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Aszód és Vidéke
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETIIAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évre 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél évre 4 , | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

A vetések állása.

drágasá-

mi derék 
sokszor 
dönt és

„Nálunk egy nyári eső többet ér, 
mint mindez a kincs!" mondá az egy
szeri magyar, a mikor megmutatták 
neki a bécsi kincses-kamara 
gait.

Fején találta a szeget a 
magyarunk. Egy májusi eső 
egy egész évünk sorsa fölött 
sok millió korona hasznot hozhat.

Bizonytalanul reménykedve, félve- 
aggódva kiséri figyelemmel a gazda 
vetéseinek fejlődését. Péter-Pál napjá
tól, a mikor egész évi fáradozásának 
jutalmát látja, már csak rövidke né
hány hét választ el. Kikelt rég a csira, 
szárba is hajtott már a gabona és szé
pen zöldül. Mégis meglehet, hogy a 
gazda a mezőn, mely most szépen zöldéi, 
nem fog aratni; meglehet, hogy este 
boldog várakozással hajtja gondteli 
fejét nyugalomra és mire fölébred csak 
reményeinek sírját fogja láthatni. Ilyen 
időtájt tehát nem igen nevezhető a gaz
da élete nyugodalmasnak; sok a mun
kája, még több a gondja, de legtöbb
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az aggálya. Mert az ő keserves mun
kája csak úgy ér valamit, ha az Ég 
áldása kiséri.

Hát bizony az aggodalomból az 
idén bővebben jutott nálunk a gaz
dának, mint máskor. A fagy ugyan 
sokat nem ártott a vetésnek, de annál 
kelemetlenebbül érzik a sokáig tartó 
szárazságot. A tőzsde, melyet megszok
tunk gazdasági hőmérőül tekinteni, 
igen határozott kifejezést is adott ezek
nek az aggodalmaknak, hihetetlen mó
don fölszöktetvén a gabona árát.

A sokat dicsért, epedve várt má
jusi eső végre mégis csak jelentkezett. 
Nem ugyan özönvíz alakjában, de le
galább bemutatta magát. Sajnos, az 
eső nem részletekben közölt regény, 
melynek egyes részei után Ígérik, hogy: 
„Folytatása következik." Várjuk a foly
tatását, de nem számíthatunk rá, mert 
az időjárás szeszélyeit emberfia eddig 
ki nem ösmerhette.

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
egyes vidékeken az esőhiány megfog
ja tizedelni a termést, de még, hála 
Istennek, távol állunk tőle, hogy egy
előre országos csapásról beszélhetnénk.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: 
ASZÓDON.

H I R D E T É S E K:
egyezség szerint jutányos árou közöltéinek. NY1LTTÉR sora 

GO filér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Mindazonáltal nagyon is a legköze
lebbi napoktól függ, hogy eloszlódja- 
nak azok az aggodalmak, melyek a 
vetések mai állásánál nagyon indokoltak 

Pedig bizony elkelne a bő termés. 
Hiszen gazdasági erőnk ma is szinte 
kizárólag abból áll, a mit az édes 
anyaföld nyújt nekünk. Ha a gazda 
helyzete türhetőbb, ennek a jó hatását 
megérzi az egész ország, megérzi min
den gazdasági ág, melyek most inkább, 
mint valamit valaha rá vannak utalva 
arra, hogy a jó termés javukat elő
mozdítsa.

Nagyobb érdeklődéssel tehát, mint 
egyébkor, lessük a vetések fejlődését 
és kisérjük figyelemmel mindenkori ál
lásukat. Nézzük, kutatjuk, mikor nyitja 
ki az ég csapjait és szórja a sok kin
cset, mik többet érnek egy kincses
kamaránál.

A felhőkben és a felkők fölött 
lebegnek reményeink! Szeretnők látni, 
hogy a felhők komorsága közbül az 
ég derűje mosolyogna reánk. Az egyik
től uj életerőt, a másiktól a hozzávaló 
áldást várjuk.

T A R C Z A.

Pásztor élet.
— A rófei jó időkből. —

„Danold pajtás, én meg fúvóm: 
Ha megkészül bográcsos ebédem, 
Mellé ülök én, meg a cselédem, 
S úgy ellátom túrós tarhonyával, 
Mint a geróf rosszparádlijával,

S ha látom az idő fergetegét, 
Begyüröm a kalapom tetejét, 
S csak úgy nézem az időt alóla: 
Még a jég is visszapattog róla.
így ni I Na, most meg nézzünk körül, 

mert hát valamelyik atyámfia a „Betekints"- 
ből erre veheti útját. Alkonyat lesz ide-oda 
s nem szeretném, ha ott is fizetnék vámot, 
ahol nincs hid, ott is porcziót adnék, a hun 
nem kell. Ha jó helyre tereltük a nyájat, 
elővesszük az Órzse főztyét, s oly édesen 
ellakunk, hogy no.

Te, Bandi, amott la, szakíts ki egy 
csikót, itt a csutorám, hozz egy pár itezét 
a javából, tudod, de el ne felejtsd, az én 
rovásomra, majd megkapja az árendás úr 
a pénzit. Elire verem az asztalára, ha két 
annyi lesz is. Te se henyélj ám, Gyurii A 
tilosból hozhatnál egy kis fát a bögre alá, í

had melegedjék az a hajdukása. Bodri, ne! 
Fütty, ne Fütty: ne hol vagy édés szolgám. 
Álló a másik oldalra!

Ezt az ekszeczirozást mind a legvé
nebb bojtár visszi végbe.

Az örvös kutya lesi a farkast, meg a 
czigányt, Bandi borért ment, Gyuri fát haj
tat, maga az öreg Ilii Bodrijával tereli a 
nyájat. Addig, míg mindez kész lesz, mi se 
maradjunk veszteg, hanem mondjuk el egy
másnak, milyen szép volt hajdanában az a 
pásztori élet.

A pásztor a természet édes emlőjén 
nőtt fel. nem érzett irigységet, sem haragot. 
Távol volt tőle az önzés és álnokság Ha

Ha hibája volt, csak az volt hogy job
ban esett neki a lopott birka, mint a maga 
nevelt, s hogy mindegyik szerelmes volt a 
bolondulásig. Hány szép bojtár lett szegény 
legénnyé s oda valóvá, „ahol a tarisznyát 
felakasztják," csak azért, mert elhagyta csil
lagokkal kivitézkötésezett piros ajkú babája.

Úgy el voltak egymás iránt barátság
gal telve, hogy a vérét is oda adta egyik a 
másiknak. Ha fényes baltája, kökény szemű 
szeretője, jó ebe volt, sohasem találkozott 
nála becsületesebb ember.

Nem tanult az iskolában! Az édes any
jától hallotta el a „miatyánkot“-ot, felnőt ko
rában sem volt más imádsága, mégis bol
dog volt. Felkelt a fiastyúkkal, lenyugodott 
a gönczöllel. Végig hevert pásztor tüze mel

lett, szívta makráját melynél ő maga ren
desen hamarább elaludt, M g nyugodott, 
kutyája volt ébren, ha felkelt, kutyája nyu
godott el, de egyik sem aludt mélyebben, 
mint a nyúl erős időben.

De im, megjött a bor, a fa is, a nyáj 
is össze van terelve. Elkel a jó vacsora. 
Beszélgetnek.

„Bár csak vízért jönne Julcsa, örzse, 
meg a többi 1“

Rákezdik újból:
„Már én addig furulyálok, dudálok, 
Mig egy szép szeretőre nem találok. 
Van a pusztán sok szép szőke, barna 

lány : 
Belém szeret egy talán!"
Azután lefeküsznek a harmatos pá

zsitra ; kalapjukról levesszik a még vasár
nap kapott bokrétát; betakaródznak a csil
lagos éggel s álmodnak a boldogságról, 
szép szeretőről, huszár életről.

„Pásztor élet a világon 
Legboldogabb élet, 
Csikós, gulyás, juhász kanász — 
Irigyellek téged!
— Erdő-mező a szállásod, — 
Végtelen a szabadságod."
Az igaz, hogy a magyar pusztai le- 

fénynél, pásztornál boldogabbnak senki sem 
rezte magát. Hainalhasadtakor látta a nap 

aranytányérját; végig nézett a messzeségen
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Bárha ; :. agyarok Istene inegkö- 
sokat sanyargatott népnek, 

bárha elértünk volna a jobb idők for
duló pontjához’ és véget érne a sok 
balszerencse!

h Csiiléry Lajos |
2 1845 — 1904. S

„Meghalt egy jó ember" Nagyobb, 
sok átlag embernél, az önzetlen mun
ka végzésben; parányi, sok állag em
ber között, a mások megrongálásában.

*
Az, e. iiinyt Vác-Hartyánban szü

letett, mint fia egy pursitán, becsületes 
református lelkésznek. Alsó iskoláit 
szülőfalujában látogatva, középiskolái 
elvégzésével a pesti theologiára került. 
Az itt töltött 4 év után káplán lett a 
dunántul. Jó barátja révén, az időköz
ben lelkészét veszített, szadai refor
mátus egyház, megválasztotta lelké
szének. 30 évig vezette egyházát a 
hű pásztor.

Hívei, a nagy urasági birtokok 
között, sokat nyomorogtak. Mint a jó 
építő, a ki a biztos alapot tekinti el
sőnek, a mely ellen áll a nyomás, 
húzás és rázkódásoknak: úgy iparko
dott megerősíteni híveit anyagilag. 
Tudva, hogy az anyagi jólét megköny- 1 
nyiti, a szellemi mű,elést..Fáradtságot, 
munkát, nem kiméit. De nemcsak hí
veiről gondoskodott. Szada község 
lakosságát két Ízben juttatta, nagyobb j 
birtokvétclhez. Majd az „Országos hitel- < 
szövetkezet" szadai fiókjának lett el
nöke és pénztárosa. Ez oldalról is 
segítette a lakoságot. Munkáját az 
„egyházmegyei közpénztár" is növelte. 
Pár évvel ezelőtt a pesti ref. egyház
megye tanácsbi iájává választották meg.

Megjelenése egyszerű, igénytelen 
volt; beszéde tömör, rövid, meggyőző. 
Embertől telhetőén követet Meste-

s létta, mint csókolja az ég a földet a tá
volban. Alkonyatkor gyönyörködött a vörös 
fényben, mely nyugat télé élönté az eget és 
gondolkodott, ha latta, mint hal el a nap 
lassan-lasssan. El-el gyönyörködött a buza- 
tenger szép hullámzásán s elballagott a ta
nyai kúthoz, ha jött a szürkület. Tudta, hogy 
ott lesz az, a kit ő a babájának nevez, tudta, 
hogy legalább vizet húzhat neki, s kap egy 
tüzes csókot. Ezért a kis munkáért elgyalo
golt egy fél mérföldnyire, meg vissza. Hja, 
ilyen a szerelem.

Ha bement a bucruhelyre, mulatott ott 
rég nem látott czimborákkal ; nem hagyta 
a magáét s megesett, hogy rémes fővel, de 
azért örömtől repeső szívvel tért vissza.

Ilyen volt a pásztor élete nyáron, rész
ben még ilyen ma is, csak hogy már sokat 
veszített szabadságából.

Bezzeg más a pásztor élet télen. Ha 
beköszönt a hidegebb időjárás, behúzódnak 
a pásztorok a tanyákra s élik a nyugalmas 
életet. Szeretkeznek, mulatnak s ma sem 
hallatszik ritkábban, mint az előtt, hogy 
, ki a legény a csárdában ?“ Csakhogy ma 
már mégis alább hagyott a duhajkodas, ke- 
x esebb ugyan a pásztor élet poézise, de ke
vesebbek is — a bevert fejek.

rtink tanítását: „Minél többet élsz 
másokért, annál többet élsz magadért."

Családját a rajongásig szerette.
A sok, izgató munka erejét vette. 

Hosszas betegség után május 24-én 
halt meg 59 éves korában. Temetése 
26-án volt, a környékbeli református 
papság és nagyszámú tisztelőitől 
kisérve.

*

„Mikor a knidoszi művész meg
alkotta a farászi tornyot, a torony kő
talpára rávéste a nevét, a külső vako
latra pedig ráfestette a királyné nevét. 
Mikor azonban az első földrengés és 
a vihar lerombolta a vakolatét, a nép 
bámulva látta, hogy a toronyra már 
nem a királyné neve van festve, ha
nem Szosztratesz szobrász neve van 
oda vésve."

így lesz a boldogult lelkész is. 
Nevét ideig-oráig elfeledhetik a festet, 
nevek, de a változások, probáitatások 
megláttatják, itt maradt népével, alap
vető nevét!

(töHcxy Mii.'ló.s.

1-1 Í R E K.

Űrnapja. Az Oltáriszentség ünnepe, a 
katli. egyháznak külső fényre a legnagyobb 
napja. Az Oltáriszentség ünnepét az egyház 
a régi időkben Nagycsütörtökön ülte, az 
Oltáriszentség szerzésének napján, minthogy 
azonban e szomorú napokban a külső 
fényt, pompát az egyház kerüli, azért álta
lános óhaj volt, hogy a keresztény vallás 
központjának imádására az egyház egy 
sik fényes ünnepet rendeljen. A XT. sza
zadban kezdték először e napot megölni. A 
Mont-Corneili . zárdában élt u. i. egy Julianna 
nevű szentség hírében álló szűz, ki látomásuk 
által indíttatva több jeles egyházi férfin altéi 
támogatva, kérte a lüttichi püspököt, hogy 
az Oltáriszentség ünneplésére különös ün
nepet rendelne. Róbert lüttichi püspök haj
lott a kérésre s 1246-ban egyházmegyéjére 
kötelezővé tette ez ünnep fényes megélését. 
A mozgalom indítói között volt PanUleon 
Jakab főesperes is, ki midőn IV. Orbán né
ven római pápává lett 1264 aug. 11-én, az

Ábránd váló.

Lőcse 1933.

Füstfellegbe burkolódzont, 
Gondolkodom a világról. 
Hej I Ha én most ott lehetnék, 
Ott lehetnék.
Valahol a nagyalföldi rónaságon.

Messze hallik a harangszó,
Ide jár a kolomp hangja, 
Délibábnak tűnő képe,
A kiitágas . . .
Lelkünket egy más világba elragadja.

Álmaimból föleszinélek:
Régi vidék, régi hegyek . . . I 
Isten segíts! Hogy sokáig 
Görbe hegyek országában 
itt ne legyek.

dömsödi Hajós István. 

egész egyházra kötelezT/é tette ez ünnepet. 
A bulla kihirdetése az inban az akkoron dü
höngő háborúk miatt (ínterregnum, gvelf-ghi- 
bellin villongások, Manfréd háborúja stb.) 
nem volt mindenütt foganatosítható, azért 
később 1311-ben a viennei egyetemes zsina
ton V. Kelemen, majd XXII. János, az e.xtra- 
vagansok jeles codifikalója 1317-ben az 
egész egyházra kötelezővé teszi ez ünnepet 
s elrendeli annak legfényesebb megölését. 
A körmenet a 14-ik században kezdődött. 
Űrnapja azóta a kath. egyház legkedvesebb 
ünnepe.

Szentháromság vasárnapja. A há- 
romszemélyü egy Isten különös ünnepe. A 
keresztény világ minden vasárnapot a szent
háromság imádására szentel. Sokáig nem is 
volt külön ünnep e Ilit titok megünneplésére. 
Csak a IX. században kezdték ez ünnepet. 
A XI. században mikor már majdnem az 
egész egyház megülte e nagy mysteriumot, 
az egyház végre kötelezővé tette s napjául 
Pünkösd octavaját a mai napot rendelő

Személyi hír. Pruzs.nszky József dr. 
Gödöllő érdemes apátpiébánosa — e nó 
27-é.t a Pomáz melletti Margit ligetre uta
zott, hol négy hétig Kneip kuiát fog hasz
nálni idegbaja ellen. Onnan pedig Vörings- 
hofenba fog utazni.

Bankett. Ma délután 1 órakor nagy
szabású bankett lesz Gödöllőn, az Erzséoet 
szálló nagytermében Nick Ede sir. tanácsos, 
jószágigazgató tiszteletére, azon alkalomból, 
választotta meg. polgári kör diszelnökévé 
választotta meg. A bankettet a polgári kör 
és az ünnepelt tisztelői rendezik, s reá már 
közel százan jelentkeztek résztvé.elre. Jelent
kezések Gődölőn, a polgári kor elnökénél 
elfogadtatnak.

Értekezlet. Gödöllő képviselő testü
leté ma reggel 9 órakor a Községháza ta
nácstermében értekezletei tart, melyen a 
kövezés ügye fog megbeszélteim.

Nagy tűz Aszódon. Szombaton dél
előtt óriási tűzvész pusztítóit Ászodon a do- 
rnonyi utón. Kilencz lakónaz és mellék épü
let égett le daczara annak, hogy derék tűz
oltóink s a lakosság is mindent meg tettek, 
a tűz elnyomásara. A kar meghaladja a 
1.000 keratint, mert sok házi al.at, gazda
sági felszerelés, kocsi stb. stb. is elégett, a 
lángban álló nazak tulajdonosai kint léven 
mezei munkával elfoglalva s legtöbb helyt 
csak a gyermekek voitak ottiion. A tűzet is 
valószínűleg ok okoztak, felügyelet nélkül 
maradván a házban. Az aszóm és gödöl
lői tiizoltc ság mellett megjelent még a tűz
nél a selypi és a hatvani is, azonnali nek..: 
már alig akadt munkájok, mert a lángban 
álló szalma tetők már menthetetlenek voltak. 
— Az oltási munkáknak a teljes szélcsend 
kedvezett s ez vo|t a legnagyobb szerencse, 
mert ha csak egy kis szél n’i, a sűrűn egy
más mellé összeépített s nagyrészt szalma 
fedelű hazakból allo utcza egészen leégett 
volna. A károsultak nagyrészt földhöz ra
gadt szegény emberei:, — hazaik biztosivá 
nem lévén — kétségbeejtő sorsnak néznek 
eléje. — Segítségükre Aszód község elöl
járóságának kell széles köri! akcziót megin
dítani. Elvárjuk tőle, hogy ez iránt nem is 
fog késedelmezni.

A búcsusok meg az eső. Évről-évre 
esőt szoktak hozni, áldást a határra a pün
kösdi búcsűsok. Az idén is nagyon számí
tottak a gazdák a pünkösdi es >re. Pünkösd 
elmúlt. Már-már úgy látszott, hiába szállt a 
sok, buzgó fohász az égre. A szomjas meg
repedezett föld nyílásaival, mint ezernyi 
szomjas nyitott szájjal hiába sovárog jóté
kony eső után. A gazdák leverten járták, a 
jövőről a silány termésről s a növekvő drá
gulásról beszélgették, mikor alig néhány vé
kony felhő foszlányból megindult hétfőn este 
az aldf.s. Majd beborult az egész égbolt 
hatalmas csendes eső áztatta egész reggelig 
az élettelen földet, reményt vigaszt csepeg
tetve, hulló csepjeivcl a nép szivébe.

Megnyíltak az iskolák. Gödöllőn a 
kanyaró járvány miatt tudvalevőleg bezárták 
az iskolákat. Most, hogy a járvány már tel
jesen megszűnt, ismét megn/Utak az isko
lák is és csütörtök óta már folvik a rendes 
tanítás.
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Felvitel a váczi papnöveldében. A 
váczi püspöki papnevelő intézetben julius hó 
4-én és 5-én lesz a fölvétel. Pályázni lehet 
a gymnasium VI. és VII. osztályából és 
érettségivel.

Kis szökevény. Egy különben jó vi
seletű szolid kis fiú, Faragó Sándor azért 
mert édes anyja, kisebb mérvű, pár fillérnyi 
sikkasztásának nyomára jött, búcsút vett a 
szülői háztól, s egy napi gyaloglással Pestre 
vándorolt, a hol rokonaihoz ment látogatóba, 
kik csak pár nap múlva tudták meg, hogy 
a víg kis vendég nem is vendég, hanem 
körözött szökevény. A eltűnt kis fiút azután 
haza transporálták az aggódó anyjához.

Szövetkezeti értekezlet. Pünkösd 
hétfőjén délután népes értekezletet tartott a 
hatvani alakuló fogyasztási szövetkezet, me
lyen legnagyobbrészt gazdák vettek részt. 
Hinteröcker Sándor elnök, a szövetkezetek 
hasznáról, a vagyoni felelősségről s a fel
állítandó gabona raktárról beszélt rövidesen, 
de rappansan. — Kovács Gyula szövetke
zeti tag pedig a húsdrágulásról, s az ezzel 
szemben kifejtett működésről mondott szép 
és hatásos beszédet. Az elhangzott beszédek 
eredménye az lett, hogy tömegesen iratkoz
nak a varoshoz ez ügyben benyújtandó kér
vény alá s a: előjegyzés nagyban folyik a 
szövetkezeti részvényekre, űrnapján a szö
vetkezet újból értekezletet tart a katii. körben.

Elütötte a vonat. Hort és Hatvan kö
zött f. hó 22-én a déli 12 órakor közlekedő 
gyorsvonat Gaal Mari 16 éves bajpusztai 
ídiiyt elütötte. A súlyosan sérült g érméket a 
ezukorgyári kórházban ápolják.

Júrásitiiz.endészeti felügyelő. A vár
megye aii pá ija Elefánty Béla Gödöllő köz
ség jegyzőjét és a gödöllői önkéntes tűz
oltó egylet főparancsnokát a gödöllői járás 
területére járási tüzrendészeti felügyelővé 
nevezte ki és szakközegül a gödöllői járás 
foszolgabirája mellé osztotta be.

Tűzoltói gyakorlat. A helybeli önkén
tes tűzoltó testület ma délután 2 órakor gya
korlatot tart. A gyakorlatra beosztatott az 
összes testületi tag. Kivonulás a mászó 
házhoz a II. es 111. számú szivattyúkkal. A 
menet gyakorlatot vezeti Sass István titkár. 
A szivattyé gyakorlatot Patercs János sza
kaszparancsnok. A mászási gyakorlatot Rig- 
ler István szakaszparancsnok.

Érdekes lelet. Rákos-Csabán újra épí
tik a ref. templomot. A lebontás alkalmával, 
mélyen a főidőén két kőtáblát találtak egyik 
magyar fölirasú a másik latin. A magyar 
nyelvűből megállapitoták, hogy a régi temp
lom alapköve s az építés évét és egyébb 
adatait tartalmazza.

Véglegesítés. Az igazságügyminiszter 
Feketö Győző aszódi javító intézeti ideiglenes 
minőségű családfőt ezen állasában veglege- 
gesitete.

Tánczelőadás. Láposi Gusztáv a bu
dapesti Magyar Színház volt balletmestere, 
jelenleg a niiskolczi színház tagja, a jövő 
héten, szerdán táncz előadást ónajt rendezni 
Gödöllőn, Károk „Erzsébet" szállójában. 
Ezen előadáson az érdemes balettmester 
csak tánezmüveszetét óhajtja bemutatni a 
közönségnek s azután tancz tanfoiyamot 
akar nyitni. Az érdekes programban elő 
iogja adni: az orosz, spanyol, tót, franczia, 
néger, tircli, magyar (soló) kínai (japan) 
jokey tánezokat s végezetül az illúzió wal- 
zert. Az érdekes programra felhívjuk közön
cégünk figyelmét.

fi

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.
Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szetnfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy' díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====

PR. IRITZ SAMU
FOGORVOS ==-•-■- 

(Bl I)A 1>ESTEN VII. KÁHOL 1 - 
KÖH VT ti. sxáni.

Rendel GÖDÖLLŐN junius 1-töl 
naponta délután 6 órakor 

vasár és ünnepnapokon egész napon át. 
Rákos-utcza 407. sz. a Özv. Bukvayné 

úrnő házában.
Foghúzás, fogtöin és műfogak.
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Hirdetések felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

Ingyen küldöm!
brossurjaimat az

altesti sérvben 
székrekedésben és 

arany érben 
szenvedőknek.
Dr. M.Reimans Maastricht No. 116

. 1 ■ (Holland.) f "■■■—

Levelek 25 levelező lapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők.

■ ■

valüUflnt egyéb mezőgazdasági eszközöket
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SCHOTTOLLA ERNŐ
a. yuniiyyórtá*  n leglionositója. 

Budapest, Andrássy ut 2.

r------------------'-------------- ------------------
fontos minden meny£s;zo:y.nk!

Szükséglett brszer éso előtt ne 
mu assza ül

Alapitt nőtt 1846. . „

Taussry J- Faaa 
ruha- és fehérnemüek-gyárától 

Pozsony
a speciális árjegyzéket, mely 
különféle ( /<‘Is7pi íj. ii oMMzeállitott 
kelengye kelt égvet. srket tartal

maz, béimenteson me^iiuzatni.
Megbízható ezég I Pontos kiszolgálás I

Jutányos szabott ára'/ ! i
Klv'ló munka !___________  Jő anyag J

A szőllőbeni tavaszi munkálatoknál legfontosabb két 
eszköz, u. m. szőllömetsző ollók és ojtókések legmegbízhatóbb 
forrása.

Szőllömetsző ollók kaphatók egészen öntött aczélból
jótállás mellett.

Szöllőojókések legfinomabb solingeni gyártmány, drezdai 
modell szerint, jótállással.

„Duplex" gumi ojtószalag a legmegbízhatóbb kötö
zőszer fás és zöldojtáshoz, gyári árban. Ügynökök

kerestetnek magas jutalékkal egy 25 
év óta fennálló s hatszor kitüntetett 
redőny-gyár gyártmányának eladására, 
valamint nehány társas-játék újdon
ságra vendéglősök részére. Ajánlatok 
referencziákkal C. KLEMT BRAUMAN
i. B. intézendők. Redőnyökkel való 
ügynökösködés a cs. és kir. közös Mi
nisztérium által 1903. jan. 1. óta en
gedélyezve.

JZABADALKAKATI
ÉRTÉKESÍTŐ VALLALAT

FÁSZTOR(TÖRVBJJ.CZ*O  
BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUtIZ. 
talilmanyűíai^belfljstromn^ vÉdjegyefcgt 

,<«, Vji-rx.LAn. I

VIDÉKI TAIAKÉKPtkZTÁEI 
’sasasEs RÉSZVÉNYEKRE. ==SE3 
■oaajaa ▼■ksk, XtL. Mrx.i.o... 

r KÖLCSÖNT i ■ n 
*•’>*.  iiiTmii riiiuriiiTtii riiTtniii műn 

rtLV:LAOO»lTA«l;HK INOVtNM

Y HECtiT BANKHÁZ
-A— BUPAPCST, EEEENCZIEKTEEE»

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.

SZÓLÓ LUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homuk'a ajon.

Erre azonban nem minden szrtlőfaj alkal
ma.*,  (bár mind kúszó természetűi mert nagyobb 
része ha megnő is. termést nem hoz, ezért sokan 
nem értek el eredményt eddig-. Hol Ingatnak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven rllatiák 
házukat az egész szőlőére*  időjén alogkilünőbb 
muskotály ás más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt, megterem a 
nincsen oly ház. melynek fa melleit a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető n< m volna ezen
kívül más épületeknek, kerteknek kerítéseknek 
stb, a legremekebb dísze, annélkül hogy leg- 
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébbre hass, 
nájhate részekből Ez a ieghúládateeabb gyü« 
Miőlcs mert minden évben terem.

A fajok Ismertetésére vonatkozó színes 
fény nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimét egy levelezi 
apón tudatja.

Czim ;
twlléki ilsá vfflMtvány tr|p;i S.-.ry-!\nsyn, n. p.SzíkcIyh


