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Az asszony,
a játék és a bor.

(Cs,) Bor helyett helyesebben pá
linkát kellett volna írnom.

De hát legyen lúd, ha kövér : 
legyen bor.

Mert hitzen mind egy.
Ez is, az is, az alkohol tartal

máért kedves.
És én épen a népünk közt uralgó 

alkoholizmusról akarok szólani.
Nos — igen I
Nézzük a követválasztáit.
Választó kerületünk most 48-as 

követet választott.
Ebből minden józaneszti ember 

azt következteti, hogy népünk igaz 
48-as.

Nos tehát-------- nem igaz !
Népünk sem nem 48-as, sem 

nem kormánypárti, sem semilyen párti, 
hanem — alkoholista !

És ez a főbaj I

Lenne inkább socialista, anar
chista vagy bármilyen „ista" nem | 
volna oly nagy hiba, mint ez.

Az alkoholizmus.
Italt a népnek I Ez a jelszó ná- j 

lünk választásokon.
Aki aztán jobban bírja, az marja.
De nézzük politikai köreinket. — 

Üresek, néptelenek
Küzdenek a léttel.
Annyi jó 48-as polgár a közsé- I

■ gekben nem képes azokat fenntartani?
Vájjon ?
Hogy lehet az ?
Nos, tehát megmondom az okát.
Addig, mig köreink kihaltak, nép

telenek ; látogatottak a korcsmák I
Szóval kedvesebb az alkohol, 

mint a politika, a haza I
Erre nincs pénze ! Nincsenek fil

lérei, mig amarra forintokat áldoz.
A kór tehát meg van állapítva.

Fődolog most már, hogy társadalmunk 1 
| lépjen ellene sorompóba.

Eziránt vármegyénk különben tett 

már egy rendeletben kezdeményező 
lépéseket.

Tény az, hogy az alkoholizmus 
a nép között egyre nagyobb mérték
ben terjed és ahol megjelenik min
denütt nyomon követi elválaszthatatlan 
szövetséges-társa, a nyomor: a lelki 
és a testi clzüllés, a munkakedvnek, 
a munkabírásnak és a kercsctképes- 
ségnek csökkenése, az állami lét- és 
a társadalmi rend szilárd alapjait ké
pező családi élet legszentebb kötelé
keinek meglazttlása, a hit-élet aláha- 
nyatlása ; egy szóval : az erkölcsi és 
anyagi pusztulás.

A népünket pusztító eme vesze
delemmel szemben az erkölcsi élet 
irányításának egyik legfontosabb is 
legjótékonyabb hatású tényezője, az 
iskola sem maradhat tétlenül. Az iskola 
ugyan egymagában gyenge arra, hogy 
ily rettenetes ellenséggel megküzdjön, 
de a társadalom támogatása mellett 
ugy, mint a müveit világ több álla
mában, nálunk is az egyesült, a ne-

TÁRCZA.

Orosz ifjú.
Orosz ifjú lázban égve
Fekszik ágyán, szalma ágyán. 
Meg-meg akad sziv-verése . . .
Szeme lehunyt. Areza halvány. 
„Gyógy irt teszek mély sebedre I"
„Ah I ... itt lebeg ... a zsarnoknak . . . 
Rémes képe, szörnyű képe! . . .

Óh I imádott, szent szabadság I 
Ki tudja, hány szívnek vére 
Hullt már érted? s a zsarnokság 
Mennyit hullat még el, végre I ? . . . 
„Nincs már gyógy ir a mély sebre 1“ 
„Ah I ... itt lebeg ... a zsarnoknak . . . 
Szörnyű képe, véres képe I . . .“

Nyngodj ifiu. Nyugodj békén
Majd szűir a fájdalom lángja.
Vagy — mi nagyobb — szived vérén
Nyíl a szabadság rózsája . . . 
„Szünőben a szív verése 1“
„Óh ! . . . jössz immár... itt vagy végre . . . 
Szent szabadság fényes képe I . . .“

Kovács János.

Nem hagyott rám apám semmit, 
Se ökre, se szekere . . .

Olyan szegény legény vagyok, 
Mint a templom egere.

Mégse cserélek módossal,
Nem kell nekem a vagyon :

Csak te szeress, szőke babám, 
Te légy enyém, angyalom.

II.

Muzsikálnak, mulatoznak. 
Vig menyasszony s párja

Tüzes nóta hangja mellett,
A szilajját járja . . .

Oda künn az ablak alatt
Sírva fakad egy bús legény :

„Övé se légy ... — Dörren a cső — 
Hogyha nem lettél az enyém."

III.

Vigadjatok, daloljatok, 
Felejtsetek engem.

Oly jól esik zajtól távol 
Szomorúan lennem.

Nem vagyok én azért magam, 
Velem van a bánat —

Követ, amerre csak hordom
Nehéz kereszt fámat . . .

Vigadjatok, mulassatok I
Egyebet mit szólnék :

Engem pedig felejtselek, 
Mintha nem is volnék.

Nagy Rezső.

Egy választás.
Az 18 . . év deczember havában, a 

saison közepén, Nizzában, a reggeli órák
ban, amikor a tenger nyugodt, csak a csil- 
lagfényességü zöldes-kékbe játszó felülete 
billen idönkint meg-ineg, s elragadó bájos 
szépséggel gyönyörködteti a szemet, a part 
mentén egy szélvédett tengerparti székben 
hallgatagon ül egy feltűnő szépségű fiatal 
nő. Kezében újság s mélyen elmerülve ol
vas. — Körülötte hullámzó embercsoport, 
vig kaczagás, gyermekes nóta hangzik.

A magányos hölgy, mint vonásaiból 
látszik magyar. Büszke tekintete es tartása 
is rögtön sejteti ezt.

Már több órája élvezi a szabad levegő 
balzsamos illatát, kézi munkája érintetlenül 
hever lábainál.



1905. április 9.
2

nies czélban összeforrott kitartó erő
feszítést áldás fogja kisérni.

Hogy az iskola is kiveliesse a 
maga részét az alkoholizmus ellen 
folytatott küzdelemből, jövőben való 
szigorú miheztartásul a vallási- és 
közoktatási in. kir. miniszter eiren- , 
delte, hogy a legmesszebb nienőleg , 
kell gondoskodni arról, miszerint gon- j 
dozása alá bízott tanintézetet iskola 
minden osztályában az illető osztály 
tantervéhez illeszkedve és növendékei
nek értelmi fejlettségi fokához mérten, 
az olvasókönyvhöz kapcsolódva, vagy 
az egészségtan és embertan tanítása 
fonalán, az alkoholizmus nyomán je
lentkező anyagi és erkölcsi veszedel
mek és a nemzet jólétét aláaknázó 
pusztítások az egészségügy, a köz
erkölcs és a közgazdaság szempont
jaiból megvilágítva, a tanulókkal, ugy 
a fiú, mint a leányiskolákban meg
felelő módon megismertettessenek.

Tanítóink tehetnek tényleg leg
többet. Fő azonban, hogy társadal
munk is tegyen.

Legalább őket támogassa 1

A szerkesztő.
Mint általában tudva van, két 

lap lódítja elő nálunk az anyagi és 
szellemi haladás nyikorgó szekerét s I 
én mint megfontoltan számitó dissidens i 
egyikben ütöm a zsidó Zoltánokat, a J 
másikban piifölöm a javíthatatlan ma- 
melukokat s ez igy ma nagyon is 
rendoen va ó uolog lenne, ha a szer
kesztők ne bosszantanának annyira 
bennünket vörös plajbászaikkal.

No, de majd meg lesz boszulva 
minden imposztorságuk, mikor a saját 
lapjukban is olvashatják saját fotog
ráfiájukat.

Adjuk hát tudtára mindeneknek 
akiket illet, hogy :

A szerkesztő egy sima modorú, 
mosolygó képű, kópé, Ki mint az ár
nyék követi az embert akkor és addig, 
amikor és ameddig szüksége van rá 
és ameddig kedve tartja.

A szerkesztő egy örök mozdony, 
egy mindent látó és halló járda am
buláns, ki a masinájára felszedett híre
ket boszorkánykonyhájába hordja, szét 
bontja s elmebeli rafinériájának quint- 
esszenciájával gyúrja, dagasztja és 
kotyvasztja. Szúnyogból nevel elefán
tot, öles tölgyfa derekakból farag fi
nom, apró fogpiszkálókat.

A szerkesztő egy kitanult bűvész, 
ki nagy ügyességgel alakítja át az 
eseményeket s csinál a vígjátékból 
érzékeny drámát, szomorú tragédiából 
bohóza'os operettet.

A szerkesztő .ügyes látszerész, ki 
üveg nélkül szabadszemmel tudja meg
látni a szemét között is a buzaszemet 
s ezerszeres nagyitóval nem veszi 
észre, amit látni nem akar.

A szerkesztő csupa tapintat köz
leményeiben akkor is, ha simítási 
munkálatokat végez, meg akkor is, ha 
a bunkózásnak idejét látja.

A szerkesztő egy alkotmányos 
czenzor, ki hivatala kötelességét igazi. 
muszka zsarnoksággal végzi.

A szerkesztő egy rettegett alak, 
ki lát és hall mindent, semmiből te
remt hihetetlen dolgokat, derült égből 
csal ki czikázó villámokat s tomboló 
viharból áraszt kellemes, vidám idő
járást.

A szerkesztő egy uzsorás, ki az 
összeharácsolt babérokból csak a tö
viseket juttatja a munkatársaknak. 
(Ez tévedés I — Szedő.)

A szerkesztő egy vakmerő betörő
banda — t. i. a szerkesztőség — 
főnöke, ki előtt a legelrejtettebb csa
ládi titok sem titok, egy rettegett ka
lóz király, ki tud kegyetlenül hará
csolni és tud nagylelkűséget gyako
rolni.

A szerkesztő egy élő szótár, mely 
minden dolgot ismer, egy egyetemes 
enciclonedia, mely a tudományok és 
ismeretek összes ágait a kis ujjábán 
hordja.

A szerkesztő egy személyben po
litikus, intrikus, technikus, medikus, 
fizikus, mechanikus, ügyész, biró és 
nemzetgazdász.

A szerkesztő egyik órában állig 
begombolkozott diplomata, kiből tüzes 
fogóval sem lehetne valami titkot 
kihúzni, másik pillanatban, mikor lapja 
már megjelent, a város dobosa.

íme, ilyenek a szerkesztők, akik
kel most már quittek vagyunk.

Csicseri Bors.

HÍREK.

Közgyűlés. A gödöllői Polgári 
Dalkör 1905. ápril 2-án tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Gödöllőn, a 
Polgári Kör helyiségében és tisztujitá- 
sát is ez alkalommal, melynek során 
elnökké Szauer Lajos, titkárrá Dömö
tör Gusztáv, pénztárnokká Bende Jó
zsef, ellenőrökké 'leér Kálmán és 
Zwornyik András, választmányi tagok
ká Kardos Béla, Ocsovay János, Plahy 
István, Barsi Ferencz, Pintér Endre, 
Jánoska János, póttagokká Salkovszky 
József, Pólyák János, gazdává Várnai 
Ernő választattak meg.

E". s erre ismerős lépések zaja hallszik 
a közel, c.i, a homokos talajon.

Föltekinteu s nem csalódott, mert egy 
elegáns férfi áii Jötte a következő pillanat
ban.

— Még mindig az újságolvasással vagy 
elfoglalva ? — szólhtja meg a férj nejét. — 
Kérlek, ne foglalkozzál annyira a politikával, 
hiszen az nem asszonynak való dolog, él
vezd inkább az éietet fiatalságodhoz mérten. 
Megvan mindened a világon. Vagyonod, 
szépséged, szellemed; központja vagy az 
egész itt t.dillö társaságnak. Még megérem, 
hogy az asszonyok fogják a politikát vezetni, 
ami elvégre is az id s emberek dolga, akik 
már csak abban találnak szórakozást.

Ez alatt elveszi az újságot, bele tekint, 
arcza elborul, szeme megakad azon a pon
ton : „Választások." „Vérengzések".

az asszony tiem szól, csak orczái pi
rulnak ki, mélyen sértve érzi magát, lesüti 
mely tüzű szemeit, keble viharosan emelke
dik a reggeli pongyola csipkéi alatt, ajka 
hangnélktil mozog s alig képes belső felin
dulását leküzdeni.

Láija magát, mint a híres politikus, 
báró Zay Ferenc.: leánya, részlvenni atyja 
tanácskozásaiban, ki az ország dolgaiban 
vezérszerepet visz. Atyjának jelszava: a haza 
mindenek elölt I Gyermekkorától fogva ma
gas alk.su és fenkölt gondolkozást! államfér
fiakkal érintkezett s volt alkalma az ország 
bel- és kül-politika javat megismerkednie s 
helyes Ítélőképességénél fogva elismert tekin- 
télylyé vált szűk körben.

|

Később férjhez ment báró Kuthy Ti
borhoz, kinek minden egyébbre volt gondja, 
csak a hazára nem.

Könnyen, gond nélkül szerette az éle
tet, amit óriási vagyona is biztosított szá
mára. ,

Élete boldog lett volna ha férje keve
sebbet forgatja a kártya lapjait, de annál 
hasznosabban tölti idejét ugy mint atyja, 
kinek életczélja volt, mindig : Isten, király, 
haza.

Ez az ő ideálja is s igy lenne boldog 
teljesen és volna büszke férjére is.

Azután sóhaj lebben el ajkairól s ki
mondhatatlan fájó arczczal nézett férje sze
meibe.

A férj zavarba jön. Még sohasem látta 
nejét igy szenvedni.

— Neked valami bajod van ? — szólt 
megdöbbenve a férj. — Jöjj a lakásba s" 
hivasd az orvost. Arczod majd halvány, majd 
kigyullad a láztól, betegnek látszol.

— Oh nem, nem 1 — kiáltja gyorsan 
a nő, — nekem nincsen semmi bajom. De 
otthon a haza s az ország forrong, az em
berek ölik egymást, a királynak rósz tanács
adói vannak, romlás, gyalázat vár a nem
zetre. S mi itten gondtalanul vig társaság
ban töltjük időnket, ahelyett, hogy otthon, 
saját véreinknek segítenénk s lelkesítenénk a 
népet, hogy el ne csüggedjen e válságos 
időben.

Egy pillanat elég volt, hogy a honsze
rető nő ékes szavával megváltoztassa férjét, 

a nagy világfit, hogy az meddő életét meg
változtassa.

Báró Kuthy Tibor neje szavaitól mélyen 
meghatva adta ki rögtön a parancsot :

— Pakkoljunk és utazzunk talán még 
nincsen késön.

Az asszony nem kérdezte, hogy hová, 
tudta már s szive végtelen örömmel telt meg.

Két nap múlva egész váratlanul érkez
tek haza.

A tovarobogó vonatról fellobogózott 
városokat, falvakat láttak : készületeket a 
képviselőválasztásra.

Éppen idejébe jöttek. A felkorbácsolt 
érzelmek magasan lobogtak a hazaszeretet 
tilzétől. Láttásukra a falusi nép örömujjon
gásba tör ki s az asszonynak nem nagy 
fáradságába került férjét rábeszélni, hogy 
kerületükben fellépjen és azon nép bizalmát, 

..melynek ő a földes ura, örömmel elfogadja.
Napok múlva, amikor báró Kuthy 

Tibor búcsúzott felesegétől, hogy mint meg
választott képviselő a választók közé men
jen nemzetiszin zászlajával kezében, amelyet 
magasan tartott, neje boldogan büszkeséggel 
simult keblére. Odakint a szabadban pedig 
ugyanakkor felhangzott a nóta:

:,Ha még egyszer azt üzeni!"

Martinkó Mátyásné.

alk.su
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Zárszámadások. Gödöllő község 
1904. évi zárszámadásait, hó 10—25-ig 
közszemlére vannak kitéve a városhá
zán s azokat ott bárki megnézheti. — 
Erre vonatkozólag a közgyűlés f. hó
27-én  lesz megtartva.

Képviseld választás. E hó 3-án 
volt Váczott a képviselő választás. 
Bottlik János választatott meg egy
hangúlag, mert ellenjelöltje, dr. Hoff- 
mann Ottó, midőn látta, hogy Bottlik 
1171 szavazata, ellen 316 szavazatával 
már be nem hozható kisebbségben 
van, visszalépett.

Kitüntetés. Zachár Kálmán bol- 
dogi községi jegyzőt a pénzügyigaz
gatóság az adóbehajtás körül kifejtett 
ügybuzgalmáért dicsérő oklevéllel, Kis 
Ferencz domonyi jegyzőt pedig ugyan
azért 100 korona jutalommal tün
tette ki.

Halálozás. Reiner Hugó, a bes- 
nyői kapuczinus rend gvardiánja 51 
éves korában, f. hó 8-án este 6 óra
kor hosszas szenvedés után elhunyt 
Besnyőn. Temetése hétfőn lessz.

llj lapok. Járásunk területén az 
elmúlt vasárnap két uj lap indult 
meg. Az egyik függetlenségi és 48-as 
párti, hetenként egyszer, vasárnap 
megjelenő politikai lap. Czime : 
„Zászlónk." Szerkeszti dr. E. Orbay 
Dénes ügyvéd. A másik Rákosligeten 
jelenik meg. Czime : „Rákosliget" 
Szerkeszti ’i ordai Vilmos.

Tűz. E hó 5-én éjjel nagy tűz 
volt Kerepesen, Petz Ármin gazdasá
gában. A majorban berakott széna, 
szalma és zsúp asztagok égtek le. A 
kár 4000 korona.

KÖZ6AZPASÁ6.

A Triesti általános biztosító 
társaság (Assikurazioni generáli) 

f. évi márczius hó 18-án tartott 73-ik köz
gyűlésén terjesztettek be az 1904 évi mér
legek.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1904 deczember 31-én érvénybenvolt 
életbiztosítási tőkeösszegek 710.811,866 
korooa és 28 fillért tettek ki és az év fo
lyamán bevett dijak 32.134,119 korona és 
97 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osz
tály dijtarteléka 16.145,171 korona 85 
f.llerrel 190.337,407 korona 01 fii.érre emel
kedett.

A tűzbiztositási ágban beleéltvc a 
betöréses-lopás elleni és tiiköiüveg 
biztosítást a díjbevétel 13,630.502,710 kor. 
biztosítási összeg Után 22 391,739 korona 
95 fillér volt, miből 8.722,17 1 korona 40 
fillér viszontbiztosüásra forditlatott úgy, hogy 
a tiszta díjbevétel 13,669,569 korona 55 
fillérre rúgott, mely összegből 9,447,372 
korona 69 fillér mint díjtartalék minden 
tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékessé való dijkötelezvények 
összege 90.301,649 korona 69 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a 
díjbevétel kitett 3.646,057 korona 20 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.547,460 korona 56 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1904-ben 
29,008.350 korona 42 fillért folyósított. 
Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesí
tett kárfizetéseket, a társaság alapítása óta 
károk fejében 797.690,516 korona és 38 
fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, me
lyek összesen 25.851.064 korona 11 fillérre 

rúgnak, különösen kiemelendök : az alap
szabály szerinti nyereség tartalék, mely 
5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakított tartalék, 
mely a 3.724,624 korona 17 fillér külön 
tartalékkal együtt 18.690,889 korona 05 
fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő a 
160.000 Koronára rugó kétes követelések 
tartaléka és az 590,587 korona 53 lillérnyt 
ingatlan tartalék. Ezeken kívül még fennáll 
még egy 1.150,587 korona 53 fillért kitevő 
tartalék, melynek az a rendeltetése, hogy 
az életbiztosítási osztályban a kamatlau 
esetleges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alap
jai, melyek első rangú értékekben vannak 
elhelyezve, az iuei átutalások folytán 
221.5-9,923 korona 25 fillérről 247.497,914 
korona 42 fillérre emelkedtek, melyek kö
vetkezőképen vannak elhelyezve : 1. Ingat
lanok és jelzálogkövetelésck 38.468,591 kor. 
65 fillér, 2. Életbiztosítási kötvényekre adott 
kölcsönök 20.002,669 kor. 07 fillér, 3. Leté- 
teményezett értékpapírokra adott kölcsönök 
750,570 kor. 92 fillér, 4. Értékpapírok 
172.857,054 kor. 11 fillér, 5. Tárcza váltók 
946,236 kor. 23 fillér, 6. A részvényesek 
biztosított adóslevelei 7.350,000 kor, 7. Ban
koknál levő rendelkezésre álló követelések, 
készpénz és az intézet követelései, a hite
lezők követeléseinek levonásával 7.122,762 
kor. 44 fillér, összesrn 247.497,914 korona 
42 fillér.

Ezen értékből 51-5 millió korona 
magyar értékre esik.

61/tk. 1905. sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Bielik János, 
Stark Vilmos, özv. Varga Já.iosné, bzabó 
István és neje vagyonközösség megszünte
tése iránti végrehajtási ügyében a pestvidéki 
kir. törvényszék a gödöllői kir. járásbíróság 
területén levő Rákoskeresztúr községben 
fekvő, a rákoskeresztúri 214. sz. beleiben 
Varga Jánosné sz. Nógrádi Erzsébet és Stark 
Vilmos nevén álló A I 1—8 sorsz. 560 1, 
7 60 2, 5603, 5604, 561 1, 5612, 562, 563 
hrsz. 246 á, 246 b, 246/c ö. i. sz. házra 
4394 korona kikiáltási árban azzal rendelte 
el, — hogy amennyiben a vagyonközösség 
megszüntetése iránt árverést a fent nevezeti 
tulajdonos társak egyike sem kívánná meg
tartani, abban az esetben özv. Varga Ján isiié 
Szabó István és neje Nógrádi Erzsébet vég
rehajtatnak 9032/904. tk. sz. alatt előle:- i 
jesztett kérelme alapján Bielik János végre- | 

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, ketnényfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehttzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek. ,

hajtást szenvedő ellen a végrehajtási árverés 
1C0 korona tőke, ennek 1903. évi február 
26-.ÓI járó 5°» kamata, 9 kor. 40 fillér 
végrehajtási költség, valamint a még fel
merülendő költségeknek és az ezennel csat
lakozódnak kimondott rákoskeresztúri taka
rékpénztár végrehajtatónak 120 kor, 200 kor, 
1300 K, 120 K 200 K és 60 K tőkék, Vala- 
sek Pál végrehajtatónak 100 korona tőke, 
a Rkturi ág. hitv. ev. egyház végrehajtató
nak 93 korona töke, Dr. Bezsilla István 
végrehajtatónak 161 korona 60 fillér töke 
és járulékaik erejéig fennálló követeléseik 
kielégítése végett rendeltetik el az esetben a 
rákoskeresztúri 214. sz. betétben A I 1—8 
sorsz. 560 1, 560 2, 560 3, 560 4, 561 1, 
561 2. 562, 563 hrsz. 246 a, 246 b, 246 : 
ö. i. sz. ház, udvar és kertből Bielik Jano.-l 
B 4 és 10 alatt illetett jutalék lesz 1172 K 
kikiáltási árban nyomban elárverezendő és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1905. 
évi április hó 26-ik napján d. e. 10 
órakor Rákoskeresztúr községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 •' <>-át készpénzben, 
vagy az 1881 évi 60. t. ez. 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 1. M. 
rendelet 8. szakaszában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 évi 60. t. ez. 170 szakasza 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság 
Gödöllőn, 1905 évi január 5.

Lukácsy kir. albiró.
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|í EGÉSZSÉGI SZIVARRA HÜVELY.
I HICOTIMT FELFDGO VATTÁVAL VAH ELLÁTVA 

f KAPHATÓ MINDENÜTT.

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papir- 

üzíetében Gödöllőn.
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Sebesedések
legyenek azok bárminő természetilek, gondosan meg
védendők minden tisztdtlansdg ellen, inért ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen .gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 e.e már,, hogy a lík’gpuhitó 
huzókenöcs PRA Al IlAZIKiNOCS név alatt, mint 
egy nélkillözhetlen kötöszer smeretes. Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 Ilii. • 
KSfln Posta szé'küldés naponta.
3 kor. 16 fii!. előzetes bekül■ 
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 0 do
boz, Asztria-Mdgynrorsz.’g 
bármely részébe bermentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

l'Vi iakl.tr: 
FRAGNER B. cs. és kir. itilvari sztilliló 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszertáraiban, l-ö 

Török József Eudapes

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG |
(ASSICURAZIONAL1 GENERÁLI) fi

Budapest, V., D o r o 11 y a-:t t c z a 10. szám

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TRIESTI ÁLT. BIZTOSI ló TÁRSASÁG m 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk fi

mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társasig minder.kmek, aki e czel- N 
ból hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgál. fi

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány, üveg-, betöréses-lopás-és harang
törés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jég biztosításokat a „Magyar 
jég és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. álta
lános baleset ellen biztositó társaság" sz imára

Az aszódi főügynökség Langfeldcr László.lerudagasse |

Fióküzlete : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

A g y o m o r 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
iiatásos gyógyfüvekböl gondosan elő
állított étvágyelősegitö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktclenség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzödés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
íiveg 1 korona, egész üveg 2 kor. 
Figyelem ! A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van !

Főraktár:

FRA6NER B.SASí: 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán. 
Postai S<zötkiildés napolta.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
désé után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.
I...

k

MAGYARORSZAGI KÖZPONT:----- — ------------------------------------

ITAWEKHMm
BüDAPFST VJ.. AN npÁ&SY-HT 33.

baly (jyöRóy
sirkőraktára Jászberényben

..SÍRKÖVEK..
legfinomabb kivitelben
.. .. jutányos árban.......

A benzinmotorok, gózcséplókészletek 
ARATOGEPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

fl MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK 4fi
vezérügynökségénél

BUDAPEST, V., Váczi körút 32.
== Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. -

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.
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