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Adó behajtási 
mizériák.

Hebehurgyán összetákolt törvé
nyeink nemzeti átka talántán semmi
ben nem jelentkezik annyira kórosan, 
mint az adókivetésben. A kincstári 
fizetéseket a magyar mindig is gyű
lölte és ha idegenkedésének kicsirázása 
történelmünk siralmas adataiban találja 
magyarázatát, az adókból való húzó
dásnak ez a megmaradása egyesegye- 
dül a képtelenségig elpuskázott adó
zási törvényekben leli nyitját. A kis 
emberek garasait idegen czélokért, 
idegen tervekért sarczolták ki — hej 
de sokszor idegen martalóczok kezei 
is — és a nemzetben gyökeret vert a 
hit, hogy még amivel saját kincstárá
nak adózik, abból se fog ö reá há- 
ramlani semmi áldás. Ma mikor az 
önálló gazdálkodás és a minden pil
lanatban kidomborodó és jótékonyan 
működő államhatalom jegyében élünk: 

ma kizárólagosan adózási rendszerünk 
égbekiáltó igazságtalanságai táplálják 

I és növelik a nemzet efajta előítéleteit.
Mert egész bátran kimondhatjuk, 

| hogy adórendszerünk példátlanul sze
rencsétlen. Sem nem arányos, sem 
nem becsületes ez a rendszer, mert 
van benne nagyon sok, amire akár a 
jogosságot, akár az általánosságot még 
a tulságba vitt erőlködésekkel sem le
het ráfogni. Az adót a világ minden 
törvényei olyan szolgáltatásnak mond
ják és tekintik is, ami fizetésének tar
tamára nézve állandó. Ilyennek mondja 

I minden elmélet és ilyennek tekinti 
minden gyakorlat, amikor intézkedésé
ben egyetlen pillantásra sem téveszti 
szem elől ennek a tételnek azt a ki
egészítését, hogy az adó csak úgy 
lehet állandó szolgáltatás, ha nem 
rontja meg, sőt nem is csökkenti az 
adózó fizető-képességét, szóval gazda
sági helyzetét. Minálunk ezt a sark
igazságot lábbal taposlák. Nem elég, 
hogy a tételek megállapításában feled
keznek meg minden igazságosságról,

de még a beszedési eljárásban se 
hagyták meg az égéi utat, amelyen az 
a kiüldözött méltányosság besompo
lyoghatna. összevonalaztak tengernyi 
rubrikát, kívánnak melléje jó sok gé
pet ami kitölti és azzal levan. Hogy 
lehetnek, sót vannak egyéni viszonyok, 
amelyeknek döntő szavuk volna az 
adó kirovásánál, hogy akadhatnak, sőt 
kiorditanak, emberiességi, gyakorta 
megélhetési szempontok, melyek gyen
gébben és más irányba vezethetnék 
azt az adókivető kezet : erre minálunk 
nincs törvény. — Francziaországban. 
Svájczban és egyebütt is a hét, vagy 
több gyerekes családfők nem fizetnek 

I személyi adót. Németországban és 
' Ausztriában nagy család, vagy beteg

ség az adó leszállítására ad okot és 
jogot, kiterjesztve nemcsak a személyi, 
de vagyoni adóra is. Nálunk a törvény 
mellőzi, a gyakorlat meg kénytelen 
elhanyagolni az olyan elemi igazságo
kat, hogy például gyerektelen, vagy 
egészséges család mennyivel jobban

TÁRCZA.

Forgács.
Könnyezve jöt él elemibe . .
Es én menni hagytalak.
Nem foghattam meg a kezed.
Meg sem szólíthattalak.

Nem borulhattam kebledre.
Nem csókolt az ajkad . .
Mert szivünknek Ilii szivünknek, 
Szeretni már nem szabad . .

Hajfürtöt adtál . .
Hajfürtöt adtál 
Ereklyeképen. 
Keblemre rejtem 
Megőrzőm szépen.

És néha, néha,
Ajkamba véve:
Fürösztöm hosszan
Csók özönébe. N„gy Rezsö

I A „kis Manca" I
Irta : Radó Imre.

Újév napja volt. Ezt a napot az em
berek szeretik megkülönböztetni a többitől 
és nékem olyan szürke, olyan ködös volt, I 
mint máskor. Még ködösebb is — szomorú 
voltam.

Egy társaságból jöttem el rossz érzet
tel komisz gondolatokkal. Nem tudtam haza [ 
menni. Végig csatangoltam az utczákal, mint 
a gazdátlan kutya s nem törődtem a sze
membe csapkodó hideg darával — nem 
fáztam — belül pokol égett.

Megálltam egy kávéház elölt — tele 
volt. Elgondolkoztam, talán ez mind meg
elégedett ember. Aztán nem hittem cl amit 
gondoltam, inkább azt véltem igaznak, hogy . 
ha ezek boldogtalanok, legalább keresik a I 
vigaszt. És tálán én sem vagyok a sors ama j 
megbilntetettje aki vigaszt ne leljen . . Be- j 
léptem a kávéházba.

Hát bizony itt volt a vigasznak több 
fajtája. Ha költő volnék, úgy mondanám : 
Ez itt az Olynipus, hol az Istenek most 
orgiáznak, más szóval itt „művészi előadások" 
folynak. Istennők dalinak my ológiai öltözet- 

. ben és cs „szünetben" féleezhetetlen vággyal 
fogyasszák a nektárt. — A mint beléptem, 
a " brelt i énekelt egy tündérnek öltözött 

! Icán,'. A hangja rémséges hamis, ö maga 
s.'Á ■ S a mint clénekli „Én vagyok Ja kis ’ 

; M ...c.i t mindenki jól tudja" a vendég- ■ 
1 sc.eg t. pu)r!:;.nban tört ki, kiabállak, bra- 1

vóztak ujráztak — csak én halgattam, bo- 
szantott ez a méltatlan elismerés.

És a mámorba úszó tömeg között 
megjeleli a „művésznő" a zsoldért a meg
kapott erkölcsi elismerés után. Mindenütt 
behajtja az elismerést készpénzben — és 
aztán engedve minden társaság óhajának, 
fel-felhajtja egy-egy pohár tartalmát. — 
Hozzám is eljött. Elébe toltam poharamat, 
és mintha kötelességem lett volna oly han
gon kérdőin : elfogadja ? A bccsipctt tündér 
pedig kiálhatatlan kedvességgel válaszolt :

Ma magát kitüntettem, magától kettő
vel is elfogadok.

Megijedtem e „kettővel" szótol. Egy 
szót sem szóltam, mit ö valószínűleg meg
hívásnak tekintett, mellém ült s azzal a ki
jelentéssel „örvendeztetett" meg, hogy egy 
óráig nincs programmja, addig mulathatunk.

Nohát mulassunk 1 — Fölhajtotta a 
pohár tartalmát, aztán . . . elkezdett tegezni.

— Mond ugy-e te buskomor vagy ?
— Hát te Így akarsz mulatni, hogy 

panaszkodtatni akarsz engem, (én is tegeztem)
— Óh te kis csacsi, mindjárt megvi- 

gaszlalódsz. te . . . tudod én értek hozzá, 
mert „én vagyok a kis Manca, azt mindenki 
jól tudja . .“ dalolt, a mi engem a kellő 
fokra elkcseritett. — Ö pedig elérkezett a 
második pohárhoz, májéi pajkosan szivemre 
tette kezét és kérdé :

— Ugy-e ez fáj ? szegény gyerek 1 
rossz lány I ugy-e rossz az a lány ? ugy-e 
nagyon rossz ?
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és könnyebben fizethet, mint a sok 
gyerekü vagy beteg família.

Amerre csak eljutott a civilizáció 
és vele az adó, abban az európai 
kiadásában, ahogy azt ma értjük, ott 
mindenütt az adóbehajtás eljárása a 
köré az aranyigazságu elv köré jege
seden ki, hogy kényszernek csak ott 
van helye, ahol nem a képesség, ha
nem a készség hiányzik a fizetéshez. 
Csak éppen a piros, fehér, zöld tör
vényhozás hány fittyet az ilyes érzel
gősségeknek. Nálunk adóbehajtáson 
olyan javakat is foglalnak, amelyek j 
bírói végrehajtás tárgyai nem lehet- ( 
nek. Amit az bikini, mint biró saját | 
polgárának, mint felperesnek meg nem | 
Ítél, azt önmagának megkaparintja, | 
mint fináncz. És ez a nagy fináncz- | 
talentum megütteti az árverező dobot ■ 
olyan holmik felett is, amelyeknél pe- I 
dig elvárná az ember a nagy, pénz
ügyésztől, hogy két lépésről is meg
lássa, hogy nem adja ki még a költ- i 
ségeket se. És amit az esze nem lát 
meg, azt a szive, a lelke, az érzése 
se súgja, mert nagy vígan elkótyave
tyélnek olyan tárgyakat is, melyek zár
lat alatt vannak — a humanizmus és 
egyéb filozófia szamárságok ostoba 
zárlata alatt. Az iparosok szerszámjaira 
csináltak már valami tilalmat, de mit 
ér ott az angol-tapasz, hol tátongó 
sebek körül már a hús rothad és a 
csontokból ömlik a genny I

Községünk bebizonyította. I.ory 
még nem értük el a liczik’icziók fön- 
séges jótétemény-iben az álmodott 
tökéletességet, mert hisz a törvény ■ 
még nem az az igazi erélyesség. Ha 
a lakásban marad a bútor, még ép- I 
ségét se éri bántódás, tehát kocsira 
kell dobni, össze is lehet egy kevés
két tördelni azt a pár lim-lomot, ha 
mindjárt az a szegény embernek ott
hona is, tehát az egész világa és 
mindene.

Ezért a szabadalmazott hajlékta
lan — gyártásért eddig csak a fővá
rosnak járt ki a dicsőség és koszorú, 
de szinte csodaszámba menne, ha 
nem siettek volna adótörvényeinknek 
ezt a bántó csonkaságát nálunk is a 
túlbuzgó adóbehajtó közegek felhasz
nálni.

Hisz nem kell hozzá sok, sőt in
kább hiányoznia kell mindennek : az 
észnek, a szívnek és egyéb fölösleges
ségeknek, melyeknek — oh csodák 
csodája — egyebütt mégis első sza
vuk van ott, hol törvényt hoznak és 
országokat kormányzatiak.

'főbb, mint fonákságok : a bot
rányossághoz kétségbeejtően közel 
álló állapotok ezek, amelyeken való | 
mélyre ható segítés állami életünk 
első feladatainak egyike. Kezelési, hi
vatalosan : közönséges ügyrendbeli 
visszásságok ezek, amelyeket alaposan 
rendezhetne egy-egy miniszteri rendc-
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let is. Semmi rendszerváltozás, semmi 
kiadás, sem.: :i féit- etö ! isérlct nem 
settenkednél: az .-.miyira szükségelt 
reformok körül, vagy i.yo: .án és még 
sincs meg a vezető emberekben az 
akarat, vagy talán szándék se, ezeken 
az annyira sulycs és mégis olyan 
könnyen javítható nyavalyákon segí
teni. Némileg más fejezet aki tartoz
nak adózásunknak ama szintén sere- 
ges és jelentős bajai, melyek nem a 
törvény mulasztásából vagy fogyatko
zásaiból, hanem egyenest annak téve- 
teg szelleméből fakadnak : és éppen 
ezért ezeket legközelebb vesszük tol
iunk alá. De mindakót fajtája adózási 
mizériáinknak megegyezik abban, hogy 
éppen a nép legalsóbb rétege : a kis 
emberek milliói nyögik és hogy az 
öngyilkolás bűnével ugyanaz a nem
zet zömét kiszolgáltatni egy vérszopó- 
nak, aminek, ha jó a törvény és nem 
gyalázatosán komisz szörnyszülött : 
vérkeringésünk regulatorának kellene 
lennie és az is lenne I Nem ott szopná 
magát agyon, hol az utolsó cseppe
ket szivatytyuzza, hanem arányosan 
lefölözné mindenünnen a meg nem 
érezhető és nélkülözhető mennyiséget.

HÍREK.
Gyertyaszeníölő Boldogasszony nap

ja. E hó 2-án üintpelte inrj a kitiijlikus 
közönség városunknak hagyom tnyos szoká
sához képzet Gyertyaszentelő Bjldjgisj'm/

Engem valami tiltakozási vágy fogott 
el és haragosan mondám :

— Keked nem szabad arról a lányról 
beszélni !

A leány ironikusan válaszolt.
— Ugy-e nekem nem szabad róla 

beszélni, nekem a társadalomból kivetettnek, 
rgy-c . „ én ajkam trágár nótákat dúdol, 
i.a;.-e én becstelen vagyok, piszkosabb az 
c.ezai izc.r.étnél, én mindennap másnak a 
puhámból iszom, és eladom magam érte, — 
mig „az" otthon ki, reggel kél és este 
fekszik, mindennap oda égeti a rántást, és 
végig könnyezi az „Egyetemes Regénytár" 
itszes s-crencsétleiieinek keserű sorsát 
— és talon sajnál téged, mert hiába az ó 
lelke v.l. ja inas csillagról ábrándozik ugy-e 
o egy igazi , én pedig egy rima vagyok ?

Vadul tekintettem ra, meg tudtam 
\ • Ina Iái, ez a némber engem kínoz és ő 
mosolyog. Ccr.unkám, megsértem .

— Tudod hogy re nemtelen vagy ? 
tudod, hogy ez az élet, mit te véghez viszel 
piszkos? hát miért beszél ajkad egy lány
ról a ki m. :t a te levegődtől ?

— E.i n. szóljunk semmit I . . Pinczérl 
egy üveg pezsgőt I

1 laig..:tu.ik . . . néztem a lányt. Ez a 
lány mozi valamin gondolkozik . . . arczá
rói elsimulnak a kaczér vonások . . ez a 
lány gyönyörű . . . mi vitte öt a salakba . 
megkérdeztem.

— Mi űzött téged ide ?
— Hát mi ? a hivatás I
— Ez a rongy élet nem hivatás.
— Hát a te életed hivatás ? Ki mondta 

néked, hogy szenvedj ? ugy-e nem ebből a 
czélból jöttél a világra, te szerelnél boldog 
lenni, örülni az éleinek, de hiányzik egy 
húr, melyen nem játszhatod cl a tronbadouri 
hangokat, melyen megtudnád értetni valaki

vel, hogy milyen nagyon szeretsz és szere
teted nemcsak benne látná a csillagot, 
mely csak kizárólag luki ragyog, hanem 
ö is tudná és érezné hogy másnak nem, csak 
neked ragyoghat . . Neked szenvedés a hi
vatásod. Te a szenvedésekhez vagy űzve I . 
És én ? Ne gondold, hogy az én vágyaim 
űztek „ide"! nem akartam amint te mondod 
„szemét" lenni I . . Mond hát miből lesz a 
szemét? Nem abból, a mit az emberek el
hajítanak ?

— Nem értelek.
— Nem értesz ? Nézz reám I Ugy-e 

szép vagyok ? É az emberek azt észre ve
szik. És ha aztán egy szegény leányon ve
szik észre a szépséget, az nagy baj I Azt 
megakarják fizetni. Én szépen tudok Írni, 
számolni és evvel akartam kenyerem meg
keresni. Bejutottam egy irodába. A főnök 
egyszer megcsípte ajkamat — mindenki látta 
— én azt mondtam neki „aljas". Erre aztán 
haragudott a főnök, — a könyvelő aggályos 
arczczal mondá : „Kisasszony jobb lett 
volna, ha a kezére ütött volna a főnök ur
nák . . aztán bizalmasan tettehozzá : nálunk 
csak igy lehet előre jutni. Aztán elmentem 
egy második, harmadik helyre, mindenütt 
igy jártam. Az emberek mindenütt portéká
nak néztek, a mit meg lehet venni, ... de 
azért én úgy is lehettem volna „tisztességes" 
És hányán vannak ilyenek. , . De én, uram 
(nem tegezett) ilyen áron nem tudtam tisz
tességes lenni . . Higyje jobb igy a gyalá
zatban . . Hisz uram ez hivatás I Ezt rám 
diktálták !

A leány vay philosophiája megdöbben
tett. Ez a lány igazat beszél.

A leány pedig egyet ivott aztán ismét 
a régi tekintetet öltötte magára. . . . Körü
löttünk pedig hangzott a taps . . a vendé
geknek volt más kegyeltjük, mig a kis 
Mancza újra nemkövetkezik.

És a kis Manca következett. Oda ha
jol, hozzám és kérdé mi a te dalod ?

— Annak úgy se tudod az áriáját I
— De tudom I
— Nem tudja azt senki, magam csi

náltam, magam dalolom mindennap más
kép de szívből egyformán.

— Oh, mond el I . .
Elmondtam :

Fáj a szivem fáj a lelkem 
A mily nehéz elfelednem 
Kit oly nagyon szeretek 
Küzdőm, küzdőm teli kínnal 
Keseregve fájdalommal 
Ezt a fájó életet 
Fáj, ha a madár dilolgat 
Fáj ha melegen süt a nap 
Fáj nagyon énnekem 
Könnybe lábbad a két szemem 
Forog az egész világ velem 
Keserű az én éltem , ,

A leány halgatta . . . Majd felugrott 
helyéből, egyet dobbantott lábával — aztán 
felugrott a deszkákra — és az én nótámat 
énekelte, úgy és oly hangon, a mily hang 
az ajkára jött, a dalomat dalává, panaszo
mat panaszává tette ... a dal szívből jött. 
A leány énekelt. . . énekelt még akkor is, 
mikor a hideg utczán voltam már . . és ke
restem azt a húrt, melyen elzenghetném a 
tronbadouri hangokat . . . 
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napját. Az ó szövetségi jövendölés betelje
sedését váró öreg Simon örömmel vette kar
jai közé a világ megváltóját, a békességnek 
királyát. Az Írás szava beteljesedett róla, s 
must hálatelt szívvel öleli magához a temp
lomban bemutatott kis Jézust. — Ezen ün
nepnek emlékét ülte meg csütörtökön a katli. 
anyaszentegyház, mely e napon Krisztus a 
világ Világosságának jelképezésére gyertyá
kat is szentel. A sz. misét gyertyaszenteles 
előzte meg, úgy a gyertyaszentelésen, mint 
a szent misén a katli. hívők nagy számmal 
vettek részt, a gyertyaszentölés után pedig 
körménél tartatván kódoltak az urnák.

Szolgabiráink ünneplést. Szép 
ünnepély folyt le tegnap délután Gö
döllőn.

Az Erzsébet szálló öreg falai rég 
láttak együtt annyi igazi urat, ameny- 
nyi ez alkalommal a gödöllői járás 
minden részéből ott összesereglett, 
élénk bizonyságául szolgabiráink s 
különösen hivatal-főnökük dr. Heyder 
Ödön főszolgabíró nagy népszerűsé
gének.

Ott voltak, elsősorban, mint ün
nepeltek : dr Heyder Ödön főszolga
bíró, Tahy István I. oszt., dr. Halász 
Móricz II. oszt, szolgabirák, továbbá 
Nick Ede, Polner Lajos kir. tanácso
sok, féchy Gyula kir. jbiró, Pirkner 
Ernő kir erdőtanácsos, Rettegliy Fe- 
rencz kir. adótárnok, lovag Asbótli 
Béla, dr. Gallovich Győző, Galantai 
Fekete Imre, Krenn Károly, Burg De
zső, Köves Béla, Szentmikossy Béla, 
Színek Ernő, Nyiry Lajos, Bezsilla 
István dr, Kárász Gyula, Földváry 
Gyula, Wirker György, dr Csillag 
Szilárd, Arany Gusztáv, Bárdy Pál, 
Albert József, Dóczy Péter, Stuller 
Lajos, Pászkay István, Micsinay Ernő, 
Fridrik Béla, Soltész Lajos, Ubranko- 
vics Dániel, Kemény Géza, dr Szemere 
László, Zsadányi Arntand, Riedl Kál
mán, dr Bendel József, Pekáry István, 
Jamriska Lajos, Kovács György, Wei- 
nehmier Endre, Masztics József, Hevesi 
Géza, Schuchtár Brúnó, Szegedy Ernő, 
Szegedy Albert, Langhammer Ferencz, 
dr. Schö:i Gyula, Romeiser Vilmos, 
dr Polner Zoltán, dr. Lakos István, 
dr Hajdú György, Bitskey Kálmán, 
Bitskey Gyula, Kálmán István, Molnár 
Jákus, Juhász Mihály, Kovács Károly, 
Fáy Barna, Sziebert Gusztáv, Gráf 
Éliás, Misztrics Károly, Matolcsy Kál
mán, Szilárd Ferencz, Nagy Barna, 
Fáy Aladár, Alberty Dénes, Sidó Lajos, 
Lizits Károly, Lizits Jenő, Huszti János, 
Kucsera István, Zachár Kálmán dr, 
Tiniáry Lajos, Garán Dániel, Ferber 
Béla, Sárkány László, Bentsok János, 
Stróbl Vilmos, Sárkány Ernő, Eötvös 
Jenő, Antal Lajos, Dubraviczky László, 
Mészöly Géza, dr Rosenfeld Sándor, 
Katona Lajos, dr Orbay Dénes, Suba 
István, Szlabey József, Turányi István, 
Szabó Ferencz, Boda Jenő, Neogrády 
Árpád, Brokes Rezső, ifj. Szabó Kál
mán, Lendvay Béla, Flandorfer Ignácz, 
Molnár Tibor, Katz Péter, Rudolf 
Béla dr, Spalla Aurél, Diettl Ágoston, 
Krause Géza, dr Vecsey Gyula, Krause 
Tivadar, Lipcsey Leó, Horváth László, 
Ivanics Ferencz, Blumenthál Manó, 
Székely Lajos, Krenedics Sándor, 
Hauser Gyula, Wayaud Károly, Pálfi 
Sándor, Kubinyecz Samu, Biller György 
Paulusz János, Elefánty Béla, Hanisch

György, Ballagi Imre, Redl József. 
Micsinay Gyula, Hunvald Antal.

Az első felköszöntőt Gallovich 
Győző dr, a rákoscsabaiak ékesszavu I 
plébánosa mondta a járás közönsége 
nevében, a másodikat a vármegyei 
tisztikar nevében Mészöly Géza megyei 
aljegyző, mindketten az ünnepeiteket 
éltetvén. Dr Heyder Ödön főszolgabíró 
válaszolt a felköszöntőkre, remek be
szédében megköszönvén a járás kö
zönségének — szerinte még csak elő
legezett — szeretetét, bizalmát és 
ragaszkodását, egyben kijelentette, 
hogy ezen impozáns módon megnyi
latkozott bizalmat kiérdemelni ezen 
túl is főfőtörekvése leend úgy neki, 
mint kollegáinak.

A bankett ezután még Béla czi- 
gány zenéje mellett sokáig, a késő 
esteli órákig tartott, amiben elsőrangú 
érdeme van Varga Sándor vendéglős 
kitűnő ételeinek és italainak is.

Balázsolás. Szent-Balázs vértanupüs- 
pök napján e hó 3-án ünnep vi li a temp
lomban. — Szent- Balázs ugyanis m nt véd- 
szent az egyház életében a torokbajok ellen 
szerepelt. Szent Balázs püspököt azzal di
csőíti az Isten, hogy az ö esedezésérc min
denkor segítséget nyertek azok, kik torok
betegségben szenvedtek. Ezért hívja fe1 a 
katli. egyház minden évben e napra Szent- 
Balázs óltalmát híveinek számára.

Várkapitányunk betegsége. A 
gödöllői önkéntes tűzoltó testület 
örömmel jelenti, hogy diszelnöke, s 
egyik megalapítója, Gallé Antal cs. 
és kir. várkapitány súlyos betegségé
ből felgyógyult. — A várkapitány 
nagyfokú tüdő gyulladásban feküdt s 
napokig élet és halál közt volt.

Fáklyás zene. Dr. Heyder Ödön 
főszolgabíró, Tahy István és dr. Halász 
Móricz szolgabirak tiszteletére tegnap 
este 6 órakor fáklyás zenét adott a 
gödöllői önk. tűzoltó testület zenekara. 
Á tűzoltóság zeneszóval vonult a 
főszolgabíró lakása elé, hol együtt 
volt a három ünnepelt és szónokuk 
felköszöntötte őket. Dr. Heyder Ödön 
köszönte meg lelkes beszéddel e 
meglepő ovácziót.

Törzstiszti tanfolyam. Vecsey 
Géza honvéd százados, dr. Vecsey 
Gyula járás orvos fia a törzstiszti tan
folyamra Budapestre vezényeltetett.

Halálozás. Sztélék Terézia, 
Sztélék Lajos és neje Korik Julianna 
15 esztendős leánykája e hó 4-én d. 
u. 1 órakor hoszszas szenvedés után 
Szt-Jakabon elhunyt. Temetése e hó 
6-án d. u. 3 órakor lesz Szt-Jakabon, 
a gyászháznál.

NYILT-TÉR.)

Nyilatkozat.
Alulírottak mint a „Gödöllői Függet

lenségi es 48-as Párt" vezérbizottsagának 
tagjai a párt nevében kinyilatkoztatjuk, hogy 
azon híresztelés, mely szerin Madocs Károly 
gödöllői ev. ref. tanító Gödöllőn f. évi janu
ár hó 26-án megtartott országgyűlési képvi-

*) E rovat alatt közöltéként nem vállal 
felelősséget a Szerk. 

selöválaszt.is napján függetlenségi szava
zókat a kormánypárt részére megvesztegetett 
volna, az eddig megtartott vizsgálat folytán 
alap nélkülinek bizonyult.

Kelt Gödöllőn, 1905 február 4-én.
Dr. Zachár Kálmán s. k 
Dr. Orbay Dénes s. k.

ÉRTESÍTÉS.
Gödöllő és vidéke mélyen tiszteit kö

zönségét van szerencsém értesíteni, hogy az 
eddig Weiszkopf Adolf ur által birt gödöl
lői képviseletemet

urra ruháztam, mint kizárólagos és egyedüli 
képviselőmre ; — előforduló szükség esetén 
kérem bizalommal ö hozzá fordulni, ki épp 
oly jól és olcsón fogja igen tisztelt vevői
met kiszolgálni, mintha az árukat közvetlen 
tőlem rendelték volna.

Kiváló tisztelettel

Heider Emil
mehanikai vászon, damaszt és pamutáru 

gyáros Máhr, Schönberg.

KIS SZŐLŐBIRTOKOS urak 
figyelmébe ! Végzett szőlész vagyok. Jó 
bizonyítványom van. Bátorkodom a kisbir
tokos urak legújabb szőlőművelésének veze
tését elvállalni. Czimem e lap kiadójában. 

2-5.

Földterület
felméréseket, birtokfeíosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon

tosan készít és legolcsóbban félválla

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szám.

ÉVI LAKÁS, AXÜ
előszoba, konyha és kamarából < gesz 
évre, vagy nyárilakásnak kiadó. Bővebb 
értesítés a kiádóhivatalban. 1—6.

BERTÁK IVÁN
------ férfi és női szabóterme =

Gödöllőn, Váczi-utcza (Városháza).

Készít úri és női ruhákat legújabb

divat szerint.

Növendékek női ruha szabászatra

felvétetnek.
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Megfojt ez 
zott köhögd!

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyuj- 
t )k. ' z'tlés esetén n tgy 
gyakorlottsággal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Pctőíi-tér 
(Mozsár-ház.)

sok pénzl,
li. v inként 100 koronáig 
kei eshet mindenki tisz
tességesen minden sz; k- 
Isnuret nélkül.

Küldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
Mimre: Anonczcn-Al Li
lim , dcs .Merkúr* A',a>.- 
hci'ii Aiei-rfddstr

Köhögés, rekedtség és elnyálkasodás 
ellen gyors és biztos hatásunk

Egger mellpaszlillai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkílldési raktár:

„N D 0 R“ gyógyszertá r 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szentmiklóssy BnuOlluIO ! A,bert* : Langliof Gyula. Egger mellpasztilla 
< Aszód : Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

szobafestő, mázoló, kocsifenyezö 
és nyerges, GÖDÖI.LÖN.

Van szerencsém a t. közönség 
I szives tudomásáia hezni, hogy 9 év 
B óta fennálló szobafestő és mázoló 
I üzletem mellett 
i' Gödöllőn, Rudolf-iitcza 
| (Ocsovai ház)
1 egy, a inai kor igényeinek megfelelő 

j kocsifényezö és nyerges 
Í üzletet nyitottam, hol'minden észak

mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNY1KANDRÁS 
lestő.

Köhögés, rekeutseg es hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle 

PEMETEFŰCZUKORKÁNÁL!

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTIIY-fílét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata

-----  1 doboz CO fillér. —

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

temetkezési vállalata ÖDÖLL9 ■!
Mindennemű koporsók kaphatóit kémén.f.i- vagy fé

nyezett diófából kisebb nagyobb méretbe ifö.iclck, virágok,
sirkoazartik, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felá’litás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

v«ciy -------

J«Cy v ya I

laalohb. lejt-talMíbl t enrélfaova 
isvolcmá iran'nn. M.nrlan 
kárai alksrr*izelBI r*<a ti

Mindenütt kapható!
iái fisnál kütönöwn arra ügyeljünk 
»n darab szappan a . Schicht" nés 

a fcn'i védjegyek egyihév«l legyen ellátva.

/r

BENZINMOTOROK, QŐZCSÉPLÖKÉSZLETEK 
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KE. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL

■■ BUI )APEST', V., Váczi-körút 32. =
- Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. —

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában


