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Aszód és Vidék
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

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

Bérmcntetlen leveleket ner.i fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP' SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
_____-_________________________________ ÁSZODON.

FELELŐS SZERKESZTŐ I 11 I E 1 > E T l'C S E K :
NYII?Y I.AJOS 1 egyezség szerint juténvos áron közöltéinek. NYÍLT-TÉR tora

____ ________________ 60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

A párbaj ellen.

A következő felhívás közlésére I 
kérettünk fel az országos párbajelle
nes szövetség által.

Közöljük azt kommentár nélkül, 
bár ismerve helyi \ iszonyainkat, alig 
hisszük, hogy annak sikere lenne.

Magyarország művelt társadalmához I

A párviadalok előítéletének foko
zatos leküzdése végett szólítjuk sorom- I 
pók közé Magyarország müveit társa- i 
dalmát 1

A harcz Európa-szerie csaknem 
mindenütt folyik már korunknak eme 
legnagyobb előítélete ellen. Magyar
ország a küzdők sorából legkevésbbé 
maradhat el, mivel éppen hazánk ál
dott földje az, ahol legtöbb könynyel ; 
öntözött vérvirágot termett a letűnt I 
századok eme vészes hagyománya.

Szövetséget alkotunk tehát, hogy , 
ellene mi is fölvegyük a küzdelmet. ; 
Jól tudjuk, hogy a párviadalok nagy I 
előítélete egyszerre nem fog ruha- I 
inunknak tágítani ; de tudjuk azt is, ! 
hogy a müveit és emberséges lelkek ! 

kitartó együttes küzdelmének 
ellene állani nem lesz képes.

Meghívunk tehát szövetségünkbe 
mindenkit, aki ezt a nemes és haza
fias küzdelmet föl akarja vállalni.

Meghívjuk Magyarország müveit, 
lovagias férfiait, akiknek vállán a fe
lelősség súlya nyugszik.

Meghívjuk Magyarország müveit 
hölgyeit is, hogy gyengéd kezükkel a 
múltak véres hagyományait a nemzet 
homlokáról letörölni segítsék.

Meghívjuk az ifjúságot is, hogy 
hazánk jövendője számára küzdel
münkből termékeny hitet merítsen.

Szövetségünket e végből nemzeti 
alapokra fektettük s más országok 
példáját nem utánoztuk. Lehetetlent 
nem akarunk s a lelkiismereteken erőt 
venni nem szándékunk. Tagjainkat 
csak igen csekély áldozatra hívjuk fel. 
Pártoló tagjainknak pedig tetszésükre 
bízzuk a hozzájárulást. A legkisebb 
áldozat is becses ott, ahol a szándék 
tiszta.

Az egyesített erőkkel minden té
ren küzdelmet akarunk folytatni a nagy 
előítélet ellen. A társadalmi felfogá
sokat meg akarjuk tisztítani a túlzá
soktól és nyegleségektől. Családban, 
irodalomban, társas életben tartós cse
lekvéssel akarunk hatni. Elő akarjuk

sokáig i készíteni a törvények czélszerli reform- 
i ját is. És ahol lehet békítő kézzel 

korlátozzuk a hiábavaló vérontást. És 
| bízunk benne, hogy küzdelmünk végső 

eredménye a párviadalok előítéletének 
kiküszöbölése lesz.

Ha Isten is velünk van, czélt leg- 
. derekabb hazafiak közreműködésével 

hazánk hasznára el fogjuk érni.
Az Országos Párbajellenes Szövetség 

elnöksége, tisztikara és igazgató tanácsa. 
Tiszteleti tag : Don Alfonso b urbon osztrák- 
esztei herczeg, spanyol infáns Ö királyi 
Fensége. Elnök : Rakovszky István, az áll. 
számvevőszék elnöke. Aleinökök : dr. Bókay 
Árpád u. t. egyetemi tanár. Dr. Balogh Jenó 
egyetemi tanár. Desewffy Arisztid képviselö- 

i liaznagyi tanácsos. Zipernovszky Károly mű
egyetemi tanár. Főtitkár: Gergely Ede a in. 
leszámítoló és pénzváltóbank fötisztviselője. 

I Ügyész : dr. Edvi Illés -Károly ny. kir. 
' ügyész, ügyvéd. Pénztáros: Koller József fö- 
; számtanácsos. Igazgatótanács : madarast Beck 

Nándor, udv. tanácsos, a Jelzálog-bank .1- 
nökigazgatója. Dr Beöthy Zsolt, egyetemi 
tanár. Dr Berzeviczy Albert, v. b. t. t., orsz. 
képi iselő. Gróf Csáky Albin, a főrendiház 
elnöke. Dárday Sándor, az állami számvevő
szék alelnöke. Dr Edvi Illés Károly, ny. kir. 

; ügyész, ügyvéd. Lovag Fáik Zsigmond, udv. 
tan., vezérigazgató. Dr Gerenday György, az 
Athletikai Szövetség alelnöke, kincstári jog
ügyi főtanácsos. Glíick Frigyes, székesfő
városi biz. tag. Hauszmann Alajos, műegye
temi tanár. Hatvani Hatvány József, főrendi
házi tag. Dr Hansser Adorján, kassa-oderb

TÁRCA.

Pataky Klára.
Gazdag ember lánya 
Szép Pataky Klára. 
Egész vármegyének 
Legszebbik leánya.

Szép Pataky Klára, 
Esküvőre készül, 
Nedves lett a fátyla
Keserű könyétől.

Könyes lett a fátyla, 
Hó-selyem ruhája . . .
— — Halottat siratnak 
Egy kicsike házba.

Kis ólom golyótól
Állt el szívverése, 
Tizenegy órakor 
Lesz a temetése . . .

Odakünn a harang
Mikor tizet kondul, 
Szép Pataky Klára 
Esküvőre indul.

Tizet üt az óra . . .
Tövén egy keresztnek
Szegény, barna ifjút
Siratnak, temetnek . . .

Itt az ásó-kapa 
Gyászosan megpendül, 
Ott a „holtomiglan" 
Remegve fölcsendül.

S tizenegy órára
— Az eskühöz érve —
Pataky Klárának
Meghasadt a szive . . .

Milena.

A pókok.
Ezekről a pókokról mit sem tud a 

Hermáim Oltó könyve. Pedig érdekesebbek 
a többi hálószövönél és rokonszenvesebbek 
és sajnálatra méltók az ő különös mivol
tukban.

Ott Ilinek hosszú szürke, ólmos téli 
délutánokon a kávéház ablakfülkéjében és 
szövik lehetetlen álmukból, soha meg nem 
érő tervek aranynyal irottas hintés meseszá
laiból a hálót, melyben — magukat fogják 

meg, önmaguk vergődnek és vigasztalan a 
ragyogó hálót szövő szegény pókok sorsa.

Hárman voltak ők a pókok, akikben a 
lelket immár csak a Józsi főpinczér habos 
kávéi tartották.

Józsi volt az utolsó mecénás, aki zsör- 
tölődés nélkül szállította a habos kávékat, 
és a gondviselés önzetlenségével felejtette 
el, hogy mikor van elseje, amelyen a számla 
kifizetés igérödött és hasonlatosképpen el
felejtette, hogy hányán voltak a kifizetetlen 
kávék a ködös múltban.

És mecenáskodott egyébbként is. A 
pókok ugyanis, a csillogó öngyilkos hálót 
szövő pókok müvészlelkek voltak és Józsi, a 
főpinczér biztatta a költőt, adja ki a verseit, 
ő gyűjt öt előfizetőt. A pénzeket át is adta, 
de a könyv nem jelent meg, mer* éppen 
csak ez az öt előfizető volt.

Aztán megkérte Józsi a főpinczér 
másik pókot, a festőt, hogy fesse le a kis 
fiát csak igy persze, arckép után, mert meg
akarja vele lepni az anyjukot.

És azóta, oh már régóta készül ez a 
kép, és igy lehet a Józsi pár aranylakodal- 
mára el is készül.

A harmadik póknál nem rendelt sem
mit. ö volt a társaságban a rezignáció és 
köhögött, rettenetesen köhögött a ragyogó 
terveit elvcgyitette a panaszszal, hogy az 
igazi boldogság csak a családi életben van 
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v. főfelügyelő. Dr Heil Fausztin, közigazga
tási bíró. Cselei báró Herzog Péter, földbir
tokos. Hoitsy Pál, iró. Botfai Hűvös József, 
udv. tanácsos. Ivánka Oszkár, orsz. képv. 
losipovich Géza, orsz. képviselő. Kácser 
Lipot, iró. Dr Kenedi Géza, lapszerkesztő. 
Dr Kétly Károly, egyetemi rektor. Klimes 
Gyula, számszéki elnöki titkár. Kossuthány 
Géza, ktr. táblai biró. Lánczy Leó, udvari 
tanácsos, elnökigazgató. Dr Liclitenberg Kor
nél. egyetemi ni. tanár. Dr Müller Kálmán, 
főrendiházi tag, egyetemi tanár. Rákosi Jenő, 
főrendiházi tag, az Otthon elnöke. Dr Sza- 
I gyi Aurél, Dunagözh. társ, felügyelő. Szent- 
iványi Árpád, orsz. képviselő, Dr Vámbéry 
Ármin, egyetemi tanár. Dr Vámbéry Rüsz
téin, egyetemi m. tanár. Vészy József, min. 
tanácsos, az Újságírók egyesületének elnöke. 
Ifj. gróf Zichy János, orsz. képviselő.

HÍREK.

Egyházmegyei hirek. Dr. Gallovich 
Győző túrái p'ebános szerdán tette le a 
hűségesktlt, mig Garancsv Péter volt túrái 
adminisztrátor Erzsébetfalvára küldetett hit
oktató káplánnak.

Hymen. Kohn Dezső tarcali la
kos e hó 26-án esküszik örök hűsé
get Székely' Rózsika kisasszonynak, 
bzékely Lajos gödöllői vaskereskedö 
bájos és Kedves nővérének, ki az idén 
Gödöllőn nyaralt s Így kedves isme
rősünk, Sátoraljaújhelyen.

Közgyűlés. Pestvármegye közig, 
bizottsága e hó 27-én és a következő 
napokon tartja évnegyedes rendes 
közgyűlését, melyen többek közt Aszód 
és Péczel községek uj szervezési sza
bályrendelete is fog tárgyaltatni.

Installáció. Radványi Béla zsámboki 
plébános ma délelőtt tartja Zsámbokon ins
tallációját ; az ünnepélven tőlünk is többen 
vesznek részt, kik Radványi fiatalabb éveire, 
káplánkodására kedvesen emlékeznek vissza.

■ s hogy egy tiszta asszony megválthatná, 
újjá teremthetné.

Az ö szomorúsága volt a három pók , 
kálójában a ieliete fonál amit ő is, a töb- I 
biek is érdekesnek és stilszerünek tartottak. 
Otőlc hat nem rendelt semmit Józsi, hanem 
legalább meglepte egv-egy üveg sirolinnal 
és mikor hazafelé indult, gondosan begom
bolta a kabátját, mintha az anyja lett volna.

De a sirolin és a kabát begombolá- 
sok mit sem változtattak a dolgok folyásán. I 
A pókok egy nap ketten maradtak.

A harmadik a szomorú, a köhögös I 
pók a kórházba került és a Józsi érdeklő
désére ntelankolikásan mondta a festő pók :

— Most már megtalálta szegény a 
tiszta nőt, aki megváltja. A türelem, az 
emberszeretet, a lemondás fehér szárnyú 
madara hajlik lázban égő feje fölé : az 
ápoló nővér.

— És milyen boldog, szegény barátunk 
— folytatta az iró pók. Az első szép, har
monikus megtisztító érzése az életének a — 
halála. Mily tiszta ott minden, mily fehér, 
mily meleg és az apáca hűvös tiszta kezek 
biztató simogatása alatt halálbafogyni, örökre 
elaludni mily édes lesz neki.

Józsi a hangerlijébe megtörülte a sze
mét és azután zsörtölődött egész délután, 
mint aki gj ülöli ezt a cudar világi)', amely 
elhagyja kallódni az ö nagy pókjail, az édes 
fiait.

A két pók pedig, hogy egyedül maradt I 
az ablak fülkéjében, egyideig szótlanul bá
mult a szürke füstbe.

Azután elölről kezdték a csillogó háló 
szövését.

— Ez nem mehet igy tovább, — 
kezdte a festő. — Az első pénzből, amit a

Pályázat. A földtnivelésügyi mi- 
nister pályázatot hirdet a gödöllői kir. 
koronauradalom s a ménes birtokok 
tiszti állományába 1000 korona se- 
gélydijjal járó 3 gyakornoki állásra. 
A kérvények deczember 15-ig adan
dók be.

Elhalasztott népgyldés. A rá
koskeresztúri socialisták tiépgyülésüket 
csekély érdeklődés miatt e hó 12-én 
nem tudták megtartani s azt bizony
talan időre elhalasztották.

Mulatság. Az aszódi ifjúság a 
róni. kath. népiskola 3-ik tantermének 
felépítési költségeire f. hó 26-án a 
Korona szálloda összes termeiben 
tánczmulatságot rendez. Belépti-dij : 
személyjegy 2 korona, családjegy 3 
korona. Kezdete fél 8 órakor.

Párbaj'. Dr. Járdek Lajos bpesti 
ügyvéd és Krammer Bertalan tart, 
hadnagy, e hó 12-én reggel 7 órakor 
Czinkotán, a Nagyitcze-vendéglő mel
letti szabad téren pisztoly párbajt vív
tak háromszori golyóváltással. Sebe
sülés nem történt miután a pisztolyok 
egyszer sem sültek el. — Az eset 
feljelentetett.

Öngyilkos csendőr. Sárkány 
Lajos vérségi csendőrőrsvezető eddig 
ki nem derített okból foLó hó 1-3-án 
szolgálati fegyverével szivén lőtte ma
gát s meghalt. A csendőr hadbíróság 
felboncoltatta az öngyilkos csendőr 
hulláját. ,

Megégett gyermek. Jancsár 
Mátyásné rákoskeresztúri lakosnő f. 
hó 16-án bevásárlás végett a piaczra 
ment, magára hagyva két és fél éves 
alvó gyermekét, s mire hazament, kis 
fiát a szoba ajtajában fekve, össze
égve találta. Minden valószínűség sze
rint a kis fiú a bölcsőből felkelve a 

véletlen országutján vásznat veszek és némi 
festéket. Szépia kell és okker ; ez kifogyott. 
És megfestem a század leghatalmasabb ké
pét. Tudod a „Szibéria határán“-t. Almos 
fehér, szürke halálszinbe mártott lesz a le
vegője s a határjánál a számüzöttek falkája, 
a kozákok. A lelke fog megfagyni annak, a 
ki látja.

Az összes mázolólegények epeömlést 
kapnak majd az irigységtől. Ilyen kép nem 
volt még. De lessz ... de lessz . . .

A szeme csillogott és a keze reszke
tett a teremtés vágyától s a másik pók áhí
tattal, kipiruló arccal hallgatta.

Csak nagysokára szólalt meg:
— És én megírom a Krisztus Tragé

diát. Az emberek őrjöngeni fognak. A szín
pad kassirozott embereit lesöpröm a desz
kákról. Shakespeare óta . . . Hisz ismered. 
Ah, micsoda dicsőség lesz az. A szivem vé
rét Írom bele. Tudod ott az első képben a 
Getzemani kert jelenet . . . Holnap már 
hozzákezdek.

*
És az egyik pók ezüst menyegzős fű

szeres párokat fest.
A másik — dijnok a statisztikai hiva

talban.
A hálóból, a gyilkos, csillogó, hazug 

hálóból nincs menekülés,
Csak egy utón, arrafelé, amerre a har

madik már elment, amikor megváltotta őt a 
tiszta nő : Donna Mors.

*
Ezekről a pókokról mit sem tud a 

Hermann Ottó könyve. Pedig de sokan ver
gődnek a meddő álmok, színes, iratos, ha
zug hálójában.

De mennyien ! Palásthy Marcell.

| takarékttizhelyen talált gyufával ját- 
I szott, azt meggyujtotta s attól ruhács- 
1 kája tüzet fogott s összeégett és 

dacára a gyors orvosi segélynek, nem 
volt megmenthető, esti 6 órára nagy 
kínok között meghalt.

Akik a vonatról lekésnek. A keres
kedelemügyi minisztériumban nagyon üdvös 
újítást terveznek. Az újítás abban áll, hogy 
ha valamelyik vonat késik, a késésről a 
rajta érkezett utasoknak igazolványt adnak. 
Ezen újításnak előnyét főképen a városok 
közelében lakó hivatalnokok élvezik, kik 
késésüket igazolni tudják. Fontos azonkívül 
a bírósági tárgyalásoknál is. Ha valaki a 

I tárgyalást voiiatkésés miatt elmulasztja, 
igazolással élhet a késés alapján.

Halál a homokbányában. — 
Gregus °ál aszódi lakos szombaton 
délután 3 és 4 óra között az aszódi 
homokbányában földet rakodott. A 
laza föld rája szakadt és agyonnyomta. 
Szerencsétlenségének saját gondatlan
sága az okozója.

Az ívás áldozata. Pető Mihály 
isaszegi gazda e hó 14-én sorra járta 
a korcsmákat s annyira berúgott, hogy 
önkívületi állapotban az utcán fetren- 
gett. Felesége keresésére ment lakó
jukkal s ott, ahul megtalálták, behúzta 
az önkívületben levő embert a szom
széd házba, Ragács Fülöpnéhez a szin 
alá. Másnap hajnalban Ragácsék hol
tan találták. Az eset feljelentetett.

Török A. és Társa. Nagyon könnyű 
kitalálni, hogy a külömböző osztálysorsjegy- 
főelárusitók közül miért tűnik ki önkényte- 
leníll a Török-czég. Kiváló nagy szerencséje 
és előzékeny íizleli érintkezése folytán, me- 
iyet minden egyes vevőjével szemben tanú
sít, mindinkább e bankházhoz tereli a nagy 
közönséget. Ennek következtében e ezég 
hazánkban a legnagyobb osztálysorsjegy üz
lettulajdonos s igv a legtöbb sorcjegyet 
hozza lorgalomba. Ezen ezég szigorúan őrt 
zött tekintélye fentartása érdekében minden
elkövet, hogy vevőit minden irányban ki
elégítse. Egyedül a most véget ért 16. szo- 
tálysorsjátékban Török bankház körülbelül 1 
millió 800,000 korona nyereményt fizetett 
ki vevőinek és a sok hálanyilatkozat is iga
zolja ezen bankház rendkívüli nagy szeren
cséjét, azonban e ezég szigorú titoktartásból 
nem közli a nyerők neveit. Ellenben már 
ismételten közzétett és tényeken alapuló 
nyeremény-kimutatásaival megismertette a 
közönséget ama ezrekre rugó nagyobb és 
igen nagy nyereményekkel, melyeket nála 
nyertek. fAindezek alapján szívesen megra
gadjuk az alkalmat,;bogy Török A, és Társa 
bankházát, melynek Budapesten Teréz-körut 
46 szám alatt van a főüzlete, fiókjai pedig 
Váci-körűt 4., Muzeum-körut 11. és Érzsé- 
bet-körut 54 alatt mindenkinek legjobban 
ajánljuk. Az 1. osztály húzása már csütörtö
kön és pénteken f. évi november hó 23. és 
24-én lesz. A sorsjegyek árai : egész 12 K, 
egy fél 6 korona, egy negyed 3 korona, 
egy nyolezad 1 korona 50 fillér. Aki tehát 
az osztálysorsjátékban részt akar venni, for
duljon bizalommal Török A. és Társa bank
házához Budapesten.

Czimbalom újdonság. A czimbalmo- 
zók kézikönyve. Mint minden czimbalmozó 
nélkülözhellen tankönyve. Megjelent Szegő 
Jenő zeneműkiadónál Budapesten. Ara 1 K. 
60 fillér. A könyvet irta Erdélyi Dezső is
mert nevű zeneiró, a budapesti Nemzeti Ze
nede tanára. A mü az általánosan szüksé
gelt czimbalom kezelése, jókarban tartása, 
hurozat ismertetésén kívül, a zeneelméleti 
részben valóságos „Lexicont" képez, miután 
az előfordulható összes zenei jelek ismerte
tését magában foglalja. Úgyszintén a zené
szed müszótár az összes előfordulható mű
szavakat tartalmazza. A főrészt képező han
golás tana pedig oly könnyen felfogható 
alakban és terjedelmes részletezésben van 
megírva, hogy párszori átolvasás és kisé'-le- 
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tezéb után a leggyengébb hallással biró | 
egyén is önmaga lesz képes czimbalmát fel- i 
hangolni. A könyv sikerült összeállításáért ! 
elismerés illeti meg szerkesztőjét, a kiváló 
zeneszerzőt, Erdélyi Dezsőt. Az összeg elő- 
leges beküldése után bérmentve küldi meg 
Szegő Jenő zeneműkiadó hivatala, Budapest, 
IV., Eskü-ut 5. Klotild palota.

11603 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy a gödöllői taka
rékpénztár végrehajtatnak Tóth János és neje 
sz. Csombor Zsuzsanna végrehajtást szenvedő 
elleni 4250 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végr. ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, 
a gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
Gödöllő községben fekvő a gödöllői 111 sz. 
betétben Tóth János és neje szül. Csombor 
Zsuzsanna nevén álló A 1. 1—2 sor 1150 
1151 hrsz. 296 ö. i. sz. ház kert és udvar- 
kói álló ingatlanra 860 kor. kikiáltási árban 
azzal, hogy ha az ezen ingatlanért a meg
tartandó árverésen 2238 sor. 50 fill.-nel 
magasabb Ígéret nem tétetnék, ily vételár 
bari Bencsik Sándorné szül. Tóth Zsu
zsanna gödöllői lakos utó ajánlat tevő 
fog vevőnek kimondatni, az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megje'ölt in
gatlan az 1905. évi deczember hó 15-ik 
napján délelőtt 10 órakor a gödöllői kir. 
járásbíróság helyiségében megtartandó nyil
vános árveiésen az utóajánlati áron alól is 
eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsarának lO'/o-at vagyis 86 kor. 
— fillért készpénzben, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november nó 1-én 
3333. szám alatt kelt igaz.agügymimsten 
endelet 8. kijelölt óvadekképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. oO. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
Kiállított szabályszerű elismervényt atszol- 
galtatni.

Gödöllőn, 1905. évi okt. hó 28-án. 
Kir. jbiroság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

A már 31 éve a világot uraló eredeti angol 

mélyen Snítva kerékpárokat 
240 K-ért, eredeti The Champion kerékpáro
kat 230 K-ért havi 12 és 16 kor. részletekre, 
elsőrendű Elité gépeket 130 K-ért és kerék
pár-alkatrészeket Ausztria-Magyarországban 
elért legnagyobb forgalmunk és igy nagy 
vételeink által a gyáraknál lenyomott rendkí
vül olcsó áraink következtében 30 százalék 
árleszállítással szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú 
Singer varrógépeket 
eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
VIII. kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

I

Tüzifaraktár feloszlatása miatt 
= mélyen leszállított árak.

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként 24 kor.
II. „ hasábfa —----------------- 22 „ 14—16
1. „ dorongfa------------— 21 „
II- » „ ---------------17 „

.. Kapható a Gödöllő-kei epesi országút keresztezésénél .. 
---------- ------------- a fadepóban. :— —.... :—— 
— A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz.— 
------------------ A vevő követeljen ellennyugtát! ................... •

í Vrln Fiilep kash?”ő-pírti!iR,
iT.elyk «vrk óta kltflnóek-iek bigonyultak «■ •lök«lft 
orvosok altul könnyű liasliajló- •< feloldo-ezr^ül 
ajih tatnak — T.gy dobul 15 pirulát S0 ílllcr.

Minden *>■ourysuerlUrban kapUaU. 
Keudein-fíls gyógyszertaniéit. I.. FIikh(hm S.

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír
üzletében Gödöllőn.

OZLET MEfflWlM
Van szerencsén] a t. közönség 

szives tudomására hozni, hogy 
Gödöllőn, Váczi-utcza Öí2ö. szám 
alatt

= élő- és mű-virág == 
üzletet nyitottam.

Készítek : menyasszonyi, nyo- 
szolyó és alkalmi csokrokat, sziiy 
l]ázi kosarakat, disz- és babér ko
szorúkat, s elvállalok mindennemű 
élő és művirág díszítéseket asz
talra, kocsikra stb.

Virágeladás szálanként is.
Szives pártolást kér

Özv. Pinterits Ferenczné 
virágkereskedő 
Gödöllőn. =

NESZVEDA-féle

HÁRSVIRAGMÉZ-CZUKÓRKA 
köhögés és rekedtség ellen a legjobb. 
Kapható eredeti 20 filléres csomagolásban 

KA1ZER ISTVÁN dohánytözsdéjében 
Gödöllőn, Ferencz József-tér.

1-10

SÁRKÁNY S. BANKHÁZA
Telefon 80-89. BUDAPEST, VI., Ó-UTCZA 6. Telefon 80-89. 

a magyar királyi szab. Osztálysorsiáték főárusitója.
Folyó számla : Pesti magyar keresk. banknál és a mag, ar kir. postatakarékpénztárnál. 

Sürgönyczim : Sárkányéit liuciapatt.

Legmagasabb pénzkölcsönt nyújtok sorsjegyekre és értékpapírokra, bárhol elzálogo
sított sorsjegyeket saját pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letétjegy, 
zálogjegy beküldendő. Kedvező feltételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető. 
Budapesti és vidéki kereskedőknek, Iparosoknak váltóit leszámítolom és könnyen 
törleszthetö váltó és személylutelt nyújtok.
Tisztv.selők é> katonatisztek amortizetiós kölcsönt kaphatnak.
Háztulajdonosok és földbirtokosoknak Il-ik és Ill-ik helyre való betáblázásra azon
nal folyósíthatok. Semmiféle előleges jutalékot nem kérek, úgyszintén minden levelet, 
válaszbélyeg nélkül is rögtön elintézek.

Sárkány S. Bankáza, Budapest, VI., Ó-utcza 6.
25 év óta törvényszékileg bejegyzett ezég.

Megjegyzés. A XVII-ik sorsjáték I-ső osztályú sorsjegyei már megjelentek és ké
rem egyúttal b. megrendeléseit, a legjobb és legpontosabb kiszolgálásról előre biztosí
tom, mi"den nyereményt azonnal kifizetek. — A következő szerencse számokat ajánlom, 
mert ezek nagy nyereménynyel még nem lettek kisorsolva :

2979 12128 12953 16065 35733 44596
51325 58762 80847 99191 101580 105655

--------------------- . -l<~ j v Ag a ii cl rs — 11

Megrendelö-lap.

SÁRKÁNY S. bankháza Budapest, VI., Ó-utcza 6.

Megrendelem önöknél a ................. sz. > “ d sorsjegyet és ennek árát El
\ nyolcMd ut

postautalványnyal ktlldfim
uiánvételezni kérem A nem kívántat teeeák áthuoni.) Ki

Név: ..................................................... Lakhely, u. p........................................... B
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KISS
szerencséje

Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
lett az osztálysorsjátékban, vegyen egy sze- 
r.ncsesorsjegyet KISS bankházában, inéit 

KISS szerencséje NAGY! 
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban 

eredménye nem volt, tegyen kísérletet 
KISS bankházában, mert

KiSS szerencséje NAGY! 
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékban ! 
nagyobb nyereményeket KISS bankházában.

eddigi húzásoknál szerencsénk 
volt már háromszor a Jutalmat 

6 0 0.000 K. 1,800.000 
és a legnagyobb főnyereményt 

éOO.OOOJÍ. 4 0 0.000 
Xss 2,200.000 

koronát igen tisztelt vevőinknek kifiz.ríni.
Minden egyes húzás után közzétesszük a 
legnagyobb budípcnti hírlapokban a nálunk 
nyert so:- e>.,ek jegyzéket, úgy hogy 
mim. < üki meggy' , emelik, miszerint a mi I. 
ve..■.ánzk !;r.:.'i:: zen kedvez szerencse, 
lii.'iazoit nyeremények azonnal 

kifizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét KISS bankházában 
mert KISS szerencséje NAGY! 

A XVII. sorsjáték I-ső osztályának hú
zása f. é. november hó 23 és 24-én lesz.

Az l-ső osztályt) sorsjegyek árai : 
Egy nyolezad 1 K 50 f Egy fél 
Egy negyed 3 „ — Egy egész

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
FelOhnulhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 

21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek ; ezek kö
zött a két legnagyobb nyereményt és pedig kétszer a nagy jutalmat, a 600.CC0 
koronás főnyereményt, a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, továbbá 4 á 100.000, 
3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 \ 70.000, 3 á 60.000, több 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 
20.000, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10.000. 5.000, 2.000, 1.000, 500 korenás és 
egyébb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály- 
sorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17 magyar osztálysorsjátékban 110.000 sorsjegyre ismét <5,5.000 
pénznyeremény jut és összesen 14 millió 4611.000 kor. hatalmas összeget sorsolnak ki.

n„„.J„l' Sok pénz széppé varázsolja az élotetl Talán meglepi nRendelje meg a neve mellett
" 1 ’ nyel. A vél tlen ragv szeredet j-iszik az eleiben es
nllÁ <> 7 n nn n n 0 fi 0 7 0 rn of I könnyen megl hot, ho y éppm egy szerencsés veletlen
ílllv bZul 0 11 LovöZílIliül I folvtán a neve melletti számot eltalálta, melrre egy

_ nagy nveremenv |ut. ■

Idám. Adói 
Adolár. A’uss

121 ...
3223

Dazaö, Erzsóiol 
llda. Ess er

(1.587 S
•1043

Iván, Jolán 
lakait. Józsi

2893
93322

Otíó Melánia
Ödön, i,ai-czis3

21451
55177

Adoll. Asola 22 !»■ Élik. Stol 41799 lános. ludith 35597 Pál, tíessti 2737
Ágoston. Amália 
Aladár. Ama

(J 014 Elomir. Fiúra 107273 lenő. Juliska 54S95 Pétor. Ólai 515154177í Emil F.anróta 
Balra. Fnda

32443 József, Karolin 17339 Pista. Pauh 101909
Albert. A iatolia '43 iti 92777 Kálmán. Katioka 03775 Richarú, Pclagie 34’55
Aliréd, Aoulíoal.i 20.ÍI2 Ernő űsnorava 52Ó51 Károly. Katalin

Kornél. Klára
48741 Pókori. P8t o-9!a 7..7S7

Aíos. Aranka illlJ.H Forono üortrad 1211. (ÍG34I Rudolf, Piroska 12533
AmSrns, Berta ŐO!> >1 Fri .'yes.Oibr ellj 93989 Kristóf, Klotlld 7279 Salaim, Regina 05 >27
Antrás, Blaatia
Antal, oro.ila

.J>2»ií Fíllöi, fila illa
Oibir. üidvls

GUO37 Bajos. Kornélia 10979/ Sí r.u. lió sí a 17718
23!)-’ 2019 J basslo, Krisztim

Loo. Knolviinia
.>u919 Sándor, Hozalia 3810 <

Mi, Boróka Gi3iár- Halója 79747 L0IJ22 Simon, Sári 107.: 97
Árpád. Betti 3:. 1. Gergely. Hiirie:!

Oáta. Hor.ninj
ól 931 Lipít, Laura •-1(>24 Tamás. Sarolta 4H'iO4

Artliar. Bel a 1.1031. 35997 Lőrinc. Lenke 00022 Tibor, Szerani 74377
A rai. Brlgttia l:U ‘3 töri táv. II>1 la 2734 Manó, Loónla G27U T hatii ír. Theodona 2727
All'la. Cioilii 5233. 3,’j -jv, Ioaivka Ő5187 Har ius, Lidia 

Slártoi, Linó
31484 Tivadar. Toróz 34950

Bal.v.3. loraolia 7 .30, Oyali, lilmka 35375 05297 Tóbiás. Térus 5547"
■1111111. Dóra -4:131 Illá ik. Ilona 31477 Mátyás, Ludmilla 5297/ Vendel. Valtria 2'»Oi;5
.' rniás. ÜKilt/i 0.) )l Hermái 1, ilai

Haji, ti a
92 791 Ililiáb', Lujza 

Miklós, Magdolna
24292 Vidor. Veronika loluii3 :l:i. Coollii 3S277 491 >5 05140 Vi<mos Vhtóriá 50908Isiebi Edínii lOSS-w I-nác, íréi 12115 Ki'tso, Ulolvln 485íj2 Vince, Vilma 124133 mji. Emui Ő137 i illet, lrim. z 45273 Mór, Maróit 12303 Zoltán. Zsófia 05505dániai. Brioaatli >1011 Imre, laaaalli 09338 Hándor, Mária 1091189 Zsignsnd, Zsuzsám 540;

Vi’id. Bvi ltJSBJ István, lama 27171 Orbán, Kánba 30781Sotss. Evő la u-lőf Iallor. Jaiaasa 53077 Oszkár. Katiid 07197

6 K.
12 , 

KISS KÁROLY és Tsa 
a magyar I irályi szabadalmazott osztály

sorsjáték fuelárusitó-helye 
Budapest, IV, Kossuth Lajos-utcza 13.

VITTÉK! TAKABÉKPÉNZTÁBI 
—T1'1"' . RÉSZVENYEEE3, 3S=== 
RO71S J TtCJ V R, ÁLLA MI’A I* l KOK II A

KdLCSÖ!<IT 1-==^= 

160MK, EÉBTELSCB IlSÍSai íZSífiSJ ?EL7t?ELiK BXW8TT. 
zmj. FELVILÁGOSÍTÁSUNK INOVENER ___ 

HECHT BANKHÁZ ?
, FERENCEIthTEKE S. J^.

«■«»«; .. . < r irruí AMarx: r.~^—____

r ncvn í
J=- BUDAPEST,

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAIORRÓL. Kávé, tea 
>■: I I ,y Meszes Kaiban egyfonnáu ad- 

hat<» az ivó tudta nélkül?
1/t ér, ii mFa vitái, 

■■■■■<• u t.-rtózkodásróg 
e Hi«z. ívessé teszi az 

• • - it t. A Coza elvan 
’t hogy feleség,

: aránt az ivó-
’Li é- az illető még 
; ’ 'avulását.
•< c-Tcit békitette 
férfit a szégyen és 

•"'"♦t, kik később

A Cozapor 1 ' ■< 
minden szóbe sir ’ 
mert csoflahat..- 
iszákosnak a s •• 
csendesen és bi/t 
testvér avagy < /. 
mik tudta né'l fii . 
csak scm is re;*:

A Coza 
ki ismét sok-sok .... .cím 
bccstelenségtél mign entctt, kix Később 
nt l W0.11/’. •,líycg fiatalemberek 

lettek Tömérdek flata'embcrt a ló utrn 
*• ,zeren<.<Hh« Jtgit.u ,„k cmtaíiek 
életét számos évvel mc>;!iosszabitott.i

Az. intézet mely a Coz ipor tulajdo- 
m-sa, mindazoknak, kik kívánják c v 
próbaadagot és e ■,• k>>tz<>n<"-ir.1sGl<k!l 

hogy így bárki is meg:vózédhessen 
t.-s hatásáió! - Hcz irdü-ik, ltot ' 
egeszaégse teljesen át:.t,inatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma áz 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.

bérmentesitendök.

Coza Institute 

(Dept. 74.)
62, Chancery Lane 
London, Anglia.

n.ménvySri^eri?"^n^seíle“ 1’OO°OOO korona ; továbbá 1 jutalom 6C0.0C0, 1 
finom “zn00000, 2 á 100-00°, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.CC0,
ÖU.LOO, 1 a 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3’ --------- --------- ---------
. 10.000‘korona és még
az I. osztályú sorsjegyek tervszeréi árai: 
■ < eredeti sorsjegy frt -.75 vagy K 150 ;

korona ; továbbá 1 jutalom 6C0.0C0, 1 nve- 
’ ............... , ~ “ 7?7, I ' ~~7, 2 á
á 25.000, 8 á 20.000, 8á 15.CC0, 36 á 
sok egyéb nyeremény.

- i eornjegy frt .75 vagy K 150; 1 < eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 korona. 
” 3~ ” •’ ®~ 1 */i „ „ „ £.— „12
“ ynvétfe! vagy az összeg előzetes beküldése ellenében kílld- 

■>■ '‘■öbh* lei vezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal,jük Hé 
de legkésőbb

folyó évi november hó 23-ig
...<zzá ..< biz .lommal beküldeni, miután fent1 sz.erencseszámok gyorsan elfogynak. 

rrAriX °SZti 7 U1ZÓE?i ",ár november 23--'in és 24-én okvetlenül meglesz. 

í OROK A, és TSA bankháza Budapesten. 
Hazánk legnagyobb oszíálysorsjáték-iizlete. SBrgBny«im: Törökék Budapest. 
‘Foarudánk osztálysoisjáték-űzletei : Központ : Teréz-körut 46a. I. fiók: Vúczi-körut 

ia. 11. nők: Muzeum-kOrut 11a. III. fiók: Erzsébzt-körut 51 n.
' ,mi^Tm»nnmTrtTii ________________________ ______

.Mindcn darab szappan a Schicht-névvel, tiszta és nunt káros alkatrészektől
Jótállás: 25 000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, hogy a „Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Gödöllői „Erzsébet"

(„Szarvas" vajry „kulcs" szappant.
Megtakarít pénzt, időt és fáradságot.

A ruhát kíméli és megóvja. 
Mindennemű ruha és 

mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

Hófehér ruhát ád.
A szilieket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy mindan darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjsgygysl, 
_______________ legyen ellátva.

könyvnyomda. -------------


