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Bérmentetlen Jöveteket nem fogadnak el.
Kóz;ratok nem adatnak vissza.

Kétes követelések behajtása.
A könnyelmű >putnp>lúk< elleni vé

dekezés állni kérdé ek egyike, a mely a 
kereskedelmi világraa nézve a legnagyobb 
érdekkel b r. Veszte égekkel minden üz
letnek kell s'áino niu, azok el nem kerül
hetők, de olyan ve.-zleségek. melyeket a 
legnagyobb becsületesség és fizetőképesség 
álarcza mö,é rí j őző »pumpolók« okoznak, 
kik árukat vásárolunk, de kiktől még bírói 
u on se lehet behajtani lemrnit, mert nin
csen s-mmijök, kétszeresen érzékenyen 
sújtják a kereslet előkel. Bünfenyitő utón a 
legritkább eset.b< n lehet valamit elemi tíz 
ilyenek ellen, mert a rosszhiszeműséget 
nehéz rajok bizonyítani, e szándék nélkül 
pedig nem ininőHli csnl.un. k a törvény 
ezt a csúf visszaélést a kereskedők hiszé
kenységével ; azért ipar odúi kell a ross ul 
vagy éppenséggel nem fizetőkkel szemben 
más módon védekezni- Léteznek ugyan 
úgynevezett hitelvédő-egyesületek, melyek 
egyrész jól szervezett iniési eljárást követ
nek, másrészt azokról, kiknek fizetési ha
nyagságáról értesülnek, úgynevezett fekete 
liszlákat készítenek s ezekel megküldik 
tagjaiknak. De ezek az egyletek csak Bu
dapestre terjeszkednek ki s nem foglal
koznak a vidékkel s ismerve kereskedőink 
közömbösségét az együttműködés tekinteté
ben elmondhaljuk, hogy a aszódi kereske
dővilág legnagyobb része az ilyen egyletek
ből hasznot nem húz. Hatásos következ
mények tehát csak valamely általánosan 
elfogadható eljárástól volnának várhatók.

Amerikában állítólag (a mihez kétség 
fér, az minél Amerikában történik) legújabb 
időben azt az eljárás követik a lossz lize-

T Á R C Z A.

Oissaaemléltezés.
Ablakomnál rózsafákon
Hajnalonként zeng az ének
Víg madárnak énekénél
Szállnak fölöttem az évek.
Kertem fái közt bolyongva 
Hullanak rám a virágok . . ,
S átölelnek lágyan, enyhén 
Édes vágyak, fényes álmok.

Madár dalon elmerengve
Lelkem nyűgös féke tágul,
Bíbor fényű hajnalával
Előttem a múlt kitárul.
Mull időm kedves emlékin,
Csüggedt lelkem újra éled,
S hű szerelmem zeng dalában
Várja vesztett f Üteműének,

Boldogságtól ittasul va,
Lelkem a magasba szárnyal
Ablakomnál hajnalonként
Ha megzendül a madár dal
Múlt időm, kedves emlékim
Csüggedt lelkem újra éled . . .
Mig a szív szerelmet ápol
Csak is addig szép az élet . . .

Nagy Barnabás.

MEGJELENIK MINDEN VASAllNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

tőkkel szemben, hogy egy feltűnő nagy 
pirosra mázolt kocsira óriási belükkel ki
írják a késedelmes fizető nevét és tarto
zását. Ez a kocsi délelőtt megáll az illető 
adós kapuja előtt s a vállalat egy alkal
mazottja beszól hozzá és kél i a tartozás 
kiegyenlítését, máskülönben díszes fogatá
val d'lulán újból fel fogja keresni. Amei i- 
kai újságok írják, (ők tudják, igaz-e,) hogy 
<z az eljárás igen jó er. dménynyel jár.

Az ilyen spleren-eklől azonban még 
egy kissé távol fikszik hazánk s különö
sen a mi szükebb kö ü falusi pátriánk, 
h 4 mindenki ismeri egymást, semhogy 
alkalmazhatósigára gondolhatnánk. Sokkal 
praktikusabb az az eljárás, a mit Német
őrs: ágban kezdenek meghonosítani. Nálunk 
is I eresztől volna vihető s azért nem lesz 
érdektelen, hogy egy ilyen előfordult eljá
rás történetét elmondjuk, okulására egy
részt a könnyen hitelező kereskedőknek, 
de még nagyobb okulására azoknak, a kik 
szerelnek árukat vásárolni, de megfizeté
sükre már sokkal kevisebb hajlandóságot 
tmU’itanak.

Németországban egy élelmes hitelező 
arra a gondolatra jött, hogy egy, az összes 
fórumokon neki megítélt, de még is be
hajthatatlannak maradt követelését az illető 
adós nevének teljes kiírásával az újságban 
megvételre kínálja, s íme, a mit semmiféle 
kényszereszközzel < 1 nem tudott érni, • azt 
ezzel a módszerrel elérte ■—■ nz adós fize
tett. Tagadhatatlan, hogy ez a módszer 
bizonyos tekintetben kétélű fegyver s nem 
egy adós b> csülelsértés vagy zsarolás czi- 
mén pert indíthat igy eljáró hitelezője el
len. Rendkívül érdekes, hogyan Ítélkeznek 
ily ügyekben a németországi bíróságok.

A szadai békeasztal.
(Farsang három napi történőt.)

— Eredeti tárczánk. —

Van Szadán egy úri ember, a ki kívül szürke 
és barna, bőiül fehér és rózsa szinü. Az asztala 
sárga, a bora pedig szinte zöldos színben játszó.

Venyige karcsú, pesti urfi vetődött a sárga 
asztal vendégei közé és ezérna hangon szólt:

— Ugyan, kedves ur, van Szadának valami 
nevezetessége ?

— Hogy issza és még kérdi ? — mormogja 
feddön egy helybeli notabilitá°,

A házi gazda azonban, ki belül rózsa szinü, 
fontoskodó hangon szól:

— Van.
— És micsoda, ha szabad tudnom ?
— Ez az asztal, a mely mellett ülünk.

— Ez?
— Igen. Ennek a neve: „Béke asztal/
— Úgy? Talán éppen a 67-es kiegyezésben 

volt ez az asztal részes és a mardosó lolkiismeret 
vágta rajta ezt a repedést?

— Nem. Ez az asztal azért békeasztal, mert 
a kik e mellett összekülönböznek, nem szabad 
tőle távozniok addig, mig újra ki nem békülnek.

A venyige karcsú fiatal ur agyán hatalmas 
gondolat czikázik át. 0 összo fog veszni a házi 
gazdával és nem békül ki vele három napig. Az 
időből telik, hiszen farsang három nupja van. A 
pinezéböl is telik . . . Veszokedni a házi gazdá
val, az meg ő tőle könnyen kitelik . . .

Mig tűnődik a mindenáron zonebonál kelteni 
akaró, hogy miként kezdjen czélja foganatosítá
sához, észreveszi, mily gyöngédséggel pihen a 
házi gazda szeme fz elölte csillogó boron Csak 
egy anya nézhet ily bensőséggel gyermekére. Sőt 
a jelen esetben az érzelem mélysége még táton- 
góbb lehet, mert itt a termelt lehel életet a ter
melőbe, s ugyan Csák a termelő az, kijkedve sze
rént leszophalja magát.

Meg van az Achilles sarok I . . .

Szerkesztősén és kiadóhivatal: 
Aszódon. Grosz. S. papirkereskedésébon.

Hirdetések :
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér sor*  

GO fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény

Egy i yképpen fölszólított adós panaszt 
emelt az alsófoku bíróságnál, mely az il
lető hitelezőt mindössze öt márka pénz
büntetésre Ítélte. De a hitelező ebbe az 
ítéletbe nem nyugodott bele, hanem feleb- 
be/elt s a berlini országos törvényszék 

| fel ir mentette őt. Fölmentő Ítéletéin k in
dokolásában megemlíti az országos törvény
szék, miszerint nincs beigazolva a hitelező 
sértő szándéka, sőt valószínű, hogy nem 
akart egyebet, mint jogos követelését érté
kesíteni. Hogy e czélját elérhesse, kény
telen volt követelését oly város lapjában 
megvételre kínálni, a hol az adóst ismerik, 
mert másutt aira vevő nem akadt volna 
s ezért iatattalta be a hirdetést ama város 
egyik újságában, a hol az adós lakik. Ezt 
a felfogást annál is inkább kellett való
színűleg elfogadni, mert a követelést tény
leg az adós lakóhelyén, sőt maga az adós 
vásárolta meg. A sértés szándéka tehát 
beigazolva nincs.

A kamarai törvényszék mint harmad
fokú és legfel őbb fórum indokainál fogva 
helyben hagyta az országos törvényszék 
felmentő ítéletét. Németországban tehát 
ezzel az Ítélettel olyan eszközt nyújtottak 
a kereskedőknek, mely helyes alkalmazás 
mellett nagy előnyöket biztosit nekik. Egy
részt igazán könnyelmű »pumpolók< elöl 
a I khelytikön közzétett hirdetéssel elre- 
keszlik a további hitelt, másrészt pedig 
e hirdetések rendesen sikerrel járnak, mert 
igy pellengére állítva bizony nem szeret 
lenni senki. Az eszköz tehát önmagában 
véve jó, csak óvakodni kell, azt megkülön
böztetés nélkül alkalmazni, mert könnyen 
panaszra, sőt a hitelező elitéltetésére is 
vezethet. Minden esetet külön kell meg-

— Hallottam, hogy itt a faluban sokan van
nak baptisták.

— Kerülnek.
— Leginkább a kálvinisták pártolnak hoz

zájuk.
— Leginkább . . .
— És olt újra kiteszik magukat a megkoresz- 

teltelés örömeinek.
— Igen.
— Ugyan kedves uram, ne vegye rossz né

ven, de mondja meg őszintén; milyen bori iszunk 
mi most kálvinistát-e, vagy baptistát.

A házi gazda, a ki belül fehér, csak annyit 
mond:

— önnek legjobb lesz, ha zsidó bőit iszik. 
A cseléd majd elvezeti a korcsmába.

— No, jó ur, azért nem kell haragudni, hi
szen nem vagyok én incognilóban utazó korcs 
máros. Annyi azonban bizonyos, hogy vagy nem 
áll, miszerint Szadán jó bor van, vagy pedig a 
szadai jó bor nem elöltünk áll.

A házi gazdu, a ki most kívül szürke, ham * 
és piros, — mint pillét ragadja fel a pesti ílstnl 
urat s vonszolja kifelé. A kétségboeselnek mar
kából egymás után siklik ki a megragadott aszta'- 
csücsök, karosszék s szánalorngerjesztö hangon, 
a békcasztalri való tekintetből — visszahelyező 
sét követeli.

Már bocsukódott mögöttük az ajtó s az elő
szobából hallatszik be egy oktató hang:

— Igen, annál az asztalnál össze lehet 
veszni, de a ki minden áron veszekedni akar, azt 
kilódilom.

I)iada’masan cseng össze a pohár s a béke
asztal is repedésén állal megolégedcllon nyolegoti 
a kifröcscsent bort, mely szinte zöldes színben 
játszó.

Obernyl1'
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vizsgálni t's c-ak altkor njanlalos ez a 
módszer, a ti ikor nolorikus rossz fizető
vel van a kereskedőnek dolga s nem ta
lán júrava'ó emberekkel, kik bármilyen o.x- 
ból fizetési zavarokba jutottak Mindenek 
elölt azonban a hirdetés mindenkor tár
gyilagos lég en, minden szem ly.s vonit- 
kozás, az adós n-vének megemlítésén ki
vid, kerülendő ét csak a tény említendő 
in eg.

Minden eseti ’ az i déle hirdetőiek 
hazánkban is a leihalh losnbb videlmel 
nyújtanák a rossz fizetőkkel szembe:;, ha 
el' lehelne érni, hogy a magyar bíróságok 
is úgy ítélnék u eg azokat, mint telték 
legutóbb a németországiul’.

,\ katonai javaslatok ellen,
A gödöllői választó kerület polgársága 

párt, osztály és vallaskülönbs. g nélkül el
ítélvén a parlamentben jelenleg tárgyalt 
katonai javas! tokai 500 us kii’dötlség ál
lal benyújtott kérvényben til.akozott a ka
tonai hrhek e' újabb emelése ellen.

E küldöttség, — melynek soraiban az 
ellenzék liléik tt igen sok, számra csaknem 
azzal egyenlő ■— szabadelvű párti választó 
is volt, hétfőn — e hó 23-án •— vitte fel
it ti takozó kérvényt a magyar pirlamcnl 
képviselő házába s mintegy 200 tagból ál
lott, a mikor Gödöllőről elindult, lapunk 
szerkesztőjét választván vezetőjéül Isasze- 
gen, Péczclen, Rákos-Csabán, Rákosligeten 
azonban újabb és uji bb kiküldöttek csat
lakozlak a küldöttséghez, ugv, hogy a ke- 
kli pálya udvarban, megérkezéskor az már 
850 főnyire volt szaporodva.

A pályaudvaron Várady Károly kép
viselő, a gödöl ői keiiilel volt országos kép
viselője fogadta az érkezőket meleg üdvöz
léssé1, a-ni in elindult a menet 8 nemzeti 
zász'ó alatt ha alias dalokat énekelve a 
lverepesi-ulon, Nagykörúton, Podmaniczky- 
és Alkotmány ti czán át a parlament felé.

A nyugati pályaudvartól jőve a Potl- 
maniizky-utcza sarkán csatlakozott a kül
dött-éghez az újpestiek és a rákospalotaiak 
százötven főre menő csapata, a kiket Polli 
Károly vezetett. Az iljpesliek négy villamos 
kocsin érkeztek halai mis zászlójuk nl.il1,

Szadai bölcsességek.
A korcsmában az tud magának legjobban 

.parancsolni. a ki legkevesebbel parancsol ma
gának.

Jaj annak a paraszt embernek, a ki korcsma 
elölt túrja orrával a földet.

Sok talpig becsületes ember van, ha az 
ondiert a'ulról vesszük számításba.

A hány ház, annyi szokás; de a kinek rossz 
szokása van, hamar ház nélkül marad.

A tanító sok botot összetör, a mig némelyik 
Italai vesszőt meg bírja hajlítani.

A szadai lányok azért járnak (élen is kurta 
szoknyába, hogy a legényeknek — melegük legyen.

fajtársak.
Nincs már barátság, cupán közős érdek, 
S a durva luirczban ez so képez vértet 
N. varga Z „czipész“-uek (Isten mentse!) 
Nem collegája, ó csak coneurrense.

Különbség.
Jön. lát — s legyőzőik
Az ifjú és pedig 
Egy leányka keílemo 
Szállt síkra ellene 
Fel forr az ifjú vér: 
.Örök hii>ég“ meg önfdá’dozás . . . — u 
Pedig valakiér
Más Jüzbo menni" s „lüz'.o jönni" más I 

m ly kiemelkedett nemcsak a küldöttségek 
tobli zászlója közül, de veiscniie kell ii 
Gödöllő gyönyörű honvéd zá. zlajával.

Hazafias dalokat éneke v i érkezett meg 
az igy egyesült küldöttség a parlamentim, 
a hol a d -b g czi is teremben mar várta 
Barabás Béla, Papp Elek. Gabányi Miklós 
s más képviselők.

Rövid várialva a terembe lépe't Ap 
ponyi Albert {róf, a Ház elnöke, a kit a 
küldöttség harsogó éljenzé sel fogadott.

Az éljenzés lecsiil pulin illán Várady I 
Károly orsz. képviselő szép készé delnynj- 
lotta át a választókerület ké.mivel. mt lyro 
A, ponyi Albert gróf a l.öveikezőköen vá
laszolt :

Mélyen tisztelt uraim! Kérvényüket 
alkotmányos kötelesség ni.hez híven be 
fogom mutatni a Háznak és mí g lehel
nek győződve, hogy az abban foglaltak 
a legkomolyabb megfontolásban része
sülnek. Legyenek megnyugodva arra nézve, 
hogy az ország ügyei alkotmányosan, a 
népképviselet közbejöttével rendeztet- 
ntk. Ragaszko íjantik önök is a törvé
nyes alaphoz. A kérvényezési jog alkot
mányos joguk, a melyet szabadon gya
korolhatnak. Különben alkotmányos gon
dolkozásuknak zálogát látom abban, hogy 
a képviselőház elnökét megtisztelték.

A küldöttség tagjai délután egy óra
kos a Gambrinus élteimében társasebédre 
gyűltek össze, inelyi n a küldöttségen kívül 
dr. Várady Károly, Papp Elek és Szlulia 
István orsz. képviselők veitek részt.

(Hpalota, lót, Moynoród, 1)ímakesx, 
Vereseyyliáx),

Óriási néptömeg várta a nyugati palvar előtt 
f. lió 26-án a rpalota, fót, mogyoród duuakesz és ve
resegyházi küldöttséget. Az egyetemi ifjúság 200 
tagból álló küldöttsége pedig a Vúczi ut végén 
várta uz érkező nagy tömegei. Mikor a daliás 
termetű, magyar ruhás legények díszes iovash-m- 
dériuina a Ferdinánd-hidhoz érkezett, hatalmas 
éljenriadal fogadta őket. L-mgyol Zoltán az if.uség 
élén üdvözölte a küldöttségei, uzu ún megindult 
a hatalmas menet a Váczi-ulon a nyugoti pálya
udvar felé. Elöl ment a hatvan lovasból álló di- 
szos bandérium kettesével, utána az egyetemi if 
juság lelkes csapata. A négy község polgárainak 
hosszú zárt hatos sera következett ezután. Mind 
egyik sorba jutott egy-egy neinzoliszinü zászló. A 
hatalmas menetet hosszú zászlókkal díszíti tt fóti 
kocsisor zárta be. A festői menet messziről való
ságos zászlóerdönek látszott. A menetben részi
vett férfiak kalapja mellett piros toll és árvalány- 
liaj díszlett és valamennyinek szivét ünnepi han
gulat töltötte be. Mikor a menet élén felhangzott 
a Kossuth nóta dallama, lágyultuk az arcz.ok a 
nagy örömtől és az óriási néptömeg kaluplevéve 
énekelt.

A négy községből körülbelül ezerötszáz vá
lasztópolgár lehetett a hatalmas menetben, mely
hez a kiváncsi fővárosi nép ezrei és ezrei sora
koztak.

Mikor a menet a nyugotipályaudvarhoz ért, 
itt csatlakoztak hozzájuk azok a polgárok, a kik 
vonaton jöttek fel a fővárosba. Kovács Kálmán 
palotai ev. rét. lelkész és Fischer Dezső függ t- 
lenségi pártelnök vezetésével azután újítói meg
indult a menet ugyanolyan sorrendben. Itt csat
lakozott még hozzájuk a palotaiak fúvós bandája, 
dd volt czigánybanda is. A zene hangjai mellett 
felhnngzolt a Kossulh-nóta, melynek lelkesítő hang
jai mellett vonultak a képviselöházhoz.

Az ezrekre felszaporodott menet a Váczi- 
és Károly-köruton, a Kercpesi-u'.on és a nagy 
körúton haladt végig lelkes hangulatban. A fővá
rosi közönség minduntalan megéljenezte a díszes 
menolrl.

Az Alkotmány-utcza sarkán, a rendőri intéz
kedés értelmében megállották n lovasok és a ko
csik, mert a parlament előtti térre, Apponyt gróf 
elnök rendelkezésére, nem bocsátották n bandá
kat, a kocsikat és lovakat. Gyalogosan vonult vé
gig a menet az Alkotmány-utczán és a gyalogjáró 
mentén a diáksipkás egyetemi ifjú ág vont sor
falat. A parlament előtti téren óriási körbe fogták 
a küldöttségét s a kévvisolök egymás után futot
tak lo a főkapuhoz, hogy az impozáns tömegot 
lássák. Kossuth Ferenczel, a ki szintén eléje sie
tett n küldöttségnek, lolkesen megéljenezték. Az 
óriás küldöttség rek azonban csak egy tésze jut
hatott bo a delegácziós terembe, ti hol Apponyi 
Alboi t gróf fogadta őket.

Barin Ferem-z a rákospalotaiak, Longyrl 
Zoltán pedig Fótit, Dunnkesz, Veresegyháza és 

j Mogyoród kérvényét nyújtották bo lelkes bcszé- 
I dek kísérőiében.

Apponyi A Írért gróf n beszédre egyszorr 
felelt.

Tiszteli polgártársak I A szabadság, me
lyet a magyar nép óvozredes alkotmánya alap
ján élvez, több alakiéin jut kifejezésre. A kg- 
léginyesebb azok közül az, hogy a törvényhozás 
egyik f.ikti ri. a Itépvisolöliáz a nép viilnszlá- 
lás; iból alakul ki és képviseli a nemzeti akarat 
ö.-sz.es.égé', és a népnek azon jogát, hogy an
nak mind n egyes részecskéje, minden egyes 
polgára, legyen az. bár a logigénytelenelrl-, a 
I g-zegönyobb sorsú, joggal bir arra, hogy n 
n.aga kívánságát oda július a, a hol a törvény
hozásnak úgy egyik, mint n másik faktora mű
ködik. Szabiid a kérvényezési jog a királyhoz, 
szabad az országgyülé-hoz. Midiin önök ezt n 
jogot igénybe vetlek os számos küldő knek ki- 
vániiluit kifejezésre jultulták, kétségtelenül al
kotmányos jogot gyakoroltak. Üdvözlöm önöket 
és alkotmányos kötelességemhez híven a Ház 
elé fogom terjeszteni kérvényüket.

11 1 R E K.
Felolvasás. M-i, vasárnap, fogják megtartani a 

gödö löi polgáii körben o szezonban az utolsó fel
olvasást dr. Bezsilla István a magyar alkotmány 
jogról, dr. Reichardtspirg Lajos pedig a Tuber
kulózisról, az azt előidéző dolgokról és gyógyításá
ról fog felolvasni.

Nem lesz megállóhely a gödöllői villáknál. 
A gödöllői fejlesztési és szépítést egyesület kérel
mezte a kereskedelmi minisztériumnál, hogy a 
méhészeinél tervezőit — feltételes — megálló
helyet az alvégi villákhoz, helyez.zo át. A min.szter 
most leiratban értesíti az egyesületet, h ?gy kérel
mét nem teljesíti, meri a megállóhely a méhé
szeti és baronifi-tenyész.lö-telep créljaira fog szol
gálni. Csodálatosnak kell kijelentenünk e hatá
rozatot a mennyiben úgy a méhészeti, mint a 
baromfi tenyésztő-telep személyforgalmi szempont
ból nem igényelheti a megálló helyot. Az a 8—10 
hivatalnok és szolga, a kik olt laknak, inkább el 
járhat a gödöllői állomásra, mint az ezrekre menő 
nyaraló közönség. De hál a máv. miniszterének 
ez hekuba. Részéiül szokva lehelünk már ahoz, 
hogy ellenségnek tekintse az utazó közönséget és 
érdekében ne tegyen semmit. Legalább a minden 
tekintetben szűk és Gödöllő személy forgalmának 
meg nem felelő pályaudvart nagyobbillalná meg, 
ha már a forgalom megosztását nem engedélyezi. 
Ez különben a gödöl.ői vasúti tisztikar érdeke is 
volna, mert lakásvis- onyaik egyáltalán nem felel
nek meg a jogos követelményeknek.

Képviselő testületi tag választás. Mint már 
megírtuk, holnap e hó 89-nn d. e. 9 órától d. u. 
4 óráig lóg megt.irla'ni Gödödön, a közs. képviselő
tag választás. Tíz tag lép le ez idő szerint, kik
nek a mandátuma lejárt : Németh András Hojk 
Lajos, Vinkle Ede, Jámbor András, Baru Mihály. 
Récsány István, Szeder János, Gyulay Mihály, 
Karácsony István és Gsa'a András. Ez ügyben 
kíi önben ma két értekezlet is lesz. Egy.k délután 
a ruf. egyháznál, a másik pedig este a polgári 
körben.

Közgyűlés. A fákosligeti polgári kör e hó 
£2-cn Hilbert R z<ő elnöklete alatt tartotta meg 
rendes évi közgyűlését. A körtagok teljes számban 
megjelentek. A tárgysorozat legérdekesebb részét 
képezte a kör saját házának építési ügye, melyro 
nézve a küz.gyüles abban állapodott meg, hogy 
u körtngokat, (kiknek száma 91) részjegyek jegy
zésére fogja fölhívni s az. ebből bogyült pénzen 
fogja egyelőre a ház tel kút megvásárolni. Ezt kö
vette a tisztikar alapszabály-szeri! lemondása, a 
midőn is a közgyűlés egyhangúlag Hilbert Rezső 
elnöknek, s a tisztikarnak fáradhallan buzgalmu
kért jegyzőkönyvileg köszönetét és elismerést 
szavazott. Azután egyhangu’ag választatott meg 
elnöknek: Ilibert Réz ö, jegyzőnek, Slopán Ala
dár, pénztárnoknak Jancsó János, szótöbbséggel 
alelnöknek Törzsök Gyula, titkárnak Deák Samu, 
ellenőrnek Csarnay Károly ós gazdának Perényí 
Ferenc/. Bizottsági tagokul egyhangúlag leltek 
megválasztva: Bacsó Endre, Bánó Dezső, Berecki 
Odó, Buda Jenő, Gyurcsovics Mihály, Lchecska 
János, Maz.gon Vilmos, Oberlo János Pintér Gyula, 
Schoehlerus Olló, Slojanovicr Jenő, Hírement 
János, Travnik Lajos és Fehér Kálmán. Pólingul 
Szekeres István.

Mindenki tudja, hogy a Muulhncr-féle impreg
nált takarmányrépa mag a legnagyobb tennéd adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vi ágmagvaiból fakad a 
legszebb virág. — Szóval a Álaulner-fólo magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen 
olcsók.

Tűz Gödöllőn. Az. uj telopon, Koltay Jánosnál 
— e hó 27-én délután — tűzvész dühöngött, azon
ban a hirtelen megjelent tűzoltóság az. uralkodó 
nagy szélvihar daczára, hamarosan lokalizálta azt 
úgy, hogy a cserepes te ö nagy részét sikerült 
megmenteni. A tűz. a kamrában keletkezett s on
nan ragadt át a házle lőre.

Az idei sorozásokat olhalaszlolla a honvé
delmi miniszter ós ped'g további rendelkezésig 
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bizonytalan időre. Érdeke® a rendelet vége: Vé
gül kijolentem, hogy ezen az ismert piulani’nli 
viszonyok kényszere alatt kibocsátott rendi Ikezé- 
sokböl kifolyólag ugy a hatóságokra, mint az 
egyes vódkölelesekre és azok hozzátartozóira eset
lég háramló mindonnemü zaklatásokért, károso
dásokért és másnemű hátrányos következésekért 
a kormány a felelőséget magáról elutasítja.

A Független Migyarország hazánk független 
érzelmű polgárságának egyedü i szókimondó lapja. 
Harczol a no nzol jogaiért, nemes, elszánt küzdel
met folytat. Kosuth Lajos megteremtette hazánk
ban a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget, 
de azóta már sok nomzoli jogot elrabollak telünk. 
Magyarország függellenségénok kivívásáért hmezol 
u Független Magyarország. Illusztris államférfiak 
támogatják a lapot nagy czéljai elérésében. Poli
tikai bzikkcil a lepjt le-cbb Írók, országgyűlési 
követek Írják. Gióf Z chy Jenő, dr. Mezössy’üél.i, 
Rálkwy László, dr. Sebess Dénes, dr. Benedek 
János, dr. Visontai Soma, dr. Papp Zoltán orsz. 
képviselők gyakran kor. sik fel a Független Magyar
országot magas színvonalon ól ó politikai ez k- 
keikkel. A lapnak minden rovata kitűnő. Ország
gyűlési tudósításai legbővebbek s a katonai j ivas- 
latok e lvn folyó harczol legjobban a Független 
Magyarország-ból kísérheti az olvasó. A Független 
Magyaroiszág kiadóhivatala Budapest, Király-u eza 
72. s-„ (Teréz körút nnllett) kívánatra szívesen 
küld az érdeklődőknek mutatványszámot. Előfizo- 
tósi ára: Egész évre 28, fél évro 1-1, és negyed 
évro 7 korona.

Isteni tisztelőt. A Rtkosliget telepen meg
alakító „refor t á'us leányegyház**  c hó 22-én tar
totta meg első Isten tiszteletét a telep összes ref. 
és ev. hitű lakos-ágának rószlvételo melle t.

A nagy katonai vita érdekessége még foko
zódik, ha annak egyes mozzanattól képekben 
is szemlélhetjük. Az egyetlen magyar uj ág, moly 
o lokinlolben is előjár; a „Budapest*  kép s poli
tikai napilap. Ugy a képviselőhöz tárgyalásairól, 
mint a tüntetőxkről és a vidéki küldöttségek fel
vonulásáról már eddig is számos hü kép t hozott. 
Több kiváló rajzolómüvész áll r ndelkt zésére, a 
kik mindon nevezetesebb eseményt azonnal pa
pírra vetnek a „Budapest**  számára. De a „Buda
pest*  egyéb közleményeire is mindig nagy gon
dol fordít, hegy olvasóit minden !• l.inleibe.i ki 
elégítse. Vozérczikkcit orsz. képvi ölök Írják, köz
tük Kossuth Ferencz, a függetlenségi párt nagy
nevű elnökei Állandóan két. órdekLszitö regényt 
közöl, melyek közül egyik könyvalakban jelenik 
meg, hogy kivágható és bokölh lő legyen Tárcza 
rovatában az irodalom majd mindegyik jelesével 
találkozhatunk. Hírei frissek és megbízhatók. Köz
gazdasági rovatáoan nagy súlyt fektet a gazdák 
és az iparosok érdekeire. Vasárnaponként a fő
laphoz egészen díjtalanul humorisztikus heti mel
lékletet csatol, leli pattogó élczczcl és kaczagtaló 
adomákkal. Ugyancsak ingyen kap minden elő
fizetője egy tartalmas és díszes naptárt. S terje
delméhez mérten aránylag igen olcsó. Dgy hóra 
2 korom, negyedévre 6 korom. Műtilványszámot 
kívánatra bárki ingyen kaphat. Megrendelések, 
előfizetések a „Budapest*  kiadoóhivalalához (Bu
dapest, IV. Sarkan'.yus-ulcza 3.) inlézendök.

ungyilkosság. Schonmnn Győző gyáros Csö
mörön e hó 24-ón éjjel forgó pisztolylyal agyon 
lőtte magát s hajnali 4 órakor meghalt. A 30 éves 
előkelő csinos fiatal ember öngyilkossága általá
nosan kínos megdöbbenést okozott ismerősei kö
rében s okát megfejteni nem tudják. Vagyoni 
viszonyai rendezetlek voltak, alig 2 éve, hogy 
boldog házasságot kötött nejével, mely házasság
ból egy leány gyermek származott. Temetése e 
hó 2G án d. ti. 4 órakor ment végbe, nagy rész
vét mellett.

Éljegyzéá. B urg Dezső kir. koronauradalmi 
hivatalnok eljegyezte Boda Jenő pszta-szenigyörgyi 
intéző bájos leányát, Margitét.

Milliomos és szegény ember egyaránt nagy 
érdeklődéssel olvashatja a „Magyar Világ*  czimü 
politikai napilapot, mely eslénkint 5 órakor jele
ink meg. Bátor, szókimondás, a nemzet önálló
ságáért, igazaiért való harcz, tői hellón szabad- 
olvüség, ez vo'l a „Magyar Világ" programmja a 
múltban és ez lösz jövőre is. A „Magya- Világ" 
a legolcsóbb napilap, mert az olöíizetési ára egész 
évro csak 8 frt, félévre 4 frl, negyedévro 2 fit, 
egy hóra 70 kr. Egyen száma 3 kr. Minden napi 
eseményekről gyorsan, pontosan és alaposan ér
tesül, li a ezt a lapot járaljn. A „Magyar 
Világ" szorkeszlöségének tagjai közt vannak , a 
magyar hírlapíród (lom legkiválóbb munkásai. Fe
lelős szerkesztője Benedek Elek. A „Magyar Vi
lág" lárczái, vezércr.ikkei, regényei előkelő szín
vonalunk és igy méltán érez megelégédottséget, a 
ki őzt a lapot o I o 1 v a s s a. A „Magyar Világ" 
kiadóhivatala (Budapest, VI., Váczi-körut 28.) kész
séggel küld mutatványszámot.

Figyelmeztetés. Kövelkozö sorok közlésére 
köröttünk föl ;a ni. kir. pojliigazgalójág által: A 
közönségnek tapasztalat szerint az a bevett szo
kása, hogy a postai küldemények czimzésónél a 
rendeltetési hely novél n, — on, — cn, ön 
raggal látja el. Ez a postaküldemények továhbil- 
lása körül sok zavart okoz. Ijy pl. Bágy, Bál, I 

Bőd, Köd, Túra, Vaja slb. községnevek rjgozá-a 
I y an, B.igyon, B.i'on, Bődön, Bődön, Tu á i, 
Vaján slb. helynevek keletkeznek, melyek ily ni d.- 
hm ('gyenként ogy-egy más község neve ímk frh l 
nek meg. A poitai szolgalat biz.los-agii é» ponto 
sága érdekében kívánatos, hogy a közönség a 
postai küldeményt k czimzésénól a hely nevel 
mind ?nkor pusztán eredeti hivatalos alakjában 
írja a czimhipra.

Montési akczló A földmivolóu minisztorium 
uj ibban a munkácsi Schönborn-fóle uradalomból 
3600 hold fő.(let bérelt, mehet olcsó áron a kis
gazdák közt fognak szétosztani. Sz'ánfalva, Szó- 
renbslalva, Balázsfálva. Kerekdomb, Anna-udvar 
és Bukovinka a legújabban bérelt területek.

Nincs többe vakság. A párisi Journál csodá
latos felfedezésről t. cl hír. Sleins Péter orvospro- 
fossor olyan eszközt talált fel, mely nemcsak a 
megvakult, de a vakon születőit ombeim k is meg
adja a lálóképességót. Az cinkor az agyával lát, 
szemo csak felveszi a képeket. ErrO a'apilolla 
Sleins találmányát, melylyel dr. (’. ízen lelt kísér
leteket. Egészen elsötétített szobába vezették be 
kötött szemmel. Lámpái gyújtott, rátétté Gazdi 
homlokára egy készülékét, s nemsokára kezdte 
látni a szobában kvő tárgyakat. Ha ezt a talál
mányt praktikusan lehel használni, akkor egy uj 
csoda valódul meg életünkben.

Ikrek. Bugyi Jánosné b.ibali korona uradalmi 
béres felesége e hó 27 én éjjel kél egészséges 
gyermeknek adott életet. Érdekes az, hogy a szü
lés csekély megszakítással, c akiiem egyfolytában 
történt s ugy a kicsinyek, mi. I az anyjuk lég 
jobb egészségnek örvendenek.

Tűz isaszejen. Vasárnap, — e hó 22 én — 
hajnalban Isaszegcn 2 ház le. gélt. A tűz Tóth 
János padlásán keletkezett, hol a folhalmo olt 
gabona nemű is a tűz martalékává lelt. Bizto
sítva volt mind a két ház s igy a kár meglelü1

M^ría Terézia 23 éves korában lépőit a 
trónra, 1740. október 20-án. A gyönyörű >zép 
leánynak é3 gazdag örökösnönek sokan áhítoztak 
a kezére. A spanyol, orosz, bajor trónörökösök, 
föl a porosz is, Fridiik; hanem a főin rezegné 
mást választolt, Lo haring'a egyszerű hcnz. gét, 
Buda visszuhóditójának unokáját, a kit politikai
lag csak az ajánlott, hogy állasának h leiitóklelcn- 
sége nem fenyegette a monarhiát kü földi l efo 
lyással Legelső telte is tehát á szerelem apoló
giája. Ez a nagy nőiesség, ez védelmezte öt meg 
akkor is, mikor a trónkövetelőknek és hódítani 
vágyó uralkodóknak egész légiója támadt trónja 
ellen. Akkor is női ssegével hatotta meg lelke- 
magyarjait, a mikor eléjük állt a nőiesség leg
szebb díszében az anyaság koronájával h.miokán 
Száz n cg száz kócsngos fovog szállt az ég felé 
és felharsant a kiá lás: „É elünket és vérünket 
királynőnkért!" És e kiállás mrnlelle meg Mária 
Teréziának ingadozó trónját. Erről a gyönyörű 
urulkodónáröl szól a Nagy Képes Világtörténet 
legutóbb megjelent 172. füzete. Kuphaló a ki
adóknál (Révai Testvérek. Budapest, Vili., Ül- 
!öi-ul 18. sz)

AZ UBÁNOS KÉK : A legkedveltebb luha- 
kékilőszer, a képzelhető legszebb kék szint szolgál
tatja és minden tekintetben fölülmúlja az eddigi 
ilyennemü gyártmányokat. Előkelő házi, rlások és 
nagy mosó-intézetek lanu-ága szerint az Uranos 
kék a legjobb és legolcsóbb ruhakékilő

Orvosi körökben, már rég ismeri lény, hogy 
a FERENCZ JÓZSEF KESERÜV1Z valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemos izénél fogva, már kis adagban is 
tetemesen felülmúlja. Kérjünk halározollanFcrencz 
József keserű vizet.

Élökerité?. Kinek olcsó, örökö3 és teljesen 
álhallan kerítésre szüksége van, azt csak Gleditschia 
(koronalövis, kriszlustövis vagy tüskés lepényfa) 
csemetékből készítheti legbiztosabban. Nagyobb és 
kisebb birtokok, hegyközségek, legelők, udvarok, 
majorok, kertek, temetők slb., slb., a legolcsóbban 
ugy korilhelők körül, hogy teljesen hogy teljesen 
kulc csal zárhatók. Ezer c. emelo elegendő kétszáz- j 
méter kerítéshez. Minden remidéihez rajzokkal 
ellátóit ültetési utasítás mellékelteik. Szi: cs fény
nyomatú diszos árjegyzékeket bárkinek ingyen és 
bérmentvo küld az „Érmolléki első szölőoltvány 
telep", Nagy-Kágya, u. p. Székolyhtd, melynek 
lapunk mai számában megjelent hirdetésére fel*  
hívjuk olvasóink figyelmét. 

10187. tkv. 1002.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiiság mint tkvl hatóság közhírré 
teszi, hogy Z a c h á r K á I m á n ügyvéti által lépvisoli 
özv. Cs o r I 3 ú n o s ii ú végrehajtat ónak kisk. C s o r i 
.J á n os végrehajtást szenvedő elleni öl) kor. 40 ii'.l. tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyéhen a gödöllői 
kir. járásblniság területén lévő, \ alkó községben foki" 
n valkoi 87B. sz. betétben A I 1—8 sor 2-108 hisz. a. fel
vett, ldf>k. Cseri János és kfsk. Csali Mihály nevén álló, 
az 1881, évi 60. t.-cz. löd paragrafusa érteimében egész
ben elárverezendő Ingatlan 167 korona kikiáltási árban; 
a valkdi 376 >z. betétben A I 1—4 sorsz. 471, 2371) h.->z. 
a. felvett kisk. Cseri János nevén üllő ingatlan 6!) kor. 
kikiáltási árban : — végül a valkdi 871). sz. betétben Afl 
sor 316 lirsz. 1)8 ö. f. sz. a. felvett, kisk. Cseri János és 
Ddczi István nevén álhí, 1881 évi 60. t.-cz. 156 parag
rafusa értelmében egészben elárverezendő ház és udvar 
640 kor. kikiáltási árban azzal, hogy a ineiinyiben •z.on

ingatlan a C 5 alatt Ih c/i |>(ván U'<-t<». góre őzv.Doezi 
Istuinne .‘/.ül. Mezei ltuzália favara h<-kelieh‘z<-tt öz'egvi 
jog felitartásával az előző lehelt. I. ek ledezA-ólmz. szŰK- 
>éges PJOO koionáért <1 nem adafn.-k, a C alatt L-I.. 
!"<••/< tt haszonélvezeti j,.g fentar ása né kül nvombait 
ál-véré, alá hoe-átaildo ;iz árverést » |t- nd.-ll.-, ós’hogx a 
feimehh megjelölt ingatlanok a/ IDJ3. évi ú p r i i i - 
h <i IS il( tt a p j á II <1 é lelőtt i 10 ő |- ;i k o 1 V I 1,6 
k ö z > é g h á z á n .i I megtartandó n\ilván<>s átver- -en 
a menállapitoft kikiáltási álon alul L el adatni fognál.

Árverezni szándékozókpartoziiak az Ingatlanok he< 
árának iU° 0-át Lészpénzli'-n Migy az i88l.(iO t-ez. rj £ 
óban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi noxeinbi r 
hó 1*011  8838 sz. a. kelt igazságügy mini-ti : i rendelet s £. 
hall kijelölt oxadekképes éitékpapiiban u kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az I8SI. 60 t. ez. I7O paragrafusa éit- lni" 
ben a bánatpénznek a birdságnái elöleges olln-h ezeaéról 
kiállít tt szabály szoiü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn J902. deezember hő 81 én.
Kir. jbiixság mint tkvl hatóság.

(P. II ) Lukácsy s. I-. kir. iilbiró.

030. sz. ikvi 100;).
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság min' telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy az as z ód i hitel b a n k é s 
t a k a r é k p ó n z t á r r é s z v é n y t á r sasa g vég- 
rehajtatonak II e n k ó E I e k é s t á r sa vég;óhajtást 
szenvedő elleni 2100 kor. tőke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság terüle
tén lévő 'Pora községben fekvő a túrái 10<> sz. tkvi be
tétben Benkd Elek és neje sz. Csőrgi Julianna nevén álló 
A t 1 sor. 691 hrsz. 298 a ö. i. sz. ház és beltelek 80’I 
kor. kikiáltási árban, a torai 103. sz. tkvi betétben Hetiké 
Elek nevén álló A I 1 — 5 sor, 2706. 4117 451 1117 100,
•1489, 4190 hisz, ingatlan 718 kor. kikiáltási árban: az. 
ugyanottani A f 1 sor. 2116 2 hrsz. ingatlan 10 kor. 
kikiáltási árban : a túrái 878 sz. tkvi betétben Benko 
Elemérné szül. Csőrgi Juliannáé-; Meleg Eerenezm- szül. 
Csőrgi Mária nevén álló A I 1 — 2, I 6 s«»r 1157. 1657 
4328, 4321, 4325 hrsz. ingatlan 187 kor. kikiáltási árban ; az 
iiuyanotfani A f i •‘>or. 68.‘8 hrsz. szőlő 138 kor. kiki
áltási árban : * túrái 879 sz. tkvi betétben Meleg Ferenczné 
sz. Csőrgi Mária nevén álló A f 1 sor. í 117 459 hrsz ingat
lan 4 kor kikiáltási árban: a tural 1156 sz. tkvi betétben 
Benko Elek nevén álló a végrehajtási követelés állal 
csak részben teihelt, azonban az 1881 60 t. ez 1ÖG pa
ragrafusa alapján egészben elárverezendő A f 1 sor 5833 
hrsz. ingatlan 152 kor. kikiáltási árban: és végül a torai 
1698 sz. tkvi betétben Benko Elek és neje szül. Csőrgi 
Julianna nevén álló A 1 1—6 sor. 4317 182? hrsz in
gatlan 272 kor ezennel megállapít -tt kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fciinebb megjelölt ingatl tnok az 
1903 é y i á p r 11 i h o 25- k n a p j á n d. e. 1U o ra k o r 
Turaközségházánál megtartandó ny ilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól it el.ólat ni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
hecsárának 10 százalékát készpénzben vagy az IK^i. cO. 
t-ez. í-2 tj-ban jelzett árfolyai.,mal számitott és az 1x81. 
évi uovember ho 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. ij-ban kijelölt oyadékképes érlékpnpiibati 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881 60 t.-cz. 170. 
ij.a értelmében a bánat pénze ck a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervény t átszol- 
gáltatni.

Gödöllőn. 1903. február ho 5. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

(P. II.) Lukdcsy s. k.
I.ir. albiro.

Antalhegven sxvíiisa® bútor eladó. — Ugyanott
három bútorozott lakás Í3 kiadó.

A' V»ÜAU (A UAAA UAAAIUU A M? C .0.

Kalapos mesterek 

A A figyelmébe! A A

A diíi.magyarorszAgi 
GYAPJUFONÓ ÉS VATTA- 
GYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSA 

SÁG BAJÁN
báránygyopjut a legolcsób
ban és legszebben kártól, 
mosott gyapjút kilőni ént 
26 lili.-éi't ós inostillaiit 

84 fillérért.

vvnvvvvnt vfmívívnn híyhó íó; * II

Tanninp'enB |,ai,es,í5 sz6r
I UlllllllfcUllU satet»zők«.t»rni ét teltető. Ara 6 kor.

A szájnak és fogaknak f) C A M 1.76 és 
legesleg|okb az M W 8g f|||, 

Czemy-féle köteti a o, mí.ho-
D n 7 0 A T C I 1 u’5fl 4,a 2 korona.
II U L U M I L J hyílon*
FáiHIWIdtil Hely: Czoroy J. Moh, lict, XVIII., Cári luíwlgitr. 6.



1G03. niárczltn

r ■■magy. hír. államvasutak gépgyárának
BUDAPEST, V. KERŰIrET, VÁGZI-KŐRUT 32-IK SZÁM

Ajánlja a magyar kir. áli<mvasu(ak gépgyáriban készült 4-, 6, 8, 10 és 12 lócrejü gőzcséplő I észlelőil, Íj, 0 cs 
--------- ...... . .....-=------- ló rejti GOII’P<>uii<l-lokoii|ol>ilJaít és végre ----------------- - 

/|\(f í............| 'A í 1 ; f fJlíí legújabb szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó- o-o-c-S-c—
1 U I L> ljkS I | L | Lm 1 i és kévekötő-aratógépeit, továbbá

■ aczélöntésü ekefőVel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit. — —• ■—

I

KEPPICH WŐR i
, szadai i

vendéglős

8 SAJÁT TERMÉSŰ '? 
’ln€BORAIT^~r 

: literenként 2 torért méri, :
ha nála lejj- 

i alább 1O litert 
vásárolnak 

egyszerre.

r-M-s BORSZIVATTYUK ÉS BORSZÜRÖKI
valamint az összes pinezefelszerolési csikkek novezotesen 4 
Amerikai gummllömlők, rézcsapok, borlefejtö edények, 
mustszellözök, bormérök. Palacíkmosó, palaczktöltö 
dugaszoló és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok palaczkok *3000000000000000

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN, te/
VI., Fonciér-palota.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérinonlve. ,P-

&lisíill Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám, j i 11

Mindtnnemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek, virágok, szalagok,’ sirkoszoruk, viaszgyertyák^ 
Szoba behozások, ravatal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitót' halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel tlfogadlatik.
t*-  Gyászjelentések I óra alatt elxészlttetnek. -Wj

.Erzsébet1*-könyvnyomda.  Gödöllőn.

» s t

•*  Szölöiugast ültessünk «
minden ház mellé és házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem mindon sző- 
lőíaj alkalmas, 

(bár mind kút zó 
termesze ü) meri 
mg\olbrésze ha 
megnő is, forrnisl 
nem hoz, ezért 
sokan nem érlek 
el eredményt ed
dig. Hol lugasnak

alkalmrs la'okat Hiteitek, azok töven 
ellátják házukat az egesz sző őérés 
idején a legkitűnőbb muskataly és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenült 
megterem s nincsen oly ház, mely
nek ía a melleti a legcsekélyebb gon- 

■, dozá&sal felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek, kerítéseknek slb. a logremekebb 

dísze anélkül, ho?y legkevesebb helyet is cl oglalna az 
egyébbro használható részekből. Ez a leghál.,dalosabb 
gyümölcs, mert minden évben terein.

' > A fajok ismertetésére vo atkozó szí' es 'énynyo- 
matu katalógus bárkinek ingyen és bérinentve küldetik 
meg. aki címét egy levelezőlapon tudatja.
Ermellékl első srölb'altvlnytelep Naw-Káíra, u. n. Spkehbld.

Epilepsi a.. Alti ájulás, görcsök ús niás Ilyen 
--------  —Illegi,ántdniakban szenved, kór
jen lirossur'arríll. Ingyeriés liénnentvo knplintií a hattyú 

gyogyizertár útján (SchwanenApoiheko Frankfurt a. M.)

HÖLRYFKNFK SeRölyt én tanácsot nyui- 
nULUICI\ntlV tok Szülóa eseteknél 
nagy gyakorlattal bírok. Csölle Anna egvotemi ezü- 
lésznfi, Ferencz-JAzsef-tér (Adler-hrtz) Gödötlön.

Új I Aranyozó? Sffi.í’X".1;'
Xfc‘f IX'T.ÍSJt
•® JL; Z11 ‘ive« frl ,ÖQ« 1/4 "«"•» n».y fv«7Sr
• h' L®yterm,,< ■’al,k<ÍZerel‘1 4f• bédlő a«Bl«| kellekek. uIbxAr- és i'eltf IpoilAioa -aHlíríy,^fl’lól kípe“ 4rJcgyi*k«i  b«rtn«nW« telit

KERTÉSZ TÓDOR Budapaif, tv, Kritief tír,



]Ú< 8 T.ál'/.ilK •■'" M cllél.let az .^szótl és Vidéke 13 (170.) számához 5

C----------- --------o
Nüui szöói I 

ti pénz 
viss/.'liul l*Í\ ’.—

Magyarnak Pécs.

Schönwald Imre
Németnek Pécs.

® •

ékszergyaros, órás ós látszerósz.
• PÉCS. Q,... - ) C----------------- ----------*

Ne kild.jük pénzünket külföldi'el
Hazai í|> iriirkat < lö liozili Ó c-eg°innól min I nnemii ar-nv ós ezüst l.ir/y ■«. órák és minden n szak-
iimbii vm.ni ezi.... ■- hókkal oltHÓItban. jobban és megbízhatóbb itt szorezliotök be, minta külföldön.
Valódi czíi-t női rrinont.

<>••! In
I gvanez dupla IflAikl 

írt 8.—
Valódi lí kiír, arany női

r<*nr  ói fit l |

® m 
íh 
íh 
rí

14

r,

Valódi ezüst pánczél óralánczok n». kir. 
fémjelzéssel

mim ulyban fit 1.20 
unni sul\ bán fi t 1.50 
amin \ '>:ri frl 2. I) 
uhui .- ti'i bán Irt .<1(1 
iiliuii •nlibai fi t
Valódi 14. kar arar.ylánczok

divatos mintában.

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérme- Ive bárkinek

2 1 «r -Ilik Ilin fi t 2 4. ' |h gr. síihan frl
2<; u<- • ll’k li.-lll fi t 3<l. - .*()  gr. S||I\ hall frl
:.() gr mi! \ ha i írt 37. (10 gr. síi yhau frl

l.‘g) g ranunos aranyl.uiczhoz i’W 15
in<»< köves lűggrlÚK véve ö-

?. í- Il i 5ü kl'zijc

(> ’

kü delik

<_ .f 6<O \ /3/SVa--A-

gr súlyban 
sul\ bán

€ Vcrgyógj ífíís (Hemopatia). L’j cs ere
deti 13 c v ó a kipróbá l gyógymód, a me y 
hazánk és a küllőid jobb köreiben á'.talá <>-. 
elismerésnek örvend. Rendkívüli jó ». ikerrel 
lesz alkalmazva aslhm.i^ziv-, g\ omur , hólyag- 
és idegbajokban, vér- is b'nbsnlalmak eik.i 
es kizárja az elmezavar és s. clhiides beá'hát. 
A kezelése ke lemos, nem gái< Ija a beteg t 
napi foglalkozásában és tarlós, .yökere-. g\<> 
gyűlést eredményez. Egyógynu 1 mcgalapiiój i 
Űr. Kovács J fővárosi orvo*,  a ki ck lfiid.t 
ptsiiH, K, Vdczhkönil IS. >z. alatt c,;\, ez n 
czélra berendezett orvosi rendelő intézete van, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valami l\ iké 'e i 
szenvednek. Dr. Kovács J. Icvélbcli mef’« 
keresésre készségesen válaszol.

EIIMAI. KÁROLY
Konpfoi’n-j^yitvos 

kizárólag kitiinö külföldi gyártmányok 
raktára és kölesönzö-intózel -t t- ■•=

Budapest, IV., Károly-körut 20.

Magyar általános kötanyag gyár
BUDAPEST, VI, Bóvay-uleza 15. szám.

-rs -e^Q/- \ 'ST-

írz il'il gy ifi ürlf iji.szliészníKtnok a belügyminiszteri 95000 1902 
rend Ilinek me^feleJö báBaltis-ákal, ellenőrzökönyveket ét jegyzőköny
vekéi; vttlitiniitl tt szülészethez szükséges összes kölnnyagokat és mű
szerekéi. ÁKJEGYZEK INGYEN’.

- - - - - - ——
REICH L. FIAI

i hveggyáfosok, cs. és kir. eínil szállítók
BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.

Ajánljak legjobb ruinösé«lion pjártott Sypbnn- és jraieuse 
palaczkoknt legoli-sóbb Alak mellett és pedig;
1 Láda kb. 200 drb. IC UBCeIÍJ Sima, fehér V. viUgos kék (aqua 
marin) szinti Sypbo&pahczkot talppal vagy talp nÁlknl: 62 korona
1 Lidi kb. 200 drb. gj.’.eus«ptkcxkol RumtnigyOrOvel és üveg
golyóval ellAtva, feliér vagy világos kok (aquamannl winü. 
magas vagy alacsony r.lak ..................... 52 korona

SsAllitils a c.-.<>rcagolási beleértve, budapesti pályaudvarig bér
mentve. készpénztizet 's «■:! níbe.Tg’> ■«ontó — 10 Hda rendelte 
utAn • rabatt. MAs nagy sAgonk és kOlí-nféloAlUlunk törvényesen 
védett alakoknt megfelelően ökrén n&llftunk. Préselt írások vagy 
czépvéséseknel < aki-. I. ■. :;!ísi énkcluéget számítjuk.»lienben 
az alak és kliséért ItOlUég nemszimiUatik MegtegyzUk még, hogy 
megvizsgált -<• légkcr nyutzAea Syphonpalsczkuink Vagyaror <zig 

R bán csak kiXtrdltgOKQ k< netten a mi gySruuktiéluereztirtAk be
S35nxzsx3anrí»»tTaPttzr>Tf5rz*n-víszs  vwz.'maiweanwwaaDvmmci

is

Vörösmarty- =
— t/llbum
>•*<>•♦<]>■*  Ingyen! *oc-*  •<>• —

=^~«- Minden nap h'-xs =

jó KÁWLj olwó
I Icgr. pörkölt káuó ! Cri 85
I ,, nyers „ I „ 63
Postacsomag 4‘ t kilo kává poríomcnlescn küldeti?., li 

RRlil I RVill A (SZENCS SÁN30R LTÓ0A) N UnULL UlULft Budapest, v„ Nád rut za 16 H

"1ÍEUSTEBM FÜLÖP~|

czukrozott íj

h a a hajtó labdacs a i ff

k>- 
ff

^listík^. fe.11

0-5. — Jizr-al lArrss&g udvari szzUMija, 
: B4í?ir siliMK-iitaii

bvbapkkt, V., VA©ZI-8T C.

11 Sz.’.JiHíjvl,
n.i.^ vnMafeteU L

G. ssAu. ■

(?7

GV

mit már évek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has-E 
hajtó és oldószert ajánlanak, nem gátolják az einósz-1 
test és teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük B 

végett még gyermekek is szívesen veszik. I 
E'/v 15 pl’uW tartalmazó tib'r? Ilii., egy tekercs, moly 8 dobozt. I 
Lilát 1 0 liitíülinaz, csak 2 tor. — 2 kor. 45 fi i. olűlsgts - 

bcklildóso uMn 1 lekoros portómontoson küldetik meg.

Óuáo! Utánzásoktól különös n óvakodjunk.

NEUSTEIH FÜLÖP
„Széni l.lpothuz*  crfrtutoU py •'tiyoorlara 

Wien, I., Plankongasse 0

ÍJ
fI'

Aln| in • ft lf-lö.

L

Szükségletű beszor.éso előtt ne 
mu'assza el

Tausky J. FEaű
ruha- és fohórucniúck-gyárától 

Pozsony 
a speciális rrjcgyzékol, mely 
Idilönfólo cz.i’lfzeiílfii iisszeállitott 
kelengye kciltr ég vetéseket tártál- 

máz, bérmente8on meghozatni.
Motblzható ezég I Pontos kiszolgálási

* Jutányos szabott árak I *

Kiváló munka I Jó anyag I

A Pesti Nnplj, a mely eddiuelc az 
En\btr ttagediájul, Arany János balladáit 
Zichy Mihály il uszlráczióival, Katona Jó- 
z«pf Bibik Mn ját, a Ilimfij Albumot, a 
hüllők-Albumát, tavaly a remek kivitelű 
Zichy Albumot, slb. ad’.n olvasóinak a 
kí'riyvpirezon általánosan feltűnést keltő 
kiállításban, az idén eddigi kiadványait 
fi lii’rniiló fénvnyel és pompával a Vörös
marty Mihály Albumot fogja Olvasóinak 
karáesonvi ajándékul adni. r,iJ t

A Vörösmarty Album a Zicby-Album- 
nál is díszesebb kiállításban, nagy kvart 
alaki an fog megjelenni. Magában foglalja 
■i költő óleltajzát. Csongor ős Tündiit, Vö- 
rösmarlynak e kedves drámai költeményét 
a Siótalol, a l'n csigányt, Ssep Ilonkát és 
tw»tim>6/-n>ik legkiválóbb költői alkotá- 
s til; kiváló művészek en d ti festményei
vel és rajzaival. 10 miimelléklelben és 
számos szövegbe nyomott képpel és illusz- 
tráezióval, valóban remek kivitelű mű
lapoknak egy része gyönyötü szinnyomá.u 
lesz, a milyen eddig alig jelent meg ma
gyar díszmül.cn. A Vörösmarty Albumot 
megszerezhetik mindazok, a kik a .Pesti 
Naplóra", a mely a legrégibb, legfügget- 
lencbb és egyike a legelterjedtebb poli
tikai népi lapoknak, egy évre előfizetnek.

A kik n őst lépnek az előlizelök só
idba és akár bavonla is, de állandóan, 
legalább egy évig előlizelök maradnak, 
szintén megkapják a Vörösmarty-Albiimot 
Minden félreértés elkotülóse végett meg
jegyezzük, hogy a kik a Zichy Albumot 
az 19 H. évié való előfizetés alapján, te
hát 1903. évi ajándékul kapták, azok a 
Vöröimarty Albumot csak ttgy kapják meg, 
lia újra egész óvro előfizetni k.

A Pcsli Nnpló elófizeléíi líra egész évre 28 
kor. föl évre 14 kor. negyedévre 7 kor. egy 
liór.i I kor. 40 fill. Szerkesztőség és kiadó
hivatal. Bpett, VI., Andrássy ut 27. se.

d%25c3%25adszm%25c3%25bcl.cn


szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet.
Negyvenötödik évi zárszámla I902. Január r tál dic'amlnr 3 .11.KIADÁSOK.

4 403 000

70 ■JÓI 3'

.3'7 l'l -

f>5 Őri

II
Máriáts ama 1902. (lesamber 31-én.VAGYON.

4.400,0G0 kor. — Ql.

100,000

KIADÁSOK.

II etékok

1.0 0,81'2
3 J.tkW

4.883,530 
500,49» 
93.1.85 I

943.072*02

___________ i

i maradt károk tartaléka .................................... I'
.'■s igazgatási költségek a viszontbiztosított rósz <
le vétel levonásával.................................................. l’l

fti o^l

II.-280 102

ön egy b kőinnyomtatványok

VÁG ÓN,

zynnls:

levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot

é. inagy. kir. 4
Kisorsolt biztosítások

I9.'2 évi nyerotnény

Jcney l.nJoH, Orinoily Vilmos,

■Steiiter Jenő
óletbiztosltAsI kényt vivő.

llrtrd llark .nyl Frigyes,

lUgtA-l Kelts •■'Őrt 
lésük tártul ka 

lm tolásuk leírási 
ev végen

.02. uvi u.orciu.u;

Th'lerztott kötvények dl,a. .
Wb>.i.vait<>tt"kőtveiivoi.« rl
II..i deie'. k után ki izet.-ti kárösszeg 
bejárt kiliAziisii.nl tőkékért
K-.l.i/.iHit idzto.'i'ásóknál lid'd.-iet kftvetkozl. <lijvisszatérít, 
függőben karó* és dijvi--/ uéritó

n k.li.uasilitai tőkék tártul
Kokért . . .

it.nl dijak

zálogl.97 kői. .Ti üli 
IO kot (illával

97 kor

X. Tűzbiztosítás.
Kifiret. it károk és költségek.......................... 7 A'O.Sft’TJJ

levonva vísiontldstosilott károk és költségek 3 l-l 7 77-S7
Eüggűben manidt károk tartaléka...............................
Szerzési költségek n viszonIbiit, rési ulAul bevétel levon 
Jövedelmi adó és bélyegillelékek . 
l’OMlsbéiek . ...................... ....
Ad.kozAiok köztia<znu célokra . .
A ilizbiztoBitási üzletet terhelő Igazgatási költségek 
Ue'i..|lhi»t)aii aövctelésok leuása............................................... .1
A követi ózó > vek kc»zpén«-dijli»rtal<'krt a viszontbiztosított 

lóit levonáia után és minden megterhelés nélkül . . - '
XI Szállítmánybiztosítás. ,

Kifizetőit károk és költségek...................................arü.Öl^flJ
{ - nva viszontbiztosított károk és költaágei^^HL^^W ||
í : flggóben innradt károk tartaléka -
ÍSZ-UÓS!
! UtAlli bv.uiu. .............. ............................................................

IA ke- k ő .'vek kóizpénz-dljtartaléka n viszontbiztosított'' 
lés. levonása után és minden meglerholés nélkül . . ., H

III Jégbiztosítás.
Kifizetett kár-.k <-s költségek .......................... 1 752,247-OS

levonva viszontbiztosított károk és költségeí^^nVH^^ 
t-'ílgg ben maradt káruk tartaléka . ...........................

.i igaz.’rtiáit költségek a viszontbiztosított rész 
u-áni heveiül levonásával

Hölyegilletekeh..........................
Bvh.utnatlait követelések leírása

IV. Betörésbiztosltás.
Kifizetett káro't és költségek..................

levonva viszontbiztosított károk éa költségek 
l-'.igg > - n tnarnJl Káruk tartaléka.................““ . .
bzei/.e-i <s ig.izgiita-ii költségek a viszontbiztosított rész” 

ut-ini bevétel levonásával.........................................
A kővetkező évek Készpéiiz-dijtartaléka a viszontbiz'ositotl 

rész levonása után és minden megterhelő*  nélkül . .
V. 1902. évi nyoromanyizámla

A folyó évi üzletből fennmarad! nyereségért

körömi II 1. korona IIH.|

1 4 403,COJ
i

-

i 8 284 702 10
417.324 34 13 102,020 48

1 80 030 -

177.510 07
87 51.5 81 315,050 51

1 103,819 31
(T.i'l 4‘i 1.120 909 79

40 0 O

1
53.359

840 42 91 2v0 13

korona "11

l| H .075,901

F

33

! 299,78) 3J

905,898 92

03.441 ()-,

2 fii • ti i
i 15 519140

körülírt

88 633

100 000

I. T .zUí. ..t ..u.
Az 1ÍOI. övről áthozott kvsz.h'iiz. d.;tartalék 

a viszonlbizti.M'iolt rész b-voná-u után és 
minden .. .-iilm Ilidé-, nélkül.............................................

Tűzbiztos fások után bevett kéiz. éiizdtpik és 
n folyó évb.m lejáit dEköieiczvényvs es 
dijváltók..................................................... 13.91-2 807-3*

levonva: törlei'ztoi.t díj ik . . 1 .U i 7,810-29
. viszoi'tiuztosiutai dijat

éi. dijr.-izletok . I “1 ■ :ril 9 - j. t
Az 1001. évben lüggóben mani.it k.t ok tar. .iuk.i . . .

II. SzUlitmAnyb'.z.ositi'j
Az 1001. évről .ittmzutl kész.'ó.iz diitart tl 'k 

it viszontbiztosított rész mvonásn után és 
minden illegi, rtn-lés nélkül . ....

SzállítmAnyuiziosiióHok után bovotl készpcn<• 
dijHk..............................................................

levonvii: lörloszlett dimk . . _< 1.322 73
„ víszoiilbir.ti>siiá-d dli 'k__ ■ '

Az 1911 évben függőben imu.i-i. ~ > ................................ .
III. JCfykis: ti: a

JégblztositAnnk ul ti*  bevett készpénz in tk 3 410,9.5)33 
lev.mvrt : l<hl.->z:.-lt d.jta . . . . 2"'.i',7l2

n vi-zmiib . Imiüld dl ■i’, I :
Az HOL évben függőbe.i marii. .. .. .

IV. Ba;oraju.ztozit . 
A/. 1901. évről áthoz út készpénz diit iri d.-k 

-zoiitblziu-iiiiHt rész levonása után cs 
dón moabutielés nélkül......................
ó-i.iztm lás k után beveti készpénz

Iliink <■*  diji-.'-sz

Az 19'1. ívben lüggöüc
v. B-yyao bevetJlo't 

•tlvény-, uikarókpéiiztari, váltó- ói ozj
Ilit ni K.lvillll .yer. ulail.itl öl'lórtpap. és ideg. péllZtl. UtAll 
la»á<jt hazuk tiszta jövedelme....................................

7 510.COO
1.7.7,870 kor

:. 83.050

1

10.013 715

Elhelyezett tőkepénzok lakniékpónztárnk-és bankoknál . .
1.77-1. 'b kor. n. é. Magyar löldhit. int. 4 a-cw lalat- 

Jnvi'ási ess ab. záloglevél.......................n 97-40
7.7<b,tOO kor. n. é Magy. földhit intézőit 4%-os koroua- 

értékű záloglevél.......................................a 98 —
1.500 000— kor. n ó. Pesti hazai első takaró,p. ••u-yc-*.

4 n „ záloglev................................................ á 97' —
1.50kor. n. é Pesti ház .1 ol»Ö takarón p. 

4"/. kézi, kótv.............................................. A
1214 1*0  kor n ó. Egyesült btidapostl fővárosi

4 ,-os záloglevél.....................................a 97 .5 •
k-.'. i>. é Kisbirtokosom országos földaltelint,

5 ",*-os záloglevél . .................. á
4,000 korona i>. é. „Otthon**  írók és liirlapirók köre 

4' ,,-m kötvények.......................... a 100 ko
7955 dri>. Magy ir-lri.neirt bizi. i.-társ része. a a*)-  
1213 dib Béifil biztosító társ. lé-zvóny . á 425- 
997 dib tlaz.nl Alt. t Ízt. r.-táis. olsőbbs. részv. a 2n0*  
A fenti értékpapírok elb. után az év végéig esedékes 

kamatok.....................................................
Leszámítolt, visszleszámitolt és egyéb váltók 
TA.xasAg házai .................................................
Erzsébettől*!  hátik kölcsöntörlesztési számla 
Különféle adósuk :

ű) Pénzkészlet és maradványok a kópviselősógo'tnél .
7-i M r.idványok idegen biztositő intézeteknél és átmeneti tétel, k 

.légbizlositáai osztály folyó számlán 
Központi pénzkészlet

..-89 8I0

TEHER

Itószví uyali'ptóku teljesen befizetett 200) egész részvény A 1000 forint és 
teljes liz.ete-t -JOOJ fél részvény A 500 fonni ....................................

rAtsii-iniri t törte...................................................................... • • . . •
tartalék....................................

ilék készpénzben a vlszonlblzt. 
<-i 'i’ind.'it nie.'t'-rliolóB nőikül

i izios tán dijt.-ii tnlék készpénzben a ví
rus t-»tt i.-sz h-vuiitlsAval és minden mog- 
n-' k> I . ................................................

Honiré-biziosuAi. kéize-n/dii tartalék a viszonthiz- 
to-it. tt té.-z h-.oii, ói mindon inogterholós nélkül 

Tiizb-zlo-iiAsi tilg'ő kumk tart dóka . . . 
Sz.illitii.Aii.y-li/io*ita.~i  líiggö károk tartaléka 

íz . :d k.I.irtai.-k l.......................
itöil./'. itid jö kórok tartaléka . . . •

liiti-o'/ők ............................... ....
nlar tel nem vett ofztnlókok
. gtk nyugdíjalapja 

Iáim, biztosító társaság „Lévay-atap ... 
linói biztos.tó társaság „Ezrodóvos alapítvány 

imm ................................
:ási osztály lolyó számlán 

bí'2. évi nyereség...........................
Az idői ho.zájáiulásokkal 1.7.31,799 kor. 93 fillérre omolkedott, 

5X00,000

II. EH iitbiztositási üzlet,
Negyvenedik évi zárszámla 1992. január l tál december 31 it].

A mull övből áthozott díjtartalék

Bt folyt dijak : ez évben kiáll-totl kötvénvik után

az előbbi övökben kiállított kötvények után .

r. blzioiitutt töke cinolósóro (ordított tiyeromények .

Múlt övi lüggőbon volt ká őrt éi <1. | visiz. itéi'itc.i Jl< tart;

Múlt évi függőben volt kiháza-dlási tőkék tartalék i

llOVC.lülO'Jl

Mcr’cf számla 19^2. desember 31 ól

Ki ickpaplivk 
t ■< 2. (<i kor. n. é. magyar kir. 4 os koron íj’T'T.

O7,4iW „ „ „ magyar kir 4',-oh ttranyjáratl. k 12
r.' -I...-..-' . „ , m'KV löl.thitetint. 4 , m záloglevelek 9*  kot
14. - . r magy löldhit. 4 -os tal.ujav. m íz it. zálogl. 9i kor 40 fii.
t‘.b .5,2ta) , „ „magyar tótuluteliut 4 , os korona-zAl .gl. 9< R .r n.v.i
ö.7jiu> „ „ . pesti mtigy. keivsk. bank 4’,-os korona-zálogl. 97 kor. 7' ül'.

t. -..SO „ „ „ pesti m kciesk-.-doimi ti .nk i',"/u-os za;o.-l. O.' k to <áv..i
ol'J.vta) „ „ . ki-ibn t. orsz. foldliitelint. 4' . ,,-m z .iugl. ioo k.un i.\<

'.i. 'jin „ „ , kistül tokosok orsz. íöldliih-biit. .5 ',,

, magy orsz. iizp takarékp. P -<.s
) V.53.1OU „ „ . egyesül bpertti luv takarékp

. .. „ - . . - t I v i ■ r
lon.'-uu „ . „ bclv.bosi t <karékp<-nz.t.li 4

2fSAk»> - „ „ pes . haza első t iK it ókp. e.y
5S._'O n ., . imigv i- I i -iiitell.. I ,-m uv< 

Magjai ielzAi<.-g-hil<-íl> .n3 4 ' .- s kolesmi 9 .Irb ny.-r-je_j
,5.O>> '."<1 . I . • . 10 ; • . <> .11*.  •• ni |; t “ „ zroi.gl, v. |

542.i>«' kor n é. magyar jolz.-hiti'lbniik 4', '7.,-os zá'.ogl. mikor tiával 
H.-szienz.ci'-nya-biczov.il és pnk:-< i.j lalitin.v.idi vasúti .k.itvénv . 
*.101,11' kor. i r . -i-pnienzoi h. é t s o.uöbb-égi kőtv.’.'S kor.-vni

3|7,‘ f" l.if- > os iiirii.lék és k i
Tóiéival .— .portok értékpapírjai

jlr .d k 9< I< ro >.iv 1 .
HO.'-Ih-ii vHitdókcii kamatok 
.H-lzAlog kda-söiiólt . . .
Kötvény kólcsötiök ....
Viszontbizi kötvény kölcsönök . 
A központ tartozAsn lolyó számlán 
Vezér- és föügynekségck és mások tartozásai (

Bíj tártaiét .

tiztosiági alap

KíhAzasitárti tőkék nyercményo

Függőben levő károk óa díjvlsszatérilÓ30k tartató.

Püggőbon lövő kihAzasitAii tőkék tártaiéi

Túlélési csoportok számlája

Előre fizetett dijak 19)3—19)4 óvókra

vett nyeremények 19 1. évről

Viszontbiztosító intézetek cs mtaok kővololójoi

korona Ilii.

' 0.' O 000
0.0 0.000

1 598.583 11
3.9.3,140 27

4.505,0i30
500,490 19

88 033 bO
1G.U62 48
2,519 53

30.294 20
3.f93

1.' .58,031 40
187,1 '3 21
64.'17 TI
20,3'23 78

1.210.260 &5
2.61.5,703 22

27.570 8 0 00

Budapest. 1902. doczómher hó 3l-én.
Az igazgatóság: 

XAasió Zsigtuond, 
Szemle Kilroly, nligazg.iló.

l«.evekkel !e:|eA».'™,‘.LSí“ÍStŰKÍTk'' ,‘6*IUIt0,"",'' S« ”“k <4«-lolt « <S- 4, .«íd.

A felügyelő bizcttsao ; Berzvvlczy Albert, Luroliard-Ból..vAry Konritl. Hajós József

Ucrgely Tódor, 
központi kőnyvuzés fónöko. 

ffi-ól Zichy Silmlor,

Nóniotli Tltus. Báró Hadvánszlty Géza.

Budapesti malomépitészef 
■ és gépgyár 

popVinecz és Heisler 
1L» BUDAPEST, Vaczi-ut uj/v.

/ BENZIN MOTOROKAT ÉS 

benzin lokomobilokat 
'■■■ 11 '■ r-' >»lepai «ez*nymüv«l  2-50 lóerőig.

Megbízható képviselők kerestetnek.

K.3

szilvo. Jótékony hatással bir a lélegző szer-

Köhögési tea és hunit por 
a St. Georfls-oyóoyBzertárból Wio-z V/2 

\\ immorgasso 38. Orvosi rendelet szerint ké
szítve. Jótékony hatással bir a lélegző szer- 
vokre, nyálkaoldó köhögési inger csökkontő. 

| u rekedtségot és torok-csiklandozést niegsziin- 
* inti I'r— mi ír— „ I. —— ' . . «... ..♦ptl I’or 51) kr., a hozzá való toa 50 kr. Postai 

ízállitás 20 kr. csomagolási díj portó nélkül, 
■ ''•.íomu'.nál kovésobb nem kiildotik. Kórjuk, 

/ ’.t György-félo gyógyszertár védjegyét 
■‘--:.;o;lo.mbozve{ini, őzen hirdetést pedig kivágni 

megőrizni sziveskodjék

ISZABAnALHAKAT|
ÉRTÉKESÍTŐ vallalat

r*AS2 ’.TIin(TÜRVBKJ.CZáQ) 0 HUDfiPESő; EfíK’ÍEBET-KÜRUTlZ.g 
I, H?Ss?lrrBr «r»l;s<!slinal<at.fin»nclrnz I lutaiitiátiyalratjzalqjitrqmoz vidjcgyrtEtl 
i____ rin.vn.Ac<wiTÁs outalan. I

kiliAziisii.nl
mani.it
tlaz.nl
biczov.il

