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Hallotta ?
A társadalmi együttélésnek is van ' 

bacillusa, mint akár a difteritisznek, ■ 
vagy tüdővésznek.

Nemcsak a testet sorvasztja ez a j 
betegség, beteg a le künk is.

A testet tudós orvosok gyógyítják, 
a lelki bajok pedig ellenállás nélkül 
terjeszkednek.

Itt-ott ha beszélnek is róla : a 
darázsfészket senki se tapossa össze, 
senki sem fogja fel kezét, hogy a tár
sadalmi tehetséget elfojtsa.

Betegség a pletyka is. Nagy be- | 

tegség. Lappangó bestia.
Mint a veszett kutya, éppen úgy | 

bujkál és éppen olyan vakmerőén | 
harap.

Régen a társadalmi szórakozás 
fűszerének tartották, pedig mindig 
méreg volt. Manapság már ciankáli 
Családokat kerget a halálba.

Az asszony! becsületre odatapad,

TÁRCZA.

Elvirágzott.. .
Elvirágzott a kék szemek virága,
Beteg szivem csak ugy sajog utána ;
A mennyboltról két csillagszem leszállott, 
Szegény szivem szinte zokog útánok!

Ó lesz még több nefelejtskék kikelet,
A csillag is megtalálja az eget ;
De hol ragyog föl két szemed világa ?
Árva szivem, zokoghatsz már utána I

I
Lf.na. i

Forgács.
Derül arcza, 
lm már nevet . . . 
Oh, gyógyítsd meg 
E gyermeket, 
Mindnyáiu íknak 
Ura - Isten I 
Kinek hódol 
Ég, föld, minden.

Csak e gyermek 
Boldogságom. 

mint valami piszkos folt, ott rág rajta, 
mint valami fekély.

A tisztviselői hírnévbe beeszi 
magát, mint a magas sudaru fába : a ' 
szó. Babátokból, rokonokból halálos 
ellenséget csinál.

Születik, de nem tudják hol. Ezer 
lábon jár, mihelyt világgá bocsájtják. 
Dédelgetik, hizlalják s mire a harma
dik házig ér, inár tulon-tul nagyra nő. 
Az embereknek kéjelgő kedvük telik j 
abban, ha az őrtiletes rágalmakat fül- j 
ről-fülre adhatják.

Aki nem is hiszi el, titokzatosan 
tovább mondja : mert hallotta, mert 
érdekes, mert szenzációs, ami a mai 
elernyedt idegeket felrázza a csendes 
letargiából.

Nagy városokban éppen úgy 
pletykáznak, mint nálunk a vidéken. 
De ez nem vigasztalás ? Csakhogy a 
nagyvárosi pletykákat inkább a szen- 
záczióra utazó krajezáros lapok szít
ják, amire Budapesten éppen úgy nem 
adnak semmit, mint Párisban.

Szemem fénye,
A világom.
Gyógyítsd meg öt,
Mentsd meg nekem . . . 
. . . Szólíts, nevess
Jó gyermekem.

Mig az anya 
örül rajta,
Hogy mosolyg
A gyermek ajka,
Nem is veszi
Észre nyomban :
Lelke szállt el
A mosolyban.

Ábránd.
Egy szőke lányka 
Arczát látom.
Való-e ez, vagy 
Csalfa álom.

Mint hogyha szólna 
Édes hangon, 
Fülembe cseng-bong, 
Most is hallom.

Mint hogyha szeme 
Rám ragyogna . . . 
Mintha itt volna, 
Rám hajolna.

Nálunk a pletyka veszedelmesebb, 
mert azt élőnyelv beszéli.

Nem két ember, hanem az egész 
város. Egy pletyka kevés is egy sze
zonra, a szórakozás hiánya, teremt 
százat.

Amelyik tetszetős, amelyik szen
zációs és előkelő egyénnek ártó, azt 
felöltöztetik ugyancsak, hogy Csörgő 
sisakkal járja be a piaczot, hogy min
denki lássa.

Nem válogatós, világra jön kis 
odulakásokban és világra jön csiliáros 
szalonokban, de sohasem a becsületes, 
embert tisztelő és szerető emberek 
lelkében.

Hány szegény, hűtlennek mondott 
asszony nem tud védekezni, mikor 
mindenki tud a hűtlenségéről, bár ő 
maga ártatlan. A rágalmazók előtt 
nem lehet önérzettel beszélni egy naiv, 
gyönge asszonynak, mert kinevetik s 
az igaz ártatlanságot pillanatig se hi
szik. Oly sok rossz van az asszonyok 
között is — gondolják — miért ne 
lehetne egygyel több ?

Ugy vélem, érzem,
Csókját várom,
Hiába várom,
Mert csak — álom . . .

Amikor meghalok..,
Amikor meghalok, 

Ne sírjon senki ;
Édesebb álom a

Végtelen . . . lenti.
Nem fájdalom van ott :

Örök nyugalom . . .
Néni zaklat az élet,

Ott majd nyughatom.

Hogyha majd temetnek, — 
A sírom körül,

Az álljon csak : a ki
Víg . . . kaczag . . örül . .

Aki életemben
Siratlan hagyott :

Minek könnyezne most ?
Boldog a — halott.

Nagy Rezső.
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— öuagysága nagyon fess, kívá
natos, szép menyecske. Az utóbbi 
időben feltűnően gyakran jár Buda
pestre.

— Hallotta ? N. N. kurizál neki. 
Nagyon jó barátja a férjének is.

— Igen I Az is nagyon gyakran 
utazik a fővárosba. Hátha ?
A tekintetek találkoznak. Nem szól 
egyik sem egy hazug szót és ... .

És kész a pletyka.
Pedig ugy lehet : a szereplő sze

mélyek a legártatlanabbak.
A fiatalságnak egy rossz szokása 

van : eldicsekszik a sikereivel.
Sőt tán olyanokkal is, amelyek 

nem léteznek.
Ez a legcsunyább dolog.
Valóban csodálandó, hogy szép 

asszonyaink épen csak ezért 
nem óvakodna'.; töltik.

Legalább a dicsekvő típusoktól. 
A társadalom pedig forduljon el 

a szószátyár emberektől s büntesse 
őket azzal, hogy kebeléből zárja ki.

Maradjanak inkább magukra, de 
ne tegyék kétes hírűvé asszonyainkat.

Május elsején.
Irta : Nagy György.

A nap ragyog, a rét virágos,
A levegő dallal tele,
Ma van a földnek menyegzője, 
Ma van májusnak elseje.

A menyasszony — földnek ruhája 
Csupa sugár, csupa virág,
I űleműlék, rigók, pacsirták 
Zengik a nászi muzsikát.

A menyasszonynak rabszolgái,
Az emberek örvendenek, 
Pajkos szellő repíti szárnyra
A győzedelmi éneket.

Csak én a vad, daczos rabszolga 
Maradok busán, hallgatag, 
Nekem hiába nyíl a rózsa, 
Nekem hiába süt a nap.

Mig legszebb álmom nem valósul, 
A legszebb leány mig nem enyém, 
Addig nem hódolok örömnek 
A föld virágos ünnepén.

De ha beteljesül az álmom
S szivemre simul a szive,
Legyen bár ősz, nekem akkor lesz, 
Akkor lesz május elseje !

HÍREK. 

Plébános-fogadás. Gödöllő pol
gársága méltó fénynyel és ünnepies
séggel fogadta a rom kath. egyház 
uj plébánosát, Podhorányi József pápai 
kamarást Gödöllőre való megérkezése 
alkalmával — e hó 6-án. Az uj plé
bános szombaton délután 4 órakor 
érkezett a gyorsvonattal Gödöllőre. A 
vasúti állomáson Nick Ede kir. tan., 
jószágigazgató fogadta a patronus : a 
kir. koronauradalom képviseletében és i 
a hivatalok vezetői. A nagy számban 
megjelent polgárság remek virágosok- | 

I rőt nyujtatott át az érkezőnek egy fe- I 
! hér ruhába öltözött kisleány által. ! 
I Azután kocsiba szállott az uj plébános ! 
I és megindult a végtelen kocsisor a 
I templom felé, hol ismét az iskolák 
i részéről volt rendezve egy kis ünne- 
' pies fogadtatás. A templomban azután 
1 az uj plébános lendületes, gyönyörű, 
! hazafias szellemű szent beszédet tar

tott, melyben fogadalmat tett, hogy Ilii 
vezetője lesz egyházának, szerető atyja 
híveinek és igaz polgára Gödöllőnek. 
A nagyszabású s gyönyörű szónoki 
dialektikával előadott beszéd mély ha
tást tett a templomban megjelent ' 
nagyszámú polgárságra. Azután litánia

volt. — Konstatálhatjuk, hogy az uj 
plébános, bár testestől, lelkestől pap, 
modern és nagy miveltségü ember, 
aki első megjelenésével egy csapásra 
megnyerte általánosan a polgárság 
rokonszenvét. Működése elé bizalom- 

i mai nézünk és bizton reméljük, hogy 
nagy hatással lesz az mostoha társa
dalmi viszonyainkra.

Villamos vasút. A Budapest— 
Gödöllő—-Váczi h. é. villamos vasút 
ügye mindinkább közeledik a megva
lósuláshoz. Jelenleg a telekkönyvi 
vitás ügyek lebonyolításán fáradozik 
a társulat Váczott felállított második 
irodája, mig a budapesti központi 
iroda az építési anyag beszerzést 
végzi. Az építkezés megkezdését a 
nyár derekára tervezik.

Kisfaludi Lipthay Sándor ha
lála. A magyar tudományos világot 
ismét veszteség érte. Kisfaludi Lipthay 
Sándor udvari tanácsos, a királyi 
József műegyetem nyilvános rendes 
tanára, vasár lap éjjeli egy órakor vá- 
rstlanul elhunyt. — Lipthay Sándor 
57 éves javakorbeli munkabíró férfin 
volt, a műegyetemen a vasút és ut- 
épitéstan tanára. Temetése, melyen 
Szadáról is — hol remek nyaralója 
és belsősége volt s hol évek óta 
nyaralt — sokan vettek részt, kedden 
délután 4 órakor ment végbe. Halálát 
neje, született Mtiller Olga, Müiler 
Kálmán főrend testvére, ha Lipthay 
Ervin mérnök, leánya Lipthay Dóra, 
dr. Póscli Gyula, leányának vőlegénye 
s nagyszámú előkelő rokonság gyá
szolja.

Polgári iskola. Rákoskeresztúron 
egy magánjellegű iskolát nyit Tóth 
Terézia tanárnő Az engedély iránt 
kérvénj t adott be a szolgabirósághoz.

Csalás biztosításokkal. Lackó 
István és Szalay Lajos gödöllői ház
tulajdonosok feljelentették Perslcr Ist
ván és id. Duha János gödöllői bizto
sítási ügynököket, hogy őket azon ál
lítással, hogy az első magyar általános

Egy udvarias király.
Éppen évfordulóra jelentek meg Madame 

du Hausset-nek, Potnpadour komornájának 
emlékiratai, a melyekben visszaemlékezik ! 
arra az újévi reggelre, a melyet XV. Lajos i 
barátnője két évvel halála előtt töltött. Amaz i 
idők fejedelmi gávallérosságának képe dom
borodik ki előttünk ezekből az emlékiratok
ból. Du Haussnt ezeket beszéli.

Január 1-jének közeledtével egyre iz- 
gatotabb lett a marquise. Mindenesetre még 
mindig szép volt, barna szeme utolérhetetlen 
fénnyel ragyogott, rózsás arezbőrének meg- 1 
volt a maga (Ide frissesége, gyengédsége, 
ldeeei rettenetesen kínozták. Gyomorbajról l 
is panaszkodott, és csak szamártejet ivott. 
Szemmelláthatólag soványodott. Egy szép 
nap szörnytlködve konstatáltuk, hogy 56 
kgra soványodott le. Ekkor a király egy 
hószoborral hasonlította össze, amin ö mód
felett felingerült. Támasza immár csak a 
király kegye lett. Az udvar és Páris ellene 
voltak. Egy-két barátja csípős epigrammákat 
költött róla és Versaillesban terjesztette. A 
szórakozások, melyekben örömét lelte, nem 
tetszetek a királynak, és a marpuise aggódva 
nézett az újév elé, mert különös újévi aján
dékot készült kérni a királytól.

Újév reggelén meglátogatta a királyt 
a szokott órában. Atlasz hálóköntösbe öl- ' 
főzve, lábán levantini bőrcsizma. Solange és ‘

én voltunk kíséretében, de a „király belép- ‘ 
tekor Solange visszavonult. Ö felsége fehér 
atlasz ékszertokot nyújtott át marquisenak, 
a mely remek gyémánt nyaklánczot tartal
mazott. A marpuise a ragyogó ékkövek lát
tára felsikoltott, és a király mosolyogva 
mondta :

— Nem illik a bőkezű lovagnak dicse
kednie az ajándékkal, melyet ad. Minda
mellett legyen szabad megjegyeznem, hogy 
ez a csekélység Bourguignonnak, egy kiváló | 
fiatal ékszerésznek a müve. Valóban nem I 
tudtam szebbet találni. bár ez is messze mö
götte marad az ön érdemeinek, Semmi sem 
lehet méltó önhöz, bármit adnánk is, amíg 
csak igazi csillagokból való nyakéket nem 
ajánlhatunk fel.

A marquise mosolygott :
— Felség, az ön kezéből egy kis cica 

is épp oly értékes volna. Az ajándékozó 
adja meg az az ajándék értékét és nem az 
adomány és ez alkalommal bátor volnék . . .

— Igen, igen — szakította félbe a 
király — tudom már. Ismét valaki javára ' 
vat;y valaki javára vagy kárára akar közben- i 
járni.

— Sir, Favról vicomte kezd nem tet
szeni nekem, I

— Máris ? 1 Néhány napja még tét- í 
szett. Maguk nők roppant ingatagok

— Felséged ingatagnak tart és azt I 
hiszi, hogy ismerek más érdekeket, mint a 
felségedéit ? I

— Igen, kincsem, maga feladta a ke
dély miniszteri tárczáját. Politikát tanult és 
államférfi lett. Azt tettem, ámít ön akart. Es 
ma Favrol bánja meg, hogy ön újévi aján
dékot kadott.

— • Az állam érdeke, Felség I
— Áruló Favrol ?
— Ez kemény szó. Ártalmára lehet az 

ember az urának, anélkül, hogy áruló volna 
a szó szoros értelmében.

— llát azt akarja, hogy száműzzem.
— Legalább távolítsa el Felséged.
— Ismerem az ügyet, marquise. A vi

comte önnek nem tetsző epigrammot irt . . 
Ali I Ön pirul, a tényállás tehát helyes.

— De esküszöm, Felség . . .
— Ne esküdjék. Felolvassam a verset?
— Bocsánat, Sire.
— Elég lesz a két utolsó sor — 

A hal, a szép hal 
Már nem fiatal.

— Felség, elájulok.
— Ugyan I Ezek a versek, rosszak, 

szemtelenek, hazugok, mert ön még mindig 
fiatalos frisseségll.

— Még mindig ?
— Hát azt kellett volna mondanom, 

hogy ismét ? Csakugyan, a vicomtenak men
nie kell Udvariatlan és rossz verseket ir. 
Nekem épji oly kevéssé tetszik, mint önnek.

— Nöszönöm, felség, köszönöm.
A marpuisnő megkapta különös újévi 

ajándékát is. 
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biztosító társaság kiküldöttei, kik azért 
küldettek, hogy a társaság megszűn
vén, feleit írják át a gazdák biztositó 
szövetkezetére, — megtévesztették, ott 
a biztositást velük felmondatták s alá
írattak velük bevallást a gazdák szö
vetkezetébe s ezáltal őket megkárosí
tották. Sok ily esetről beszélnek az 
utóbbi időben Gödöllőn. A nyomozás 
folyik.

Kifosztott automata. Tóth Kál
mán a vasútnál a felügyeletérebizott mér 
lég automata szekrényét nyitva hagyva, 
az abban volt mintegy 2 koronányi 
készpénzt elloptak. A tettest a csend
őrség Botlik István személyében nyo- 
mzzta ki. — Az eset feljelentetett.

Népgyiilés. A kér. szocialisták 
f. hó 7-én d. u. 3 órakor Aszódon, a 
piacztéreu népgyülést tartanak. A uép- 
gyülés czélja a szociáldemokratákkal 
szemben egy keresztény munkás egy
let alakítása. A népgyűlés programmja 
a következő lesz : 1. A munkások és 
kisgazdák bajai és orvossága ; 2. Mit 
akarnak a keresztény szocialisták ? — 
Előadó* a budapesti kér. szociális 
egyesületek országos szövetségének 
kiküldöttei: Haller István és Morva 
Jenő A népgyülést a főszolgabiróság 
engedélyezte.

A kaució. A legutóbbi operabálon egy 
huszártiszt megismerkedett a fővárosi előkelő 
társaság egy általánosan ismert és beczézett 
szépségével. Rövid ismeretség után megkérte 
a leány kezét. A leány atyja, aki egyik mi- 
nisieriumban magasabb állást tölt be, nagy 
zavarba jött, mert a házassághoz szükséges 
kaucióval nem rendelkezett. Szomorúan vo
nult félre a katonatiszt és a családban is 
mely lehangoltság uralkodott. A hadnagy 
ugyan lemondott volna katonai rangjáról, 
azonban tudta, hogy a polgári életben nem 
képes oly álláshoz jutni, mely rangjához illő 
jövedelmet biztosit neki. Ámde mar néhány 
nap múlva meghívást kapott a családhoz. 
Örömtől sugárzó arczczal fogadlak és tud
tára adták, hogy nemcsak a kaució, hanem 
ezenkívül még egy nagy összeg is rendelke
zésére fog állani. Ugyanis a leány fivére 
születésnapi ajándékkal lepte meg nővérét 
és pedig a budapesti Török-bankház szeren- 
csenaptarábót kiválasztott sorsjegyszámmal, 
mely egy nagy főnyereményt nyert. így a 
snájdig aatona és a szép leány a szerencse
számnak köszönhetik, hogy boldog házas
társak lettek.

Fizetés képtelenség. Aszódon a 
húsz éve fen.iilló Lm'gíelder és Her
máim kéztnüáruczég fizetés képtelen
séget jelentett. Tartozása 150.000 ko
ronára mg.

Vásári tolvaj. Péczelen feltűnt 
a csendőr járőrnek, hogy ifj. Palotai 
Pál tápiószecsői napszámos f.hó.1-én 
épen a péczeli vásár napján sok áru
val megrakodtam ment be a községbe. 
Az áruk közt olyanok is voltak, amiré 
egy paraszti sorban lévő embernek 
nem igen van szüksége. Mint pld. úri 
kalap, pantalon, nadrág, hosszú pipa 
szár stb. stb. Vallatni kezdték, hogy 
hol szerezte a sok értékes holmit, 
mire azután kisült, hogy lopta azokat 
különféle vásári sátorokban. Az ügyes 
tolvajt tagadása daczára, elengedő 
bizonyítékok alapján letartóztatták.

Levakart sirirat. Ifj. Kurucz 
János Mogyoródon, elhunyt 12 éves 
fiacskája sirhalmára emlékkövet állí
tott, és rávésette, hogy; „drága jó 
fiunk, aki már itt várod a feltámadás 

dicső reggelét (hogy unoka testvéred 
kővel halánt-kon talált) szivünk érted 
vérezve sajog." A múlt hó végén a ' 
sirkövet valaki megrongálta. — Ki- i 
vágta belőle a bevésett szöveg zárjel | 
közé zárt részét. Az ügyben a csend- I 
őrség nyomoz.

Kiss s zerencséje nagy A magy 
kir. osztálysorsjáték keddi befejező húzásán 
a 6C0.C00 koronás jutalmat és az 5000 ko
ronás főnyereményt a 82621 számú 4 4-ben 
eladott sorsjegygyei ismét a hírneves KISS 
KAROLY és TARSA bankháza Budapesti 
VII., Erzsébet-kőrut 19. szerencsés vevő, 
nyerték, hol immár harmadszor nyerték meg 
a 600,000 koronás jutalom-nyereményt.

Az országgyűlési képviselőt válasz
tók névjegyzéke. Az országgyűlési képvi
selőválasztásra jogosultak névjegyzéke össze- 
állittatván a választó kerület minden közsé
gének megküldetett. Az 1899. évi XV. t.-cz. 
151. §-ának a felszólamlások és észrevételek 
beadására vonatkozó része Így szól : „A név 
jegyzékek kiigazítási iránti kérvények mindén 
évben május hó 5-től 15-lg adhatók be, az 
ezekre tett észrevételek pedig május hó 16- 
tól 25-ig fogadtatnak." A névjegyzékek a 
községházánál a f. évi május 5-töl kezdve 
közszemlére kitettek, hol is reggel 8 órától 
12 óráig a névjegyzéket a községi elöljáró
ság egy tagjának jelenlétében megtekintheti, 
délutáni 2 órától 6 óráig pedig lemásolhatja 
a felszólamlását f. évi május 15-ig bead
hatja. A beadott felszólamlások bárki által 
megtekinthetők s az azokra netán teendő 
észrevételek május hó 16-tól bezárólag f. 
évi május 25-ig beadhatók A felszólamlá
sokat a központi választmányhoz intézve a 
községi bíróhoz vagy jegyzőhöz kell benyúj
tani, ki azokat a központi választmányhoz 
beterjeszti.

Munkát keresnek. Horth községben 
200 munkás, Csányon 40 munkás és Ecséd 
községben 50 műnk is aratási munkára haj
landó szerződni. Az érdekelt munkaadók a 
községi elöljárósághoz fordulhatnak.

Vasúti menetrend érvényes 1905, 
május 1-től fogva Budapest és Gödöllő közt:

Budapestről indul : Reggel 6'15,,, 7 IGJ- 
7'50f, 8 00, 8'35, 9'35. Délután 12'35, 1'30, 
215t, 2'2o, 2'50,„ 3'30, 5'20, 5'35*f, 6'25, 
8'25, 9'00, 9'40, 11'10.

Gödöllőről indul : Reggel 3'50, 5'29, 
6'02f,„ 6'15, 6'28, 7 11, 7'48, 8'45, 1105
Délután 2'03, 4'37, 5'57, 6'45,„ 7'07, 7'47, 
9'38, 10'06.

■f- Gyorsvonat.
* Budapesttől Gödöllőig nem áll meg. 
f Felszállás csak.
„ Május 21-töl szeptember 10-ig vasár 

és ünnepnap.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-munkák 

a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javításuk a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kén 26-1

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

V. 447 7 1905.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői 
kir. járásbíróságnak 1905 évi V. 447 7 számú 
végzésével dr. Gaál Elek aszódi ügy
véd által képviselt Aszódi takarékpénztár 
felperes részére Nyomárkay Kázmér alperes 
ellen 4455 kor. követelés és jár. erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt 2835 kor. 32 fiiérre becsült ingó
ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbí
róság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Gödöllőn az öreghegyen leendő meg
tartására határidőül 1905 évi május hó 25 
napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, 
mikor a biróilag lefoglalt bútorok, lovak, 

I kocsik s egyéb ingóságok a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, ameiiyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirt kiküldötlneK vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naptól szamittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 évi május hó 4 
Bölil Ambrus kir. bir. végrehajtó.

KISS
szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
tett az osztálysorcjátékban, vegyen egy 
szerencsesorsjegyet Kiss bankházában,mert 

KISS szerencséje NAGY I
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban 
eredménye nem volt, tegyen kísérletet 

Kiss bankházában, mert
KISS szerencséje NAGY I

Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket Kiss bankházában 
Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt már 
Háromszor a jutalmat

800.000 kor.-t -1,800.000 
és egv nHgv n\ervniéhvt

400.000 kor.-t — 400.000 
összesen t > árujegyre 2,200,000 

koronát t vevőinknek kifizetni.
Minden egyes hn/ás titán közzótess/iik a legna- 
gy Ilii budapesti hirlapokban u hálunk nyert 
> őrs jegyek jegyzékét, ugy hogy mindenki meg
győződhetik, miszerint t vevőinknek különösen 

kedvez a szerencse.
Kihúzott nyeremények azonnal kifizettetnek. 

Kísérelje meg szerencséjét Kiss 
bankhazában, mert

KISS szerencséje NAGY I
A XVI. sorsjáték I-ső osztályának húzása 

f. évi május 25 és 26-án lesz. 
Az 1. osztályú sorsjegyek árai :

Egy nyolezad 1 K 50 Egy fél 6 l< — 
Egy negyed 2'K — Egy egész 12K — 

Kiss Károly és Tsa 
a m. kir. sz. ősz., sorsi, föelárusitó helye 
Budapest, VII., Erzsébet-kőrut 19 sz. 

KISS-féle sorsjegyek kaphatók:
„ERZSÉBET" könyvnyomdában 

és Kovács Gyula órásnál.
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Sebesedések

I
n >. ck azok bámiinő természetűek, gondosnn meg
védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
Sebet idézhet elő, 40 éve már., hogy a megpuhitő 
liuzókenrtcs PRA Al HÁZIK iNOCS név alatt, mint 
egy nélkülflxlietlen kötőszer smcrctes. Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, Üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 fül. 
mom Posta szétküldés napont i.

3 kor. 16 fill. előzetes bekül
dése után I doboz, vagy pe
dig 4 kor. F4I fillérért 0 do
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.

törvényileg beJ-iiyzeU vMjcöe 

FRAGNER B. rs. cs kit-, lulvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában.

| Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
al sarkán 203. sz. Raktár : Asztria- 
M Magyarország gyógyszertáraiban, lo 
ta aktii: Törők József Eudcpcs

jóriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
t1 _, d <9 az 3 szerencse, mely bar.kháztinotick kcovez. Röv.d k.<»
' FclmlTlUlnHÜíílH alatt 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk l-i 
| nagyrabecsült vevőinknek ; egyedül az utóbbi 6 hónapban 2 legnagyobb uycrcintejt 

•és pedig a 602,000 koronás nagy jutalmat a £8924. sz. rorsjetyre,

a 40,000 koronás legnagyobb főnjeieniír.yt a 83461. sz. sorsjegyre 
'továbbá 100.000, 80 000, 7O.OCO, 6O.OOO. 25.CCO, 2O.OOO, több 15.C03 
jlO.OCO koronás és ezeken kívül még sok egyéb nagy gyéremen} t. .„„„a,..,,.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélyd.,sabb 
osztálysorsjálékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesor.; egvit.

’ A most kezdődő 16. m rtAfí sorsjegyre rr aaa pciiznye.ein .ny ju,

14 MILLIÓ 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

jVíinöenki keresse nevét!
(melyet eu b. o. sorrendben megtalálhat).

Mindenki kísérelje meg szerencséjét 
azon számmaly mely neve avagy csa
ládtagjainak neve mellett áll.

gyomor
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 
hatásos gyógyfüvckből gondosan elő
állított étvágy elősegítő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktele nség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést,

í
I

t

mint gyomorégést, szclszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél

Főraktár :

Adam 
▲dél 
▲dolár 
Adolf 
Ágnes 
Ágoston 
Aladár 
Albert 
Alfréd 
Ákos 
Amália 
Ambrus 
Andor 
András 
Anna 
Antal 
Aranka 
Armánd 
Amold 
Árpád 
Arthur 
Aurél 
Attila 
Balázs 
Ba.int 
Barnabás 
Béla 
Benedek 
P.ernát 
Berta 
Bertalan 
Blanka 
Bodog 
Bogdán 
Borbála 
Boriska 
Brúnó

982 
4141 

12309 
20422 
32511 
24242 
28818 
44360 
59119 
72613 
82811 
83145 
83505

990 
> <948 

12417 
20593 
22514 
24248 
28828 
44389 
59142 
72615 
82826 
83155 
83511 

*749 
5498 

12424 
*0978 
92523 
24251 
•S8S6 
56’73 
59145 
72618 
82*11

Ceoilla 
Celettln 
Dániel 
Dávid 
Dénes 
Dezső 
Domokos 
Dors 
Dorotea 
Edlth 
Ede 
Edwta 
Elek 
Elemér 
Emil 
Emma 
Endre 
Ernő 
Ernesstin 
Erwta 
Éva 
Erzsébet 
Eszter 
Etel 
Fábián 
Fel.x 
Ferdinand 
Ferenc 
Flóra 
Franoiska 
Frida 
Frigyes 
Fülöp 
'Gábor
Gábriella 
Gáspár 
Gedeon

83156 
83511 

2778 
56X7

12426 
20983 
*3006
24258 
29529 
56310 
ÓV 159 
72622 
82836 
83164 
83520

2784 
5641 

124X3 
2114* 
23O”7
24259 
29536 
56471 
WlM

Gellert 
Gereben 
Gergely 
Géza 
Gizella 
Gusztáv 
Györjpr 
Győző 
Gyula 
Hedwtg 
Helena 
Henrietta 
Henrik 
Hermann 
Hermina 
Hilda 
Hubert 
Hugó 
Humbert 
Ibolyka 
Iduska 
Ignao 
Hka 
illés 
Ilma 
Ilona 
Imre 
lnoe 
Ipoly 
íren 
Irma 
István 
Izabella 
Izidor 
Iván 
Jakab 
Janka

72630 
82849 
88216 

2797 
5649 

18151 
21145 
23018 
24268 
29633 
66525 
59167 
72633 
82954 
83217 

2799 
6318 

13154 
21147 
23077 
2427 i 
29647 
56552 
59108 
7*639 
X2i'5.5 
88225

2876 
I 6432 

13224 
*1’48 
•3"92 
21X54 
40463 
56556 
59203 
72644

J&noa 
Jenő 
Jolán 
Jónás 
Jósm 
József 
Judlth 
Juliska 
Kálmán 
Karolta 
Károly 
Katinka 
Kásmer 
Kelemen 
Klára 
Kló tlld 
Kornél 
Kornélia 
Kristóf 
Krisztina 
Lajos 
Lássló 
Laura 
Lázár 
Lenart 
Lenka 
Leó 
Leónia 
Lídia 
Lipót 
Lóránt 
Lothár 
Lőrinc 
Ludmilla 
Luisa 
Malvin 
Manfréd

•<*957 
.85*45 

4X77 
■ 7300 

13230 
81452 
23095 
84858 
404 Hí 
50572 
19505 
72645 
82966 
86246

2878 
7266

1G86S 
22<H'2 
28097 
24805 
40486 
58678 
59532 
78076 
82962 
88255

2879 
7278

17850 
22009 
23100 
24873 
40702 
56687 
69556 
781 n 
82975

Manó
Maróéi 
Margit 
Mária 
Márkus 
Márt ha 
Márton 
MatUd 
Mátyás 
Melánia 
Menyhért 
Mihály 
Miklós 
Miksa 
Milán 
Mór 
Mório 
Nándor 
Naroisz 
Olga 
Olivér 
Orbán 
Oszkár 
Ottó 
Ödön 
Pál
Paula 
Petronella 
Péter 
Piroska 
Pista 
Kafáel 
Regina 
Riohárd 
Róbert 
Rózsiké 
Rudolf

83259 
2881 
7280 

17707 
22"14 
24'03 
24271 
407'15 
56693 
59564 
*00(9 
83<H'6 
88273

2890
7-«8 

17738 
•2016 
24014 
24279 
4<»7 ; ■ 
57098 
59566 
80458 
88ÍH.8 
83281

2891 
73'H)

17740 
22017 
24017' 
24288 
40742 
17 'Síi 
Ú9573 
M0U19 
84010 
83296

Bálámon
Banin 
Bándar 
Sári 
Sarolta 
Sebestyén 
Simon 
Szeréna 
Taksony 
Tamás 
Ta szilé 
Tervs 
Tibor 
Tihamér 
Timon 
Tivadar 
Tóbiás 
Úrban 
Valéria 
Vazul 
Vendel 
Viktor 
Viktória 
Viiibáló 
Vilma 
Vilmos 
Vtaoe 
Virgil 
Zoltán 
Zsigmond 
Zsófia 
Zsuzsanna

•895 
7979 

17763 
22019 
24029 
24289 
40746 
57716 
59575
80973 
88022 
832X1

2X98 
'504 

1805? 
22"27 
24'1.• 
24.95 
4O7SM 
58013 
?-95s6
80974 
83047 
8X302

29011
Mi18 

18655 
22029 
24014 
15156 
42270 
58021

1 i 

íí
I

Legnagyobb nyeremény esetleg 1 .11 ti J,U ü O koron 1.
Továbbá 1 jutaion 600.000, 1 nyer. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 íj
80.000, 1 á 70,030, 2 60.000. 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.CC0, M

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Az 
eredeti

FRAÓNER B.Sdvés^:
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Ncrudagasse sarkán.
Postai szétküldés íiapoiyta. jlj 

2 l< 50 fillérnek előre való beküldése g 
után egy nagy üveg és I l< 50 f. bekül- ÍJ 
dése után egy kis üveg bementve ki',1- R 
detik meg Ausztria-Magyarorszóg bár- | 
mely részébe — Raktár : Ausztria és I 

Magyarország gyógyszertáraiban. ] 
Főraktár : Török József gyógyszertára “ 

Budapest.

PROGRESS 
' a‘legjobb és legolcsóbr 
^EGÉSZSÉGI SZIVARRA HÜVELY. 
RICOTIHT FELFOGÓ VATTAVAL VAH ELLÁTVA

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír

üzletében Gödöllőn

8 á 15.'00, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
sorsjegy frt —.75 vágykor. 1.5'. ■' eredeti sorsjegy frt 1.50vagy kor. 3.— 

„ „ 6.—r „ „ 6.— i/i „ „ „ 6.— ,. ,, 12-—
sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében” A

küldjük. ;;
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekrej! 

kérünk azonnal, de legkésőbb i
BBBBÍ f. évi május hó 15-ig r-™™

fe. * ■ *

bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

BANKHAZA D I.J D A P E S l . 
Hazánk legnagyobb oszíá'.ysors’á'ék üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték-űz'e'e.:
Központ : Teréz-körut 46 a. I. fiók : Váczi-körut 4 a.

II. fiók : Muzeum-kBriit 11a. 111. fiók: Erzsóbst-körut 51-

sirkőraktára Jászberényben

Fióküzlete : HATVAN
sajat házában az Újsoron.

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


