A biró mérge
sen el a játékosok felé).
(dühösen nagyot csap az asz
talra) — Hogy a menydörgős 
ménkű c apjon bele az ilyen 
játékba I Mért nem vigyáz job
ban, kisbiró uram. így sose 
nyerünk egy kontrát se ! Mért 
nem hitta kend ki e piros ászt, 
hogy haza vihessem az adutt 
kilcnezeseniel. Süsse meg a 
tudományát!

A többiek mind No mán ez igazán nagy ügyet
lenség volt!
(csenget a pinezérnek). Lajos, 
fizetek I

(a háttérből) — Azonnal, ké
rem alássan.
(búcsúzik) Jó éjszakát urak, a 
százlábút I 
Jó éjszakái!

Magyar Gergr'.y.

Pinczér

Popon biró

Mindnyájan

1-1 I R E K.

Személyi hl:-. Tnpczy Vilmos főszolgabíró, 
a III- oszt, vasl<oroiim-end stb. lovagja, ne
hány nap óta reumatikus fájdalmakkal sú
lyos <-c:,gou fekszik liikii-án.

Márczius 15. Magasztos ünnepet rendez a 
J túrái 48-as függetlenségi kör marczius 15én. 
, Megkoszorúzzak az elhunyt szabadsughősök 

sírjait s az emlékünnep a szabadságszobor 
nál fog lefolyni. Az ünnepi bőszedet Szászko 
Iinro, a kör elnöke mondja.

Jegyzőválasztás. Pénteken — e hú 2'i-nn — 
törtónt meg Rákoskeresztúron az iijonmni 
szervezett adóügyi jegyzői állás betöltése. 
A választást dr. Heyder Ödön th. főszolga
bíró vezette, mint választási elnök. — Nyolez 
pályázó adta be kérvényét és pedig : Veine
mer Endre, Fáy Aladár, Varga Béla, Hass 
István, ifj. Ma.-ztich Szilárd, Falu;j Kornél, 
Virág Sándor és Szabó Imre, kiknek mmd- 
egvike kandidáltatott is, A kandidalús m-g- 
történte után Altzicbler János és 9 tár.-a 
névszerinti szavazást kértek, a mi elrendel
tetvén Veinemer Endre kapott 30, Varga 
Béla pedig 6 szavazatot s igy Veinemer 
lett nagy szótöbbséggel megválasztva. Vei
nemer kandidálása e.len Szájbely Dénes 
közs. képviselő óvást emelt s igy a válasz
tást is valószínűleg meg fogja felebbezni.

Eljegyzés. Reiner Elvira kisasszonyt 
Apczon uijegyczte Deutsch Móricz Szent
je kubról.

Tűz. Nagy tűz volt Mogyoródon az elmúl 
héten. A község tulajdonát képező úgy ne
vezett uj korcsma cserép teteje gyuladt ki 
s nagy részben le is égett- A tűz a ké 
menyből keletkezett.

Községi számadás vizsgáló közgyűlések 
elnökei. A gödöllői járás területére a köz
ségi számadásokat vizsgáld képviselő testü
leti közgyűlések elnökeiül Pestvármegye 
közgyűlése által 1905. évre kiküldettek : 
Aszod és Bagra: Groszner Sándor domonyi 

lakos.
Roldogra: Kálmán István túrái lakos
Csömörre és Csinkotára; Kende Tivadar 

nagytarcsai lakos
Dányra- dr. Eben Mihály zsámboki
Domonyra és Ikladra : er. G a á 1 Elek

aszódi lakos
Galgahévizre : Bolt Camil bpesti
Gödöllőre és Nagytarcsára: dr. Gallovich

Győző rákoscsabai
Hévizgyörkre, Valkóra, Vérségié: Fleisch- 

m.iu Béla bagi
Isaszegre : dr. Rosenfeld Sándor gödöllő
Kartalra ; Ferber Béla vérségi
Kerepesre én Kistartsára : Kratohvil József 

csömöri lakos
Mogyoródra . dr. Zuchár Kálmán gödöllői 
PéczJro és Rákoscsabára: Dubovszky Nán

dor rákoskeresztúri
Rákoskeresztúrra ; Polliéi- Lajos gödöllői 
Hzadára ; Lizits Károly gödöllői
Túrára : Hajdú István valkói
Váczszentlászlóra ; Rajtsán Jáoos valkói 
Z-ámbokra; Klárik László boldogi la

kosok-
Sondatlan szülök Hévizgyörkön, Pestme- 

gyeben — mint tudósítónk Írja — borzal
masan boszulla meg magát a szülői gondat
lanság. Turcczi Frigyes és felesége ogyütt 
távozlak hazulról s otthon felügyelet nélkül 
hagyták két kis gyermeküket; a két éves 
Palit és a négy eve- Jánost. A gyerekek 
játszani kezdtek s mulatság közben a ki
sebbik megharapta a nagyobbik kezét. János 
gyerek buszul esküdött kis öcsc u allén és 
előkeresett egy rozsdás harapófogót és azzal 
Palinak két zapfogát letörte, a többit pedig 
egyenkint huzgálta ki. A fiatal kínzótól 
úgy is sokat szenvedett gyermek vérmérge
zést kapott a rozsdás eszköztől s estére, 
mikor a szülők megérkeztek, iszonyú kínok 
közölt ki-zenvedelt.

Elmaradt felolvasás. A gödöllői polgári 
körben ma estére tervezett felolvasások — 
tekintett. 1 arra, hogy a kör helyiségei a 
márc ius iőil>i ünnepély előkészítése végeit, 
tartandó összejövetel czéljára tartatnak fenn 
—- e.hulasztaltak.

Purlm bál A gödöllői izr. nőügyiét hang 
verseny nyel egybekötött tánczmulatsága nagy 
lépéssel halad előre a biztos siker u'ján. A 
bal diszolnökévó megválasztotta a rendező 
bizottság Wnit-i- Sámuel urat, elnökei pedig 
dr. Rosenfeld Sándor ós dr. Sehü.i Gyula 

| lettok.
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Jönnek n sszinézek Libera [<!(j08 8zin 
guzgato 24 tagból álló szinlársulmával a 

jövő he e.ejen Gödöllőre érkezik és ii.Arcius 
Fn /É' .« '"‘VJ1’”0 ^“dá-uit líároli 

.Lrzsébet szállójában. A jóra való színtan 
sulutot már rsmer) Gödöllő közönsége meg 
mrtnn . Zró1,, “ miií0r itl 14 előadást 
Lzt h/ lé‘ !'lult s fölösleges
azt boveobeu tijanlam.

II

VIDÉKI TAKAP.ÉKPÍÁZTÁRI 
í részvényekre, ==ss==
■ O*«  J *CG»  YKKJR K. X £ 1. A M 1' A v I M >«1CA 

KÖLCSÖN r ehs 
liin KlIYniKI TllKXAFiII?É6I UTÉTILEI ^LkET?

l'FI.VILÁGO31TA8UNI ISdYO Etí. „9 IIECHT BANKHÁZ
—L— BUPAPESI, FCRENCZIEK , ERE a.

Szegény utczák. Gödöllőn, a parc. o kikon 
egész uj városrész épült ki. Sor házak 
Keletkeztek ott egykét év alatt, de az utezák 
meg elnevezve s jelző táblákkal megjelölve 
máig sincsenek. Az elöljáróság e mulasz 
tása mar is sok kellemetlenséget okozott az 
ott lakóknak:

Elfogott gyújtogató. F. hó 24 én d. u. 
1 és 2 óra Közölt tűz ütött ki Ricdl Kál
mán péczoli határban levő szérüs kertjében 
es két kazal szalma elégelt. A káros gazda 
cselédei a tüzlöl monekülö gyujtogatót lo 
háton űzőbe vették és el is fogták Mészáros 
József személyében, ki bár tagadja, hogy 
gyújtogatott volna, de annyi terhelő bizonyi 
ték merült fel ellene, hogy a csendörség 
letartóztatta.

Becsületes megtaláló. Még 1801-ben el
vesztett koc-ijárol Kajlinger József aszódi 
lakos a Gödöllő és Aszód közötti or zág- 
nton 140 drb nád ostornyolet. Fel is jelen
tette akkor az esetet, de a csendőrség csak 
nem tudott a megtaláló nyomára jönni. Most 
azután megtalálták azt hiány nélkül Bugár 
Jánosné lipóczi htkosnö hazában. Följelen
tetek.

Fogdossák az éneklő madarakat. Annak 
daczára, hogy iskoláinkban sokat hallanak 
a tanulók az éneklő madarak hasznáról, s 
ezek elfogdosását törvény is tiltja, kertjeink
ben, sőt ulczáinkon egész vakmerő szemét'- 
umtlen-éggel fogdo.-sák azokat a hasznos 
állatkákat, melyek tavasztól őszig a mellett, 
hogy kellemes énekeikkel gyönyörködtetnek, 
inog azt a szolgálatot is teszik, hogy pusz
títják gyümölcsfáinkról azokat a lérgeket, 
bogarakat és hernyókat, melyek különben 
egész gylimö cstermésünket tönkre tennék. 
Ha még nem vagyunk annyira — a mi elég 
— sajnos, mint külföldön, hol amadáikákat 
az udvarokon és kertekben rendesen etetni 
szokták, legalább a rendőrségnek lenne rá 
gondja, hogy a madarak fogmosását minden 
telhető módón megakadályozza.

Karaván czigányok F. hó 24-ikén négy 
kocsin számos tagból álló oláczigány kara
ván vonult keresztül; kiket a csendörség 
letartóztatott; mivel Uj Hatvanban házról 
házra járlak kéregetni. Minthogy azonban 
igázollák, hogy Baranya megyéből jöttek, 
hova biztos munkára lellek im-ghiva — 
melyről lekéstek, a csendörség a náluk 
talált gyanús árukat és kelméket elszedte 
és kényszer útlevéllel illetőségi helyeikre 
tolonczoltatta őket.

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak 
jutni, Mauthner féle magvakat vessenek, 
Idei árjegyzékét, mely 22 > oldalra ferjed. 
Mauthner Ödön cs. is kir. udvari magkeres 
kedite Budapesten. Rottenbtller utcea 33, 
mindenkinek ingyen megküldi, A kitünően 
ti-ztitoit, legnagyobb c irakénességgel biró 
fajtiszta n agvik árai alacsonyak. Különösen 
főlemliletidök az imperegnált lakarmányrépa- 
mi'gvnk és a legnemesebb gabnafélék dús 
választéka.

'1
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til

h/.' W lÜB'h L-e tsj Li i
p*.  , — Józoe' tülierozog udvart szállítója, 
b '--i ’ magyar áilaiwitóA

V., VÁCZt-ÚT gJ'OZAM.
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SZIDALMAKAT I
ÖtTEiffiSÍTfl VÁLLALAT

P’As:i.;-c;?<íi-cifjvt3Ej.czéc)
Enöt'éPE'rr, t* k ^eset-körűt 17.

’^hadi’lrriakat.flnnnclraz 
uai»níítc;i>cmüt.bL.áusirotnnz védienyetat 

.én mustrákat
V. • ’ < - A :: t? s 1 yAftmŰTALAM,

Gödöllő : Szentmiklóssy Béla 
■ Aherti: Lanqhof Gyula 
1 Aszód: Sárkány László.

Megfojt ez az 
köhögés 1

Köhögés, rek«l(sc0s elnyálkásutlás dlcn gyors cs biztos hálósnak

Egger mellpasztillái, 
az étvágyat nem rontják es kitűnő Ízűek 
Doboza I kor- «s 2 korona. PRÓBA DOBOZ fio FILL 

' ■ szétkülde>i r klar:

Nádor“ övőoys/ert?í r
Budapest, VI. Vaczi körút 17 szám

ÉLJEN I

Egger mel-'pasztllla 
•sakhama* meggyógyított

tPlistill Cdc
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám, ^-t- 

Mindtnnemü koporsók kophatok érez-, keményíti- vagy fényezett 
diófából kisebl>-n igyobb méretben. Szemfödnlek, virágok, -zal igok/sirkoszoruk 
Viaszgyertyák szobabehuzások, ravatal-felállitás, a személyzet díszes egyen
ruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — nyitót h dottaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel - If madtalik.

Gyászjelentések 1 ót; a ólait elhészíttetncH

GtiEUSTEBN FULOP
ezukrozott 

hashajtó 8 a b d a c sa i
mit már évek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó cs oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. Cznkrozott külsejük 

végett meg gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 30 fill., egy teksres, mely 8 dobozt, 
tehát 120 pilulát tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fill. előlegcs 

beküldése után 1 tekercs portómentesen küldetik meg.

W*"  Cuás I Utánzásoktól különösön óvakodjun 

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent l.ipóthoz" czímzelt gyógyszertára 

Wien, I.. Plankongnsso 6.
f

VIJI2

IHP-'Ó I
I

8iilkséjeto bcszrr.ése előtt :ie 
mu assza el

J. FEetw 

ruha- és fehérueniüek-gyárától 
Pozsony 

a spcoiális árjegyzékot, mely 
különféle czélsxeiüoii összeállított 
kelengye költs égvetéseket tártál 

mar., bérmenioson meghozatni.
Megbízható tzég I Pontos kiszolgálás I

Jutányes szabott árak I
Kiváló munka I Jő anyaj I

l&a

-- vagy =

Jegygyol

leaJobb. icokladósabb s ennélfogva 
legolcsóbb szappan. — Minden 
káros alkatrészektől ir.en.es.

Mindenütt kaphatói
Q ffi Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
V | minden darab szappan a „Schicbt" névvel és 
® ® a fenti védjegyek egyikévei legyen ellátva.

J

ir.en.es


4. 1904. f. bmir 28.

G;á ‘ NYERGES ’JFALU (Esztergom ni.) Síi gönyczim Eternit BuJape.it. Telefon 12 92. Gyár VÖCKLABRUCK Fel-ö-Au.-z.: ia. 

ET P A I A Azböszt-cemant-paSa
I n L rt hatsghek bajos szab.

f Ipusztithatatlan, könnyű tetszetős olcsó és tűzálló tető-fedőaiiyag.

ETERNIT MÜVEK Hatsclwk Lajos BUDAPEST, VI., Andíássy-Ht 33.
Elsőrangú referencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést

2—12
BSS—X

fJeVesntegyei ^grár-’fakarékpénztár részVéytái’saság égerben.

Van szer-öcsénk érlesi'cni, o,.y ;i Bunktizkt összes ágazatai mellett a biztositó üzletet is felvettük műkö
désűnk körébe s a Budapesten sz< i< lő

vezérképviseletét nyertük el.
Úgy élet-, mint tűz és jégbiztosítást ügyekben a legjutányosabb díjtétel alkalmazása 

mellett, a legnagyobb készséggel állunk a t. 1 özönség rendelkezésére.

500 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla-fogvizenek használata 
mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét fogfájást kap, 
vagv szája bűzlik. lEraneo küldé sei kü ön 48 kr.) 
BAltTlLÍ.A-WJNKLEH EDE WIEN 19 1.. Soinmer- 
g.-i'se 1 Főraktár Török .1. BCDAPEST, Király utcza 
12. Kapható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„BARTILLA-FOGVÍZ- kérendő, Hamisítások beje
it illése jól jntalmaztatik Oly helyekre, hol nem 
kapható, b rmentve küldők 7 üveget 2 frt 60 kiért,

SZÓLÓLUGAST
ültessünk minden ház mel • és kertjeinkben 

föld és homokta’ajon.

Erre azonban nem minden szölőfaj alkal
mai. (bár mind kúszó természetül mert nagyobb 
íe-ze ha megnő is.tnu'-l mm hoz. e, ért sokan 
ip in értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
;i k.ilma*  fajokat ültettek, azok bőven <dl.it ik 
h rznk.it az egész szőlőére*  időjén a legkitűnőbb 
muskatály és i. ás é<|. s szőlőkul.

A •/ölő hazánkban mindenütt megtérem « 
nincsen oly ház. melynek fa melleit a legciaké- 
lyi bh gondozással felnevelhető nem volna ézén- 
l'ivul m.i- épületeknek, keiteknek, kurilósaktiék 
-tb. a legremekohh <!•-•✓»». annélkül hogy lég
in*  ■•<obb helyet is elfoglalna az egyébbié ha-1, 
i • ’ii.ite részekbe! Ez a ieghaládatvsaldi gyű*  
:■ öles mert minden övben terem.

A fajuk ismertetr>.óte vonatkezo .sziliét 
f'-nynyomatu katalógus bárkinek ingyen és hér- 
iipiitve küldetik meg aki czimót egy levelező 
lapon tudatja.

Nehéz légzés, 2K.E2": 
sörangu orvosi szak tekintélyek ajánlj.ik 

az I. számú József-t-iptéal.
Székrekedésnél, tulhizásnál, emésztési zavírók

nál és mint vértlsztiiót a
II. számú József-lápléát.

Egy doboz ára 25 krajezár
Kapható Töri k József gyógy, zertár búi 
Neiuda Nándor drogneriája! un IV. r. 
Kassulh Lajo-u. ó- Biázny Kamuin 
írigykereskedéscbt i IV. Múzeum kőiül 
Lfilgeb János Ksz o g r buti, .Inó Ele
mér drogneriában II „escsaban Lengyel 
Sand"r kererkefi--eben Tata Tóvároa 

Fiiszéllíllldci VOtiLER JÓZSEF drogiiista.
BUDAPEST, FLÓR-UTCZA 4

1> doboz mugrendeles.nói rí a p«nz bekil.dése 
mellett bérmentve.

Pénzt 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig I erediet. 
mindenki tisztessé 
gessen miiid' ii szak 
ismeret nélkül

Küldje hé ezinét 
975 jeligo alatt a kő 
vetkező czimre ;An- 

noncen-Abtohung 
des „Merkúr" Mán- 
heini, Mcerfeldstr

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot 
nyílj tok. Szülés ősö
töknél nagy gyakor

lattal bírok

Csői le flniici
egvet szülésznő.

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár ház,)

híres különlegesség

PFAU és 1 SA Fiume

GodölKi Erzsébet, könyvnyomda.

vakiipkit egyél) mezőgazdasági eszközöket.

M fiik»**óló-, ni árok kő- és kévekötő aratógépeket,

c ognacgyárából 
kapható:

ryógyszertárban HATVA N.
Czim :

fj aullvlíi első szűli'ollv;ihylfli'|i Xasy-Káüya, u. p.Szíkdjliid Mílklllatlira mé*8r"1«7-Ra makulatúra 13 LUdMllaLUlcl. korona. Bővebbet - e lap ki- 
adóhivatalában.

BUDAPEST. V. KERÜLET, VÁCZI-KÖ^UT 32. SZÁM

•ír királyi a.llumvasiitak g<?píyyá.rában készült uj 
szerkezetü

A

BuJape.it
rznk.it

