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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETIIAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Bgész évre 8 köre:::: Negyed ívre . . 2 korona
Fél évre 4 .. Egyes szám'ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP
I LELŐ3 SIXr.l.EfZ’lŐ: 

NYII<¥ KA JÓS.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL 
ASZÓDON.

I I I R I > IC T' IC H E K :
egyezség szerint jutányos árou közöltéinek. NYILTTÉR sora

60 fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Községi ügyek.
I 

Aszód község képviselő j 
testületé a legagilisebb testület a föld 
kerekségén. Évenkint annyi rendes és 
rendkívüli gyűlést tart, mint más há
rom község képviselő testületéi együtt
véve, rendesen 15—20 sőt többpont
ból álló tárgysorozattal is, és mégsem ( 
történik semmi nálunk!

Kegalább aktív eredményt sehol | 
sem látunk!

Mit csinál tehát szorgalmas kép
viselő testületünk annyi lélekölő munka 
szóharcz és háború (mert különösen i 
az utóbbi időkben ez a helyzet sig- 
naturája közgyűlési termünkben) után ? : 

Egyszóval adjuk meg reá a vá
laszt : adminisztrál!

Van tehát egy testületünk, amely j 
közvetlenebbül szolgálja az államot, 
mint az állam fizetett hivatalnokai •> I 
mert hiszen egyébb kötelességeit mel
lőzi el inkább, csakhogy azt szolgálhassa!

Innen van aztán, hogy ez a sze
rencsétlen község nem tud életképes
ségének arányban haladni, de adó 
ügyei, anyakönyve, nyilvántartásai stb. 
mindég a legnagyobb rendben vannak, 
s a pénzügy igazgatóság mindég meg 
is dicséri hivatalunkat!

Nos tehát kijelentjük, hogy ez a 
dicséret nekünk nem elég, sőt azt 
mondjuk, hogy alig bir reánk nézve 
értékkel és pedig annál kevésbé, mert 
az polgárságunk bőrére megy!

Azt a minden oldalon kitűnő ad- 
ministratíót már rég ismerjük.

Egyenlő értelmű az rendszerint a 
polgárság hivatalos vexálásával, rend
szeres szekirozásával!

Mi a magunk részéről jobb sze
retjük az olyan administrácziót, ame
lyet soha sem dicsérnek meg az állam 
közegei, de amelyhez ügyében bajá
ban nagyobb bizalommal fordulhat a 
nép!

A példás adminisztráczió nyomába 
kél ugyanis mindenütt a panasz, de 
ott, ahol a jegyzőt — hogy csak egy 

példát hozzak fel, — mindég szidja, 
nógatja az állami felettes hatóság, ott 
rendszerint a polgárság van megelé
gedve !

Nézzük még egy például az adó 
ügyet!

Mindennapos dolog nálunk, hogy 
ezt, vagy azt a polgártársunkat „téves" 
előírással „téves" kivetéssel, kirovással 
stb. lepi meg a község.

Ilyenkor azután a jámbor polgár, 
— ha rá jön, hogy nem tartozik fi 
zetni, mert hiszen igen sok nem ért az 
ilyesmihez, vagy nem is kíván fáradni 
utána, s inkább fizet, — rekurál, jár 
poncziustól pilátusig, kapkod 111 ez 
fához, napokat tölt el, mig végre a 
magasabb pénzügyi hatóság ■— mert 
hiszen a pénzügy igazgatóság mindég 
a besúgó érdemes elöljáróságnak ad 
igazat, és soha a polgárnak — törli a 
jogtalan előírást s vissza utalja a már 
időközben nagy szorgalommal behajtott 
összeget.

Hát álljunk meg itt kérem, egy 
pillanatra !

r A R C Z A.

Örök talány.
Bizonyosságot akart róla szerezni, hogy 

a felesége, aki fiatal és szép volt s akit bál
ványozott megcsalja.

Hozzá nem méltó áluton szökött visz- 
sza a már kissé élemedett filozófus a fővá
ros közelébe levő nyaralójukba.

Gyanúja alaposnak bizonyult.
Alig hogy kitette lábát otthonról, a 

másik bezuhant a feleségéhez.
A tudós csak a késő esti órákban 

szokott haza térni és igy a bűnös pár za
vartalanul csevegett a verandán.

A férj tisztán hallotta minden szavukat 
filozófusra valló hidegvérrel vette be vala
mennyit, csak arra ingott meg benne a jó
zan higgadtság, mikor az áss. o iy e sza
vakkal akarta eloszlatni kedvese kételyeit :

Szeretlek, a mennyire gyűlölöm az 
uramat.

Jó negyed óra kellett hozzá, amig 
visszatalált önmagában a rendesen hideg
vérű tudós.

Nyugodt határozott léptekkel indult ki 
buvó helyéről a verandára.

A szerelmes pár szemmelláthatólag 
összerezzent.

Tán zavartalak benneteket ? fordult a 

| férj a fiatal zeneművészhez, a kihez baráti 
. viszony fűzte.

Önkénytelenül tekintett egymásra a 
másik kettő. A szemük intézte egymáshoz a 
kérdést ?

— Vájjon sejt valamit ez az ember? 
Az asszony nyerte vissza hamarább a 

: hidegvérét.
Már régen megjöttél ?
Elég régen.
A férj leült a veranda közepén álló 

| karosszékbe. Egyik oldalon az asszony, a 
I a másikon a nevetséges módon megszep

pent ember.
Nem is reméltem, hogy itt talállak ba

rátom, mert hetek óta visszautasítottad meg
hívásomat, mikor esténkint ki akarialak 
csalni, hogy egy kis konczertet rögtönöz
zünk.

A művész valamit dadogott.
En ma váratlanul jöttem ki. Egy mű

vemet akartam befejezni. Nehéz problémát 
fejtek meg benne. Azt t. i. hogy mit csele
kedjék az a férfi aki egy szép napon arra 
ébred, hogy akire becsületét és boldogságát 
bízta, gáládul megcsalja őt.

a kettő összenezett. Olyan 
san bamba volt az ábrázatuk.

A férj folytatta.
— Három kis történettel 

e fogós lelki állapotot.
Figyeljetek. Nem érdektelen.
Az első a regények hálás talaján, a 

Como partján játszik ; a hova lord Patterin 
kéjutai.oit a feiccégével. A férj p..r heti < tt

szánalma-

illusztráltam

tartózkodásuk után azt kezdi éezrevenni, 
hogy asszonya, akit őrülten és vak biza
lommal szeretett, megcsalja egy Róbert nevű 
arczképfestővel, aki a férjjel kötött előzőbe i 
baráti viszonyt.

Az emberből vadállattá vadult Patte.- 
sin napokig kínozta magát ezzel a hihetet
len felfedezéssel, mig végre egy i - ;gel be
toppan a festő műtermébe, aló I m.nt előre 
sejtette ott találja a hűtlen -/o •. yt is.

Nem vártál, ugy-e . . >mo na?!
A festő elégtételt ii ni. imre az angol 

fölkaczag.
Vétek lenne a vi.-t megfosztani ilyen 

nagy művésztől. Sőt van bennem annyi 
műérzék, hogy a merni, n e Imkim voltamból 
kitelik, előmozdítom sikere.J.. 1. mindig
pár exellence naturalista volt T 'tészits ne
kem egy képet, melynek czime: „A meg
csalt férj bosszúja".

— De . . . hebi a sarokba szorított 
kedves.

Nincs hozzá t.io< iled ? . . . Ezer ör- 
' dög! szolgálok -m ai i

Egy lövés (.!■. <‘i cl és a hitszegő 
asszony holtan . m kire.

— Nos, ra '. na ei, vásznát, ecsetet, 
minta készen áll.

; i megkövült sz.em- 
nvt g< után

Ez a megoldás nem felel meg ne
kem. Halljátok a második törtéretet.

Egy német poéta r’"ól "vanifotta’ 
I ogy a lelest'gv I . gn.i.i . . me..

a
Ebben a perezben 

pár tapadt az elbeszélő c. a térj 
ingatta a fejét.
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Art kérdezzük: vájjon helyes és | 
i;.,. gos dolog-e az ilyen, ami pedig 

is rétéi ük — naponként előfordul 
nálv.nk!

lés pedig rendszerint oly esetekben 
mi léin érdemes elöljáróságunk fölös 
st /^alommal nj adó alapokat igyck- 
sfelfedezni, hogy ezáltal érdemessé 
tegye magát egy kis pénzügyigazgató
sági válveregetésre.

Kétes értékű dicsőség.
És ki fizeti meg a jogtalanul 

mert „tévesen" meghurczolt polgár 
idejét és fáradtságait, midőn az a tör
lés után jár ?

Tudja-e azt a t. elöljáróság, hogy 
ezil .il óriási károkat okoz évenkint a 
polgárságnak.

Hát még ha azt számításba vesz- 
. ük, hogy hányán fizetnek be oly 
„jókat s illetékeket csak azért, mert 

,.em érdemes" utána járni vagy „nincs ; 
...tjük" utána járni, avagy pedig tu- 

mnságból, mely illetékekkel nem 
tartoznának !

És a pénzügy igazgató meg van 
elégedve, és a t. elöljáróságnak és 
tiszti karnak ez épen elég!

Ls nem akad a nti képviselőtes- | 
tüietüakben egy ember, aki ezen dől- j 
goknak a melyére tekintene!

De hát vájjon olyan akad-e kér- j 
Get.zük, aki azt kontrolirozná, hogy a 
képviselő testület annyi helyes és üd
vös határozata miért lesz mindégj 
;d tea téve és miért r.tm lesz soha- , 
sem végrehajtva?

Így azután természetes dolog, 1 
Imgy képviselőtestületünk minden ági- ! 

íitása mellett is, alig tud eredményt 
felmutatni, mert csak azon ügyeket 
intézi el, amiket az elöljáróság eléje 
terjeszt, az pedig — mint az állam 
Ilii vazallusa, — csaknem kizárólag 
az óriási terjedelmű pénzügyi közigaz
gatással bíbelődik, az államnak dolgozik

Mi pedig, polgártársaim, sóhajt
sunk fel s lelkünk mélyéből és teljes 
szívvel kérjük az egek urát, hogy ad
jon nekünk egy olyan közigazgatást, 
amelyet a nagyságos pézügy igazgató 
ur hivatal vizsgálat alkalmával — — 
sohasem dicsér meg!

Csörgő.

Alacsony kamatláb.
A pénzintézetek sorban szállítják 

le a kamatlábat betét után. Sok a 
pénz!

S mivel a pénz nem az égből 
pottyan, hát kell hogy valami oka 
legyen annak a szörnyű pénzbőségnek.

Nem kell soká keresni az okot, a 
mely előidézi, hamar megtaláljuk, ha
mar átlátjuk, hogy egy cseppet sem 
olyan örvendetes gazdasági tünet ez, 
mint hinnők.

Kétségtelen, hogy a pénzkereslet 
csökkenése idézte elő ezt a szokatla
nul alacsony kamatlábat, mert hisz a 
kínálat nem igen emelkedett.

Hogy azonban a kereslet csök
kenését tán az óriási pénzgazdagság 
idézte volna elő, egy perczig se 
higyjük.

Más az oka a szomorú oka:
Nincsen vállalkozó szellem.
Soha jobb idő nem járt arra, 

hogy megvalósítsuk terveinket, hogy 
elérjük czélunkat az ipar és kereske

delem fejlesztését illetőleg vállalatok 
alapítása által és most, midőn az esz
köz meg volna rá, most hiányzik a 
bátorság, a vállalkozás belőlünk.

Persze inkább otthon hagyjuk a 
j láda fiában ráülünk, vagy betesszük a 

bankba és ott hagyjuk heverni 3> —4 
' "" mellett, de ahhoz nincsen bátorsá- 
: gunk, hogy vállalatot alapítsunk és el

vállaljuk a koczkázatot.
De hát minek is az a vállalat ? I
Kapunk mi mindent a külföldről 

vámmentesen, csak győzzük fogyasz
tani a sok selejtes árut.

Az a sok ezer munkanélküli kéz 
pedig had tépje gazdája haját.

Meg aztán az a nehány okos vál
lalkozó aki mégis akad köztünk, had 
szedje az epret.

Kell nekünk vállalat! Biz igaz a’ 
Legbiztosabb vállalat a bank I ott nem 

! vészel a pénz, van jó Wertheim-kassza. 
Hogy kicsiny a kamat ? Baj is az I 
Sok kicsi sokra megy I A vállalat csak 
a németnek való, had reszkedjen az a 
pénzéért. Mi urak vagyunk I

Itt voltak például a kövezési, vi
lágítási stb. vállalások előttünk. Bank
jaink csömöriének a pénztől, de azért 
polgártársaink nem mertek vállalkozni 

' egy idegen társulatnak kellett elvállalni. 
■ Mi nem vállalkozunk I

Hogy hova fog ez vezetni, a jó 
Isten a megn.o .dnatója.

Annyi bizonyos, hogy gazdasági 
gyávaságunk nem illik a vitéz magyar 
nemzet nirében nevében és ha őseink 
vérüket áldozták a haza oltárán, mi 
gyáva utódok még a pénzünket sem 
merjük koczkáztatn. a hazáért, a haza 

' érdekéért.
Pólux.

sónak kedvese. Poétához méltó módon rág i 
kikéi a rettentő fájdalom mig vegre egy 
szép napon a Rajna háliám.n közt keres j 
enyhülést bánatára csak e pár sort hagyva ) 
iiatra „Nem akarok tovább utalókban lenni". |

A harmadik történet egy francziáról I 
szól aki épen abban a pillanatban zavarta i 
meg a tét áttétet mikor hitvese örök hű- I 
séget esküdött kedvesének.

A franczla az „Öld meg az asszonyt" | 
vagy „Öld meg a csábitót" alternatíváját j 
egy szintén relatív megoldással oldotta meg. | 
„Öld meg őket!“

Örök hűség?! kiált a váratlan belépő í 
férj. Ilyen szent fogadalmat meg is kell ám j 
tartani. Hogy tehát hitszegés bűnébe ne es- i 
setek erről én gondoskodom.

Két egymásután eldördült lövés leteri- ; 
tette a csalfa asszonyt és bűnrészesét.

Hosszú szünet következett.
A tudós törte meg a csöndet.
— Nos melyik felel meg elveiteknek a 

három történet közül ?
A két bűnös hallgatott. Szánalmas 

látványt nyújtottak ; főleg a zeneművész.
— Az enyémmel egyik sem folytatta a 

a filozófus. Mig az a kit szerettünk, a kihez 
legszentebb kapocs fűz hozzánk, addig ér
téktelen semmi még az életünk is ha érette 
áldozhatjuk, de ha érdemetlenné vált szerel
münkre, ilyen asszonyért ne váljunk se 
gyilkosokká se öngyilkosokká.

És ezzel fölkelt a tu lös, a nélkül, 
hogy egy tekintetre is érdé nősítette volna 
akár a feleségéi, akár azt akit eléje helye
zett a hűtlen asszony.

Elhagyta a verendát el a nyaralót, a 
hova nem tért többé vissza.

Pár nap múlva a férj ügyvédje kereste 
föl a bűnös nőt, hogy a válás részleteit be
szélje meg vele.

Már nem találta életben.
Pár óra előtt vitték el holttestét.
Egy nehány sort hagyott hátra a két 

férfinek. A szeretőjének ezt :
„Ne üldözz, meri soha se leszek a 

tied Borzadok tőled".
A férjének pedig a kiről kevéssel az 

előtt valódi gyűlölettel nyilatkozott a másik
nak, azt irta :
„Imádtalak. Nem élhetek nélküled".

Kövér Urna.

Dráma.

Künn a ligetben egy nyárfa alatt, 
Lelték meg a halottakat 

. Golyó fúrta szivüket át 
i Mert nem tudtak élni tovább.

I És jött a rendőr, jött a mentő,
De nem voit itten már teendő.
Fekete kocsira tették őket,
S értesítették a szülőket.

És ahogy vitték a köves utón
Sóvár utczákon, büszke körúton
A szerelemnek angyala 
Szállt a halottas kocsira.

’ Fölébresztette a fiút s a lányt
. S kérdezte tőlük: „hát nektek mi fájt?" 

Nézzétek az utczát mily szép az élet
1 S ők egymásra néztek „De csak véled, véled"

Antal Ferencz.

Kézfogó.

Irta: Méri Károly.
Amikor megkéred drága kis kezét
Látásod belevész rózsaszínt! ködbe
De a lenge fátyol széjjel foszladoz

i Es a te kezed az, amely meg lesz kötve.
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Aszód szenzácziója. A következő 
nyilatkozat közzé tételére kérettünk fel:

Tekintetes Szerkesztő ur!
Ti:z.eledel kéitm kegyeskedjék alábbi 

néhány sotaimnak b. lapjában helyet adni
Az „Aszód és Vidéke" f. hó 3-.ki 

számában egy ellenem személyes bosszú 
eredményekép lett feljelentésből kifolyólag 
„Vadorzó csendőrőrs" czim alatt egy " köz
lemény jelent meg a melyet minthogy 
egyéni becsületemben vastrgon megh.urczoí, 
válasz nélkül nem hc.gyhr.tOA.

Kijelentem ugyanazért, hogy az 
czikkben foglaltak aljas rágalmak, 
azoknak szerzője a midőn azokat 
tette, vagy ész néll ül cselekedett, 
lelkiismeretét eihallgatta.va, szintén a 

mert 
ly úgy tudom

ezen 
hogy 

közzé 
vagv 

bosz- 
hi- 

a 
hivatva a 

füvei 
nyomozás

Nagytarcsa, Rékcskeresztur, Galgahéviz, 
Isatzeg és Czinkota községekben.

Szabadságon. Elefánty Béla göd illői 
adóügyi jegyző e hó 11-én kezdte meg sza
badsagát.

Reális házasság közvetítő. Szom
széd megyénk egyik városából a napokban 
varosunk egyik nőtlen úri emberéhez követ
kező tartalmú level érkezett: mely világot vet 
arra az igazságra, hogy hazánkban 
minden fiatal emberre öt leány esik.

A levél szóról szóra igy hangzik:
Tekintetes uram 1
No I. Z . . . Mariska Adóny, 20000 kor. 
No I . Dr. K . . . Csakovár 10000 kor.

Fabinyi Persemischel 25000 
deponálva,

MAGYAR JÓ SZÁMTAN
SZEREK.

No 111.
korona készpénz 
prímák.

Kérve haza a b. válaszát.

az áruk

Ebenféle ráltó sxámf/ép rezérkön yrrel
20 

szemléltető óra ő
részmérő méterrend 2 
mé rtéky  // áj te m é ni/ 8 

ÉliEN MIHÁLY, 
Xsámbok (gödöllői Járás.)

K.
99

99

99

99

99

99

szu állás fegyverét sütötte reám : 
szén a vizsgálat — ai: 
feljelentésre elrendeltetett — lesz 
tényállást kideríteni, épen ezért józan 
lehetetlen valakit egyszerűen a 
alapján egyenesen megvádolni.

Kijelentem továbbá, hogy az ellenem 
tett feljelentés végleges elintézése után e 
rágalmakkal szemben a megtorlással késni 
nem fogok ; végül a leghatározottabban til
takozom az ellen, hogy vömnek Matolcsy 
Kálmánnak nevét e rágalmakkal bárki is 
vonatkozásba hozza, mert ő az egész ügy
ben teljesen érdektelen fél, arról tucomasa 
nincs.

E soraim közléséért fogadja tekintetes 
Szerkesztő ur őszinte köszönetemet.

Aszód, 1904. július hó 14-én.
Teljes tisztelettel 

Grósz István 
n\iigtilma/tit t csvinlör ö ine^tr-

E nyilatkozatot az audiatur et altéra 
pars — elvénél fogva közöljük, bár annak 
hangja nem jogosult tekintettel tartalmának 
azon részére, mely közleményünket lénye
gében megerősíti.

Magából a nyilatkozatból konstatálható 
tény az, hogy ez ügyben vizsgálat van fo
lyamatban, ebből viszont az is közetkezik, 
hogy feljelentésnek is kell lenni, mert hi
szen különben nem volna vizsgálat ; köz
leményünk adatai tehát csupán a bün
tető perben hozandó ítélettel czáfolhct- 
tók majd meg.

Épen azért nem adjuk ki az inkrimi
nált hirt közzé tett munkatársunkat, hanem 
lapunk szerkesztője vállalja el a közlemé
nyért a felelősséget.

A Szerkesztőség.
Aratás. Községünk gazdaközönsége 

az idei aratást jó részben befejezte. Az idei 
termést az eszközölt próbacséplések után 
általánosan gyenge középtermésnek minő
síthetjük. Kedvezőtlen eső nélküli időjárás 
után az eredménynyel meg lehetünk elé
gedve, bár nem hisszük, hogy az idei ga
bonatermés annyi jövedelmet hozzon gazdá
inknak, mint a múlt évi, hacsak a kedvező 
áralakulások nem segítenek némileg a ter
més hiányán. Ha az idő esőre fordulna, 
beérkezett jelentések alapján úgy vagyunk 
informálva, a szöllő, illetve bor és gyümölcs 
termésünk még pótolná a gabonatermésnél 
mutatkozó hiányt.

Személyi hírek. Stróbl Vilmos kir. 
aljárásbiró f. hó 16-án kezdte meg szabad
ságát s családjával együtt elutazott Gö
döllőről.

Halálozás. Jeszenszky Mihályné gö
döllői lakosnő 84 éves korában elhunyt. A 
matróna néhány nap előtt össze égette ma
gát és súlyos égési sebeibe bele halt. Te
metése — melyen az egyházi funkeziót 
Szilárd Ferencz don.onyi ág. ev. lelkész 
végezte, — e hó 16-án d. u. 4 órakor 
ment végbe nagy részvét mellett.

Állategésségligy járásunkban. A 
gödöllői járás területén a következő ragadós 
állatbetegségek fordui.ak elő az utóbbi idő
ben: veszettség Gödöllőn; sirtés orbáncz 
Boldog, Túra, R .k. sesúba és Gödöllő ; ser
tésvész Verseg, kerepes, Péczel, Gödölió,

Aláírás.
biztos. Concrét 

ügyek, az áruk különleges príma lányok, 
az az az egyike 1. az No I. 26 éves gyer
mektelen. Kérek haza becses válaszát és 
küldök 2 drb fényképet, bővebbet alázattal.

Aláírás.
N. B. Kérek 2 frt 46 krajezárt és ki

jelentem alázattal, hogy a lakadalom nap
jáig többet semmit nem kérek. Kérve b. 
sürgős választ alázattal.

Általános érdeklődést keltett a „Köz
telek" f. evt junius 11-iki számában dr. Ko- 
sutány Tamás az országos kémiai intézet 
igazgatójának a Thomas-salaklisztről megje
lent czikke, E czikk statisztikai adatokkal 
bizonyítja, hogy ezen kitűnő műtrágyát, a 
mely különösen külföldön általánosan el van 
terjedve, nálunk még mindig nem használ
ják oly kiterjedten, a mint azt a gazdaközön
ség és mezőgazdálkodásunk érdekei megkö
vetelik. Számtalan kísérletek bizonysága 
ugyanis, hogy a Tliomas-salakliszt olcsósága 
és biztos kitűnő hatása 
eseti' 
különösen c.tt, ahol nem a gyors, 
több időre terjedő hatás indokolt. Így pld. 
lóherénél, luczernánál, réteken,

Az én Il-ik partim

I

Dr. IRITZ SAMU
__ FOGORVOS -- 

III DAl-ESTES, VII. KÁKOLY 
KŐÉI T ti. szám.

Rendel GÖDÖLLŐN június l-t< 1 
naponta délután 6 órakor 

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

úrnő házában.
Foghúzás fogtöm. és míífogaí:.

F

mellett a legtöbb 
n túlszárnyalja a szuperfozfát hatását 

hanem a

szőlőkben 
stb. a Tliomas-salakliszt más trágyával pó
tolhatatlan. Gazdáink ezen előkelő szakem
bertől jövő tanácsot bizonyára nem fogják 
figyelmen kivill hagyni s a hol még nem 
használták, ősszel megkísérlik ezen trágya al
kalmazását. Értesítésünk szerint különösen a 
csillagvédjegyü Tliomas-salakliszt bir kitűnő 
tá ajdonságokkal, jó lesz tehát ezen védjegyre 
ügyelni.

VIDÉKI TAKABÉKPÉNZTÁHI 
részvényekre, ===== 

BOHSJ EO V EK RE, Á.L.L A M I’A I*  ÍROK R A 

KÖLCSÖNT
.laOÍTK, ta«TEL«B niíIinZETÉSI rBlTÍHLSS KSILÍTT 
___  níLVlLAOOSlTASUNK INGYENES

T
- fi'. UVJUAO'-'Oli i

HECHT BANKHÁZ
__ BUDAPEST, FERENC21EKTERE 6.

i‘‘l
Váczi-utcza 459. szám,

érez-, keményfa- vagy fé-
temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N

Miudenr.cmü koporsók kaphatók 
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szeinfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-ielállitós, _t 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is mindé.i 
fe 1 szere 1 ésse I eIfogadtati k.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

V



4.

rusdterület
felméréseket, birtokfelosztást parczel- 
lázáeí, ehhez pontos vázra,jzokat és 
minden egyéb mérnöki munkát út, vasút 
és vizépitcszeti téren felvállal Halma/ 
Ödö. okleveles mérnök Főt, 

1 ény-Gusztáv utcza 10 szám.

SÁNDOR Gt
— f<’ii\ k<m-sz<*ti  íiiíitemie- zz 

Budapest: IV. Károly-körut 6. sz.
A nyári idényen át: Gödöllön Er-

= zsébet-Királyné-ut 10. sz.- 
El is mert k i tán ö mim ka 
és jutányos árak . . . . 
Spéci a/isfa y permek fel
vételekben .........................
. 1 képek kitlotyoxása ki-
xáréilay föiixleteinben 
Itiulapcsten történik . . 
betrételek eyésx napon 
át, tinnep és vaséiétla
pokon is esxköxöttetnek.

rZUZLTTiaa

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kívül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak

Eggsr mellpaszliüei, 
az étvágyat nem rontják es kitűnő züek 
l>..boza I kor <•« 2 korona. IRÓB.WOBOZ 50 FI1.L

F ■■ es s/.el-.ij dési r ktár:

. \ á d <) i* “ o y ó o y s z e rt á r
Budapest, VI Vácő körút 17. szám.

r Gödöllő : Szentmiklóssy Béla 
lííjnbfdíl ’ Abi'rli: Langhof Gyula 
liUpJUiU i A«zod _• Sárkány L iszló.

ÉLJENi

Eggar rnel pásti I*
C6akham»'’ meggyógyít'*

§

EGY TANONCZ 
azonnal felvétetik a Gödöllő és 
Vidéke fogyasztási és értékesítő 

szövetkezetnél.
.leien tkexn i sxemél yesen Hf/ya n ott.

500 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldés.-el külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12. —Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„Bartilla fogviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaz.atik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint CO küldök 7 üveget 

bérmentve

Ügynökök
500 koronát kereshetnek havonként, sőt 
még többet is, egy törvényesen védett 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogler 

A. G. Breslau cziinre küldendők-

1
I
Megfojt ez a átko 

köhögés I

MAGYAR ORSZÁGOS KÖZP3NTI TAmEKPÉNZTAR
I3ucla,pesten. Deták I*'er< ‘iicz-utczu z-ik szánt ' 

engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett |

törlesztéses jelzálogé
---- -- — ■ földbirtokokra =

a kimutatott földadó vagy a színhelyen foganatosított becslés alapján. 
Kfcüiikérvúiyclílirz a telekkönyvi kivniiiit a hatosaim birtokiv hitelesítetett alakban csatolandó. 
A legkisebb engedélyezheti*  kölcsön 2030 karosa. — Drágít kölcsönök convcrlállahiak olesóhliakra. 

Bárminemű kérdések a fenti czimhez intézve, gyors elintézést nyernek.

csönöket

k ti !

jegygy-il
laoloúb, legklaJósaiib s en "élfonva 

legolcsóbb szappan.
káros alkati ászoktól outi os.

Mindenütt, kapható!

n
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy (P
minden darab szappan a „Schichf r.éw ■! é.s 8 

• • a fenti védjegyek egyikével legyen ellá v ■. e

val-inhit egyéb mezőgazdasági eszközöltet,

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában “-------------- ~---------------------------


