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Drága az élet.
í

Drága világot élünk !
Drágaságról érkezik hír járásunk j 

minden részéből. Sötét képeket teste- ■ 
nek, ínséges esztendőt hirdetnek min
denfelé.

Alapjában pedig nem oly irtöza- j 
tos a drágaság még nálunk, mint a 1 
milyen más vidékeken. A drágaságot 
nálunk nem a piaczi árak nagysága, I 
hanem a mi szegénységünk okozza. '

Lakosságunk oly szegény, hogy 1 
0'5 °°-os emelkedés a piaczi áraknál , 
már érezhető többletet okoz a háztar
tás költségeiben.

Nem épen a gyenge termés, a I 
nagy szárazság okozta a drágaságot. 
Emelkednek piaczi áraink napról-napra 
már évek óta.

Nem pusztán a szárazság az oka ( 
ennek, hanem más. A magas községi 
politikában s legkivált a pénzügyi 
politikában kell keresni a hibát.

Ha a gazdasági hagyományos 
politikában bizonyos változások álla- ! 
nak be, úgy nyomon követi majd e 
változást a lakosság anyagi helyzeté- ' 
nek javulása. És ha megváltozott 
pénzügyi politikát folytatunk, ha csak 
apróbb beruházásokkal is munkát ad 
majd a község a népnek, úgy szűnni ' 
fog a drágaság, mert lesz kereset, 
megnyílnak a kereseti források és 
nem fog a lakosság a drágaság miatt 
kétségbeesni.

De eddig ami beruházást tettünk, 
azon más keresett pénzt, nekünk csak ' 
a terhek maradtak.

Sem a tisztviselők fizetésemelése, 
sem holmi adó-elengedés nem segít 
a bajokon alaposan. Egyedüli módja 
bajaink alapos orvoslásának és kigyó- 
gyitásának az, ha előnyösebb pénz
ügyi politikát folytatunk..

Á községeknek maguknak kell 
megadnia egy kis beruházásokkal a 
munka, a haladás előfeltételeit s nyo
mon fogja őket kővetni a vállalkozás 
is. Azt sem vethetik okul, hogy a 

községnek nincs pénze. Nem engedi 
meg a nyomott pénzügyi helyzet, a 
gazdasági pangás, a pénzügyi egyen
súly, s*b.  stb. még egy tuczat frázis.

Hisz nem kell ehhez pénz. Még 
a kis vállalkozóknak sem kell pénz, 
ha hitele van, hát a községeknek 
hogy kellene 1

Hitelművelettel, mely alapjában 
adósságot sem teremt, kell a bajon 
segíteni. A mi kamatot fizetünk a 
tőke után, az busásan megtérül a köz
ségnek a jövedelmek gyors fokozódása 
által. Csak a jövedelmező dolgokba 
történjen a beruházás.

Ez a nagyszabású beruházási 
művelet pezsgő kereskedelmet és 
ipart teremt, melynek nyomán a la
kosságnak legalább javul a helyzete, 
könnyebbedik a megélhetési módja.

A most uralkodó drágaság ólom- 
sulylyal a munkíT-cszíályic nehezedik 
és mi épen a munkás-osztály érdeké
ben szólunk, midőn az újabb beru
házásokat kívánjuk.

TÁRCZA.
A becsapott örmény.

A zöld salugáteres ablakokból alázatos 
köszöntések hangzottak ki, amikor Áspis 
az örmény végigment a nyáradföldi főutcán. 
A férfiak dörmögve vették le a kalapjukat, 
az asszonyok pedig félresimitván homlokuk
ról a fejkendőt, ami körülbelül annyit jelen
tett, mint a férfiak kalaplevétele, szorongva 
sipogták :

— Csókolom a kézit, nacscsás ur I
Csak Így: nacscsás ur I És a világért 

el nem botlott volna egynek is a nyelve, 
hogy valahogyan tekintetes urat mondjon.

Tekintetes ur már nem volt Nyárad- 
falván. Kipusztult, kihalt ez a nemes, úri 
nemzedék, az utolsót tiz esztendővel ennek- 
elötte tették sírba, a nyáradmenti temető 
szomorú füzei alá, a családi kriptába. Aki 
követte, az már nagyságos ur volt. Áspis, a 
gaz kis önné iy, a kicserzett kordoványbőril 
faluvégi boltos, akiből ur lett, a falu ura.

Áspis mosolyogva ment a föutczán. Jo 
kedve volt és apró, zöldes fényi! szeme 
egyre ugrált csontos üregében. Valósággal 
tánczolt az a két sóvár, éhes szem. Kiug
rottak a házak födelére, levetette magát az | 
udvarokra, fölkapaszkodott a kétágasokra, 
kikarikúzott a kertekbe. Áspis bele szeretett | 
volna kaczagni napfényes levegőbe. Min- | 
den, minden az öve itt. Az egész falu és |

az egész határ. Aki csak itt lakik, az mind ; 
I az ő zsellére, szolgája. Áspis a gaz kis 
I örmény kinyújtotta kezét a levegőbe. Mintha j 
| meg akarná simogatni. Ez is az övé, a 

levegő is. Ha neki úgy tetszenék, még azt 
[ se szíhatna itt senki. De ő jó ember, na- ' 
: gyón jó. Mindenkinek ad a levegőből, még 1 
, a italnak is, amely Nyarad vizéből néha , 
■ kiveti magát a partra. Ö nem tehet róla, ha ' 
J a hal megdöglik a levegőn. És miért is 

hasonlít az ember néha annyira a halhoz ? j
Áspis gondolkozott, de ez nem volt , 

neki kellemetlen. Szeretett gondolkozni. Eb- , 
ben különbözött a többi embertől, aki , 
Nyárádfalván élt. Ez így helyes, ez igy jó. ; 
Az Áspis feje káptalan, elbírja ö az egész ] 
falu gondját.

Egyszerre clkomolyodott. Ott a fő- ■ 
utcza közepén gőgösen terpeszkedett egy 
torriáczos ház, Öreg incgvcdlett épület. A 
tornácz kökoczkáit kiette az idő, az oszlo
pok megrepedeztek. A ház tetejét belepte ■ i 
moha, a faiakat végigverte az eső és sötét 
vonalakat húzott rajta, mint egy öreg, meg
viselt arczon a köny. És Áspis mégis úgy 
erezte, hagy ez az épület gőgösen néz rá. 
Miért ?

Áspis szitkozódni szeretett volna. Ez 
volt az egyetlen valamennyi közül.

II.

Az öreg Oácsi Tamás ott gubbasztott : 
a tornáczon és melengette magát a nap- I 
fényen. Nagyon vén ember volt már. A | 

hatvantat meghaladta, a szakála hófehér, a 
bőre kiaszott, a csontja zörgött. Olyan 
ember, akiről azt mondják, hálni jár belé a 
lélek. :

Áspis belépett hozzá.
„Adjon Isten, tejns ur !“
Tejns ur. Ez volt a Gácsi. Más faj

tája az urnák, a világért sem tekintetes ur, 
de azért ur.

Az öreg Gácsi fogadta :
„Hozott Isten !“
Tegezte az örményt. Az ilyen .cg 

ember mindenkit tegez. Még a vicz'. p itit 
is. Azt mondja neki :

„Szervusz, utam-öcsém 1"
Ez kijár neki. Már tudniillik i a 

viczispánnak, hanem az ilyenfajta ' re . üt
őérnek, a bizalmaskodás.

Áspis felült a tornáczkönyöklör..
„Hogy mint van a tejns ur ?“ Ite 

a diskurzust.
Az öreg nem felelt és mégis felelt. El 

kezdett köhögni ú úgy hápogott-krákogott, 
hogy majd kiszorította a lelkét. Jó fertály
óra múlva nehezen kitiyögte :

„Látod 1“
A gaz kis örmény élvezett. Tetszett 

neki az öreg kínlódása és örömében szinte 
dobolni kezdett lábaival a tornácz faián. 
De legyűrte magában az örömét és aggó
dást színlelő hangon mondta :

„Vigyázzon az egészségére, tejns ur 1“
Az öreg boszti:ütötte fel a fejét :
„Vigyázz ? ElMgedtlIte ezt már szent
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Es ezen a drágaságon nem a bö 
esztendő, hanem a helyes pénzügyi 
politika segíthet alaposan.

Ezt a helyesebb pénzügyi poli- ; 
tikát sürgetjük már hosszú idők óta 
és méltán. De úgy Iáiszik, még sok , 
akadálya van annak. Legfőbb akadá- j 
lya a községek vezetői.

Vajha ez akadályok mielőbb el- I 
háríthatok lennének, mert annak 
hasznát a szegény munkásnép látná 
leginkább.

Szép, beczéző nevén ez a
Kő : bazalt,

Baja csak az, hogy maholnap 
Már — aszalt.

Nem ottan van, ahol kéne
Lennie :

Garmadákba hányták az út 
Szélire,

Ott aszalja a nevető
Nap heve,

S nagypéntekre lesz oeloie — 
Czibere.

A hétről.
Szőlőhegyünk bőven termett 

Az idén,
Torkig tele minden hordó, 

Faedény ;
Bor-szereti ember tőle

Ha bekap :
Téli estén majd nagyokat 

Kurjogat.

Disznótoron, lakodalmon 
Földerül

Még az is, kit a szerencse 
Elkerül ;

Legkiváltkép a vendéglős
Lesz vidám :

Drága pénzen ad tul — olcsón 
Vett borán.

** *
Van már járdánk, olyan finom, 

Oly remek,
Amilyen még Budapesten 

Se lehet.

H5REK.

Udvari hírek. Őfelsége, a király 
Gödöllőre való utazását bizonytalan időre 
elhalasztotta. A legilletékesebb helyről kapott 
értesülésünk szerint csakis a hó közepén 
érkezik meg. — L i p ó t bajor herczeg, ki 
Gödöllőnek gyakran szokott vendége lenni, 
most ismét vendége lesz. Podgyásza ma 
érkezett meg, a herczeg pedig 15-én jön 
Kistapolcsányból, hol jelenleg vadászik.

Fogyasztási adónk. Még mindig nem 
jutott dűlőre adóügyünk. A pénzügyigazga
tóság ragaszkodik az adó felemeléshez és 
eltekintve a község indokolt kérelmétől és a 
17366 korona 24 fillér megváltási összegből 
csupán 1366 korona 24 fillért hajlandó el
engedni, s igy e czimen 16000 kor.-t fizetne 
Gödöllő közönsége az államnak.

Vásár. Őszi vásárunk ma egy hete, e 
hó 2 és 3-án zajlott le. Olyan forgalmas 
volt, amilyen ritkán esik meg nálunk. Gaz
dáinkat valószínűleg megijesztette a nagy 
takarmányhiány s azért igyekeztek lábas 
jószágaikon túladni. De nemcsak az álla
tokban, hanem a terményekben is igen 
élénkké vált az eladási és vásárlási kedv. 
Bár a pénz ugyan most drágább, mint bö 
aratés, gazdag termés után szokott lenni : a 
vásári árak azért a rendesek maradtak.

Legfölcbb iparosaink és kereskedőink pa
naszkodhatnak egy keveset, mert akinek nem 
kellett valami nagyon a ruhanemű, lábbeli 
vagy más házi czikk, az bizony szívesen 
zsebében hagyta a pénzét.

Halálos esés. Molnár Gábor bpesti 
lakos mogyoródi rokonainál volt a szüreten 
e hó 2-án. Éjjel akart hazamenni Budapestre 
omnibusz-kocsin, de a kocsisa is, ő is töb- 

| bet találtak bevenni kelleténél a jó féle mo
gyoródi máslásból és belefordultak az árokba, 

' honnan azután Molnár Gábort már holtan 
húzták ki Az esés következtében agyrázkó
dást szenvedett és szörnyet halt. Hétfőn tör
tént meg az orvosrendőri bonczolás dr. Rudolf 
Béla kir. aljárásbiró, mint vizsgálóbíró köz
bejöttével.

Mulatság. A Rákosligeti Dal- és Zene
kor, Kaltenecker Arthur karnagy vezetése 
mellett, V. utcza 7. szám alatt, a Mérey-féN 
vendéglőben, október 2-án dal, zene, dij- 
tekézés és tánczczal egybekötött nagy szü
reti ünnepélyt tartott.

Vasúti menetrend érvényes 1904 októ
ber 1-től fogva Budapest és Gödöllő között;

Budapestről indul: Reggel 7' 10f, 7’50, 
8-00, 8-35, 9-35. Délután 12'35, 1'30, 2'35f, 
2'40, 3'30, 5'20, 5'35* *,  6'25, 7'00, 8'45,
9'40, 11'10.

Gödöllőről indul : Reggel 3'50, 5'29, 
6'15, 6'23, 711, 7'48, 8'45, 11'10. Délután 
2'08, 4'37, 5'57, 7'20, 7'47.

f Gyorsvonat.
* Budapesttől Gödöllőig nem áll meg,
A József föherczeg Szanatórium- 

Egyesület jótékonyczélu sorsjátéka iránt 
országszerte nagy az érdeklődés. Régen volt 
sorsjáték, amely nyerési esélyeivel oly ked
vező lett volna. Az egy koronás sorsjegy a 

' 22 ezer koronás főnyereményen kivid 5000, 
i 3000 koronás nyereményeket ad, van ösz- 

szesen 724 nyeremény. A legmelegebben 
ajánljuk olvasóinknak szeretetteljes érdeklő
désébe ezt a sorsjátékot, mely a mellett, 
hogy vele nemzeti veszedelmet akarnak eny
híteni, még a résztvevőknek oly valóban 
értékes nyereményeket nyújt.

Gyakorlati baromfitenyésztés a czi- 
me Parthay Géza uj könyvének, mely szak
szerűen és gazdagon Illusztrálva foglalkozik 
a tyúkok, pulykák, gyöngytyukok, kacsák és 
Indák sikeres tenyésztésével. Parthay ezen 
könyve nemcsak az egyetle legjobb baroin-

Dávid. Hírből sem ismerem én már az 
egészséget."

Áspis megingatta a fejét.
„De hát mi lesz ?“
„Meghalok ! — jelentette ki keményen 

az öreg és nézte csizmaszárát, amelyen már 
megfakult a varrás. — Úgy járok, mint ez 
a csizma. Széthullok egyszer."

Áspis azt gondolta : no, most már 
helyben vagyunk I Köszörült egyet a torkán 
és újra kezdte :

.Látja, tejns ur, magának már úgy 
sem telik öröme, ebben a házban. Mi ? 1 
Nem igaz? Látja! Hát mondom magának, | 
miért ragaszkodik úgy hozzá ? Miért ?“

Az öreg riadtan nézett az örményre s 
csak ennyit telelt : „Mert

„Jó . . . Hát legyen igy ... De látja, 
nekem kellene ez a ház . . . Hiányzik . . . 
Adja el."

„Nem."
„Jó pénzért."
„Semmiért."
„De mégis."
Áz öreg elgondolkozott.
„Van nekem egy unokám, — kezdte. 

— Arra hagyom. Aztán itt akarok meghalni. 
Itt születtem."

Az örmény gondolt egyet :
„De ki mondja, haljon meg itt ?
Az öreg rábámult az örményre :
„Hogy érfed ?“
„Adja el s én beírom a kontraktusba, 

hogy halála napjáig benne lakhat."
„Hm."
Az öreg éppen az nap kapott levelet 

az unokájától. Azt irta a kölyök, hogy 
pénzre van szüksége, sok pénzre. Ez jól jött.

„Hát csináljunk egyezséget, mondotta. 
Te fizetsz most nekem ötszáz frtot, aztán 
minden hónapban, amig élek busz frtot, 
majd minden héten küldesz nekem három 
kupa málé-lisztet s én oda adom neked a 
házamat, de úgy, hogy benne lakjak hol om 
napjáig, neked adom a kertet, a határban 
tiz hold szántómat és azr azt erdőrészt, a 
melyik az enyém.

Az örmény majdnem, hogy a levegőbe 
ugrott örömében. Mindjárt be is ment a 
felső házba és megírta a kontraktust. Az 
öreg feltette az okulárét és elolvasta. Szó- 
rul-szóra úgy volt, ahogy ő mondta. Az 
örmény lefizette az ötszáz forintot, sőt mind
járt megtoldta busz pengő forinttal, az első 
hónap rátájával s aláírván közösen a szer
ződést, hazament s elküldte természetben 
az első hétre szőlő fizetési részletet, a lisz
tet is.

Otthon pedig megelégedetten dörzsölte 
kezeit Áspis és diadalmasan dtlnnyögte 
maga elé :

„Most már enyém minden. A vén 
szamár nem éri már meg a jövö tavaszt."

III.
Áspis az utolját járta. Az orvosok ott 

sürögtek forgolódtak körülötte, három is, 
hírneves orvostanárok, akiket Pestről hoza
tott. Áspis érezte, hogy neki már befelleg
zett. Hiszen nem csoda, lehetett tán vagy 
hetven éves már. Az orvosok ott tanács- 1 
koztak körülötte és azt mondták nagy ve-

, szedelem, mert Áspisnak rossz az epéje és ) 
a mája. Es Áspis gondolkozott. A gondol- ' 
kozás volt az élete és elgondolta, hogy imc I 

I meghal úgy, hogy még sem az övé körü

lötte minden. Az a ház, a nagy tornáczos 
épület a főutezán még mindig nem az övé. 
Harmincz év előtt vette meg a Gácsi Ta
mástól s annyit fizetett érte az alatt, hogy 
Pesten akár négyemeletes házat vehetett 
volna már ezért a pénzért. De hiába • Az 
a Gácsi csak nem akar meghalni. Már 
kilenczven éves talán és esze ágában sincs 
elbúcsúzni a világtól.

Áspis feljajgatott az ágyában. Tisztán 
érezte, hogyha ő meghal most, hát azért 
a Gácsiért hal meg. Ez a harmincz eszten
dős várakozás rontotta el az epéjét és a 
máját. Áspis fölorditott. Az orvosok aggód- 
vo szóltak rá :

— Csak csendesen, csendesen . . .
Levelet hoztak. Ki küldte ? Gácsi 

Tamás.
— Ne bántsa 1 mondták az orvosok.
— Ne olvassa el. Önnek nem szabad 

olvasni.
Áspisnak kigyult a zöldfényü szeme.
— De ezt olvasom I
Vájjon mi lehet benne ? Mit akarhat ? 

Hátha fölbontja a szerződést, vagy azt 
irja :

— Holnapra meghalok !
Elolvasta, Ez volt benne Írva : — Hal

lom, beteg vagy. Jó egészséget kívánok. 
Látod én már ötven esztendeje beteg va
gyok, de még élek. És nem is halok meg. 
A mi családunkban száz évig élnek az em
berek. Szervusz 1 Áspis hátra esett az ágyá
ban és rögtön meghalt. Epe ömlésben.

Pakots József. 



fitenyésztési munka, hanem teljesen gyakor- l 
lati alapon van írva igy minden tenyésztő 
nagy hasznát veheti. Ara 3 korona és az 
összeg elöleges beküldése mellett megren
delhető a „Szárnyasaink" cziinü baromfi
tenyésztési szaklap kiadóhivatalában, Buda
pesten, VII. kér. Rottenbiller-utcza 30. sz.

Október 6. A tizenhárom aradi vér
tanú mártír' halálának most volt ötvenhar- 
madik évfordulója, E 13 vértanú gyászos 
halálának évfordulóját könnyes szemekkel 
ünnepli a nemzet. Sajnos, városunkban nem 
igen ünnepelték meg e napot, csupán az 
iskolás gyermekeket vezették tanítóik a kath. 
templomba, hol gyászistenitisztelet tartatott. 
Qyászlobogóról, beszédről szónoklatról, kép
viselő test, gyűlésről stb. stb. szó sem volt.

Személyi hir. Wolfner Tivadar orsz. 
képviselő f. hó 2-án Hatvanban időzött, 
alkalommal a ezukorgyárat tekintette meg és 
hatvani Hatvány Sándor főrendiházi tag 
vendége volt.

Alapkőletevés. Az aszódi kir. javító
intézet uj templomot kap, melynek alap
kövét f. hó 2-án fényes ünnepségek között 
tették le. Megyés püspökünk megbízásából 
az egyházi szertartást Odray Coelesztin hat
vani prépost végezte megható ünnepiesség
gel és fényes segédlettel.

Tűzoltási próba. Igen érdekes tűzol
tási gyakorlat lesz e hó 9-én vasárnap 
délután 4 órakor Hatvanban a Kossuth- 
téren. A „Minimax" készülék épitötársaság 
megbízottja mutatja be a „Minimax" kézi 
tűzoltó szénsav fecskendőt a Kossuth-téren 
a közönség előtt. Ezen készülék egy teljes 
lángban álló kátránynyal erősen bekent fa
bódét, mikor az mar teljes lángban áll 1 
perez alatt teljesen elolt, oltás közben az 
égés folytán előállott fekete nehéz füst fehér 
porává változik s a tűz teljesen lokalizál
va lesz. A „Minimax" tűzoltó készülékét 
már eddig is sok helyen alkalmazzák, igy 
Őfelsége bécsi udvari várkastélyában, a 
bécsi udvari operában és az összes királyi 
vadászkastélyokban és jószágokon, továbbá 
e készülékkel fel van szerelve a bndapesti 
a szegedi tűzoltóság és igen sok vidéki 
tűzoltó egylet. A készülék egész primitív, 
könnyen kezelhető és kitűnőnek bizonyult 
óriási oltóképességgel bir, a legerősebb 
14—16 méter hosszú tüzet egyszerre csodá
latos módon egy pillanat alatt eloltja. E 
kitűnő készülékre felhívjuk városunk kö
zönségének s a tűzoltóságnak figyelmét.

V. 586 5 számhoz 1904 Vgh. 849 számhoz 1904
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1904 évi V. 586 5 számú 
végzésével Dr F ü r s t Mátyás ügyvéd ál
tal képviselt A u g u s z t József felperes 
részére R o m b a y Dezső Rákoskeresztúri 
(Rákosliget) lakos alperes ellen 437 kor. 
85 fill. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1953 kor. becsült ingóságokra a 
fentidézett gödöllői kir. járásbíróság fenti 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén 
annak a felülfoglaltatók követelése erejéig 
is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna alperes lakásán Rákosligeten 
leendő megtartására határidőül 1904 évi 
október hó 22-ik napjának délelőtti 10 
órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elár
verezendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégittetésf.ez 
tartanak jogot, amennyiben részükre fogla
lás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árve
tés megkezdéséig alólirott kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A (örvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését köve
tő naptol számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904 október 5-én. 
Élő János kir. bir. végrehajt''.

Tüzifaraktár feloszlatása
miatt minden öl tűzifa 2 koronával olcsóbb, mint eddig volt.

A r a Ív :

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként ....................
II. „ hasábfa ...............................................
1. „ dorongfa................................................
U- „
Botfa......................................................................

26 Kor
24 „
22 „
18 „
15 „

Kapható a Gödöll-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

A fa első minőségű fiatal egyenes vágás és tökéletes száraz.
4 vevő követeljen ellennyugtát ! 5—13

szerencse 101
Felülmulhatatlanul

kedvez föá.rudá.r)kriak a szerencse. I^övid idöjalatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagryrabecsült vevőinknek, köztük

■ ■ 1 = a legnagyobb nyereményeket. . . ----------
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ; legesélydúsabb osztály- 

sorsjátékában vegyen részt. — A most következő inagy. kir. szaba
dalmazott 15. osztólysorsjátékban újból

10.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és egy hatalmas összeget,

14 millió 45®.®® 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Í2 ess*  -

Továbbá l jutalom GOCP-OCO*  I nyeremény
Iá - a IGO-CXK)- í á S&öC J *

1 á 2 á OpO- > á
1 á 5á 3 á
8 á 3t> á Cs iué"' s,)lí
összesmi nyeremény es jutatom 5 íMXXJ
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50; '< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy K 3.— 

’/« „ „ „ 3.- „ „ 6.—; 1'...........................6.- „ „12.-
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyeibe kérünk 
matauitra f. évi október hó 24-ig 

bizalommal hozzánk beküldeni.

II II

IzoTonébt

BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-iizlete.

Föárudáii k osztíMysorsjrttók-üzletei : 
Központ : Teréz-körut 46 a. I. fiók : Váczi-körut 4 a.

II. fiók: Muzeum-körtit 11 a. III. fiók : Erzsébet-körut 54

Rendel ilevél levágandó. TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.
Kérek részemre .................... 1- oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
) utánvételczni kérem ' Ancmtetgzö

K összegben ) postautalványnyal küldöm > ' ....rlpn,A
) mellékelem bankjegyekben (bélyegben))

Az összeget

ö 1\ 
f 
£ \

n
u I

! T



1904. október 9.

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

FRANKFURT.

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 
Tstschea az Élbe mellett. Kérdczősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.
"r

I

Zvornyic. András
szobafestő, mázoló, kocsifényező 

és nyerges, GÖDÖLLÖN.

e Búd

KÖTŐGÉPEK 
s ioari czélra 

is kupljUlÓ. 
js bérmentve. 

i.A./O.-i 
Ötőyépyyór.

• • VII., Erzsébet-k. 23.
1. raktára.

3 Köhögés, rekedtség és hurut ellen
V nincs jobb a
- = RÉTHY-féle =
I PEMETEFŰCZUKORKÁNÁL!

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata
— 1 doboz 60 fillér. =

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

ELADÓ
Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel.
-__ - Két épület, — nagy kert. ----

— Esetley októbertől bérbeaeltnuló. 
Czim a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló' 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 

áron készítek.
Szives pártfogást kér 

ZVORNYIK ANRRÁS 
festő.

íemetkezsi vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, 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.

r CLAYTCN & SHUT7 LEWORTH
által a l. -jut-nyoMbb Ai.tk tne!l»tt ajít hatnak:

L o c o rn o b i i c 3 gőzcséplőgépek, 
zzalmakazil-jzók. j r rá >y-cs/ipló^épek IT-ure csépl-'íy, tisztító- 

ropták, l.o.ino.yuZv.'i, i..iszíl>- és arat »^é,rck, szé.iáoyüjtökf 
bjronák,

sorvető-*n-k,  Pl m it jr. kapálok, 
szecskává <ók, répává.-ók, knkoriczi iu..iz.' '

k, e^yctzines aczélekék. z és iu..iJzn eo’yáű gizj.uá^i

_•

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petőli-tér 
(Mozsár-ház.)

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként KM) koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességcsen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
ozimre: Anonczen-Abtei- 
lung des „Merkúr*  Man- 
heim Mcerfcldstr.

Gödöllői „Erzsébet" köyvnyomda.

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

A. Q. Breslau czimre küldendők


