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Közegészség, — 
köztisztaság.

Kérdés: Szükséges-e egy nagy 
községben, mely kisebb városnak is 
beillik, aminő községünk is, — köz
egészségi és köztisztasági ügyei sza
bályozására egy ilyen szabályrendelet?

A törvény azt mondja, hogy : 
igen.

Az a czélja, hogy azt a számta
lan veszedelmet, mely lépten-nyomon 
leselkedik a:: ember egészségére, testi 
épségére, a lehetőség szerint gyéritse; 
hogy tisztább, egészségesebb legyen 
az a levegő, amit beszivunk, hogy ne 
legyen piszokkal, beteg emberek vála
dékával fertőzve az a táplálék, melyet 
drága pénzen megveszünk, hogy oly 
helyekről, ahol emberek százai fordul
nak meg, ne vigye egyik-másik ma
gával undorító, vagy életveszedelmes 
betegségünk csiráit ; hogy' községünk 
külseje legyen tiszta, rendes, s ne 
riassza vissza se az idevalókat, se az

I idegeneket az útszéli mocsok, az ud
varok szédítő bűze; ne szeméthalmai
ról, gyilkos poráról, az utcákon pos- 
hadó szennyvizeiről imerjék városun
kat, hanem tiszta és rendes magyar 
város gyanánt terjedjen el a Ilire.

Ne hagyjuk pusztulóra véreinket, 
minden igyekezetünkkel ragadjuk ki a 
halál torkából, axit csak kiragadha
tunk.

Régi átka kis nemzetünknek, hogy 
i fiatalságának szine-virága ezrenkint, 

százezrenkint fonnyad kora siiba ; né
mely vidéken maguk a szülők oltják 
ki gyilkos kézzel, még meg sem szü
letett gyermekeik jövendő, ártatlan 
életét; máshol a zsenge korban lábra 
kapott erkölcstelenség, korcsmázás 
hervasztja el a gyermek ifjú életét ; 
van olyan hely, ahol a tisztátalanság, 
a mocsok szüli a gyermekpusztitó be
tegségek számtalan faját; viszont hány 
esetben okoz a szülői; kicsapongása 
örökös nyavalyát az utódoknak ?

S ezeknek a szegény nyomorék 
gyermekeknek : vakoknak, sántáknak, 
hülyéknek, púposoknak, uá’.latcs se

bekkel boritottaknak szánalmas álla
pota nem kiált-e örök vádaskodással 
annak a meggondolatlan szülőnek ar- 
czába, aki kellő gondossággal elhá
ríthatta volna szerencsétlen gyermekei
ről egy egész élet gyászos nyomorú
ságát ?

S mily jövőt várhat az a szeren
csétlen nemzet, mely saját véreit, sa- 

I ját fiait gyilkolja halomra akár szán
dékosan, akár gondatlanságból ? — 
Európának egy népe sem mutat fel 
aránylag annyi születést, mint a ma
gyar, de viszont Európának egy népe 
sem ad a temetőknek annyi fiatal 
áldozatot, mint a magyar.

Ha tisztességes, jóindulatú ember 
vízbe esettet lát, emberbaráti köteles
ségének tartja, hogy kimentse a ful
doklót ; ha véreink ezreinek véletlen, 

I de rendszeres pusztulását látjuk, néni 
emberbaráti kötelesség-c szintén s 
nem ezerszer nagyobb kötclesség-e ha 
módokat keresünk megmentésökre.

A községnek a közegészségügy ren
dezéséről szóló? 1876. XII. t. czikk 

, értelmében bizonyos teendői vannak

TÁRCZA.

Búcsú.
Irta : Ambrus Zoltán.

Édes szerelmem I
El kell szánnom magamat rá, hogy 

először életemben igaz és őszinte legyek 
hozzád. Ez őrültség, hisz a tulajdon kezem
mel fojtom meg a szerelmünket, azt ami 
előttem a legkedvesedb és legdrágább a vi
lágon. Édes kedvesem I Soha se keresd a 
tökéletes igazságot és a meztelen őszintesé
get I A leplezetlen igazság a szerelem halála 
és halála mindannak, amiért élni érdemes.

Brabanti Elzának és a kékszakállú her- 
czeg naiv feleségének nem volt igaza Az 
elzárt kamarák maradjanak zárva örökkön I 
... De mit beszélek neked össze-vissza I? 
Te jó vagy, olyan jó, hogy sohase gondol
tál semmiféle titokra. Mindezt rémülettel, 
sóbálványnyá meredve olvasod.

Es mégis szét kell tépnem minden 
illúziódat.

Látod, ilyen nyomorúság az élet I . . . i 
Az, akit előtted Pálnak neveztem, elvisz ma
gával messzire, egy más világrészbe. Miért ? | 

Mert nincsen más választásom. Hazudtam 
neked ; nem gyűlölöm, nem utálom öt. U 
az én egyetlen barátom. Mert Te, Te az én 
üdvösségem voltál! Ha azt mondom, hogy 
ö az egyetlen barátom. Értsd (így, hogy ö 
az én existenciám. Mert nélküle az utcza 
szemetje vagyok, akit Te — életem I . ... 
boldogságom . . . undorral tasz.lasz el ma
gadtól.

Az, akit előtted Pálnak neveztem, na
gyon jó hozzám. Egy kicsit szc.ct is : ön
zésből, megszokásból és kényele;..kereteiből. 
Kellek neki u ahogy vagyok . . . Ugy-e 
nem hinnéd ? Tudott rólad s méosc hagyott 
el emiatt I Öt nem csaltam meg, mert csak 
Téged szeretlek I

Szóval : neki mennie kell s én köve
tem ót. Mit tehetnék egyebet ? Ahoz, hogy 
megöljem magamat gyava vagyok. S az, a 
mit most teszek, nem sokkal kevesebb az 
öngyilkosságnál.

El kell válnunk, drágám, örökre !
Egy pillanatig kisé.lésben voltam, hogy 

el foglak hagyni búcsúszavak és e rémitő 
vallom; s mikiil. S l:a Így cselekedném : — 
nem vesztenék el m.ndent. Megőriznéd ei”- 
lékemet s nekem az utolsó órámig megma
radna egy boldogiló érzésem : az, hogy van 
valaki a világon, aki úgy gondol rám, mint 
ahogy az első ember gondolt az elvesztett 
paradicsomra.

De nem hallgatok a kisért' re. Ha el

tűnnék, egy szó, c borzasztó levél nélkül, 
azt hinnéd, hogy meghaltam. Nem én, akit 
nem ismersz, hanem az, akit szerettél I . . . 
Megsiratnál, meggyaszolnál . . . s hidd el, 
hogy az én nyomorult hiúságomnak semmi 
se hízeleghetne jobban, mint hogyha valaki 
megsiratna, mint ha Te siratnál meg, aki 
kedvesebb vagy nekem mindennél c világon!

De akkor sokat, nagyon sokat szen
vednél miattam, édes szerelmem ! Boldogta
lanná tennélek egész életedre. Szerelmünk 
örök életűvé válna, — mert kit szeretnek 

| jobban, limit a halott szeretőt ? — nem fe
lejtenél cl soha, az enyém maradnál örökön, 
de nagyon szenvednél I S én nem akarom, 
hogy szenvedj; sokkal jobban szeretlek.

IgV: megutálsz és elfelejtesz. Egy ki
csit igy is szenvedni fogsz : megátkozod 
emlékemet és egy egész életen át szégyen
nel és gyűlölettel fogsz gondolni azokra az 
órákra, amelyek nekem a boldogságot jelen
tették. De lassankint elfelejtesz ; nem tesz
lek őrökre boldogtalanná . . .

Halld tehát.
• Öt lem hívják Pálnak s az én nevem 

nem Sarolta. Nem a férjem ; nem voltam 
asszony soha. Nem vagyok az, akinek is
mersz ; illeg se ismernél, mikor aranysárgá
ra festeni a hajam.

Hogy miért csaltalak meg, amikor elő
ször láttuk egymást, magam se tudom tisz
tán. Emlékszel elfő találkozásim!;: ? Egy
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'• köz ?<;.;ügyi szolgálat ellátása 
örül. teendők községünkben, a

■ ' ;, r. l antos területi és népességi 
inagyszáma idegen egyén tar- 
tózk tőik, a község lapályos fekvése 
fokoz ’ttabb közegészségügyi intézke
déseket kívánnak’, nem hasonlíthatók 
egy kisebb, idegenekkel alig érintkező 
és m-.zőgázdasággal foglalkozó köz
ségben szükséges teendőkhöz, hanem 
minden erővel oda kell töreke Itti, 
hogy e különleges viszonyok fedj tán 
állandóan növekvő közegészségügyi 
hátrányok a lehetőség szerint clhárit- 
tassanak.

Nagyon itt van az ideje, hogy 
városunkra nézve káros viszonyok el
hárítására a község saját hatáskörében 
megtégyen mindent, ha ■ azt nem 
akarja, hogy néhány év múlva telje
sen elcsenevészedett egészségtelen és 
mindennemű betegségre hajlammal 
biró egyének képezzék a község la
kosságát.

Hisz sorozásokon is látjuk ifjaink 
elcsenevészesedését. Alig marad közü
lük benn katona. Az első korosztály 
különösen gyenge.

Mi ez, ha nem a botrányos köz
egészségügyi állapotok bizonysága.-

A közegészség- és köztisztaság
ügyi szabályrendelet életbeléptetése 
egy községre nézve csak üdvös és 
előnyös lehet, nem szabad attól visz- 
szariadni még akkor sem, ha az a 
községre nézve anyagi áldozatokkal 
is járna. Hisz ha a szabályrendelet 
életbeléptetése áítal csak egyetlen egy 
emberéletet mentünk is meg, már ez 
magában véve is felér minden költ
séggel és áldozattal, annál kevésbé 
szabad visszariadnunk az áldozatoktól

vasúti kupéban ültünk s nagyon sok virág 
volt az ölemben. Összetévesztettél a virága- , 
immal, s azzal a tisztelettel néztél rám, a | 
mely sohasem egy nőj lénynek, mindig az j 
egc:z női nemnek szól. Ez a babona úgy , 
latszik, a szent életű anyák öröksége. Csak [ 
a legkülönb férfiak tudnak igy nézni, azok 1 
is csak a te korodban.

Valami delirium fogott el akkor; érez
tem, láttam előre az egész jövőt. Lehetett-e 
erőm, liogy előre szétromboljam életein első I 
és utolsó regényét ? Lehetett-e erőm, hogy ( 
kiábrándítsalak? Szerettelek az első percztól 
fogva.

Nem is sejtetted, milyen boldogan ad
tam volna oda magamat már akkor este, 
mikor először sétáltunk végig az elhagyatott 
fürdőhely hársfa-alléeján I . . . De nem 
akartam megfosztani magam a tökéletes bol
dogságtól és téged még kevésbbé. Azért 
kérettem magam olyan sokáig. Egyszer azt 
mondtad, hogy az ajkaim formájában van 
valami, aminek még nem láttad mását ; 
hangtalanul is csókról beszélnek. S én so
káig nem beszéltem, csak szerettelek.

Aztán hazudtam. Azt mondtam, hogy 
férjem van, aki elhanyagol s akit gyűlölök. 
De tehettem-e mást ? Úgy tetszett, mindaz, 
ami velem történik : álom. Nem akartam 
felébredni, nem akarta'ak felébreszteni.

Megcsaltalak, de mennyi boldogságot 
köszönök ennek a csalásnak. Azt a három

I akkor, midőn egy nagy és jelentékeny 
jövő előtt álló magyar község lakói
nak megmentéséről van szó.

Egész nemzedékek életképes fej
lődését van hivatva előmozdítani a
közegészség- és köztisztaságügyi sza
bályrendelet, amelyet minden községre 
nézve kötelezőnek kellene kimondani, 
hogy a közegészségi és köztisztasági 
viszonyaink terén uralkodó kétségbe
ejtő állapotokat, melyek az emberek 
egészsége sőt élete ellen állandó ve
szélyeket rejtenek magukban, elhárít
hassuk. Ezzel minden ember önmagá
nak is tartozik.

És mit tapasztalunk ?
Azt, hogy községünk vezetőségé

nek nincs elegedő érzéke ezen rend
kívül fontosságú dolgok iránt.

Minden úgy van jól, ahogy van! 
És marad minden a régiben.

Rozenfeld-Rózsa 
sajtópör.

E hó 19-én ítélkezett a budapesti kir. 
törvényszék eskiidtbirósága dr. Rosenfeld 
Sándor gödöllői ügyvédnek Rózsa István 
ellen, sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt 
indított büntetőügyében.

A tárgyalást Zsitvay Leó elnök vezette, 
a panaszt főmagánvádló személyesen, vád
lottat dr Dömötör László ügyvéd helyettese 
dr Szörényi képviselte.

Az érdekes tárgyalásról a következők
ben számolunk be.

Az esküdt szék megalakulása után el
nök a vádlotthoz:

— El.smeri-c, hogy a „Csapdában" 
czimü röpiratot maga irta és terjesztette ?

Vádlott : Igen.
Elnök : Bűnösnek érzi-e magát ?
V : Nem.
E : Mt hoz fel mentségére ?
V : Kérem a méltóságos elnök urat, 

arjmara . i ■■ iíhhuuuvji i jiu _■-rii—ii~r i ■■■—j

hónapot, amelyet Róbert — Róbertnek hív
jak — évenkint a külföldön szokott tölteni, 
kiszakítottam nyomorult életemből s átváltoz
tam olyanná, aminőnek nem születtem. Hü- | 
ségessé, odaadóvá, jóvá, nem igaz ? A hogy 
el utazott, • lemostam magamról a fes
téke'. s hozzád siettem. Szeretődnek, mert 
úgy akartad, De szolgálód lettem volna, ha 
parancsolod . . .

S úgy rctteglcm, hogy elveszítelek 1 . . 
Az az ember, aki bár a maga módja sze
rint, de mégis csak szeret s akinek sok 
gyöngédségéért sok hálával tartozom, egy
szer rájött titkunkra. Annyira oda voltam a 
kétségbeeséstől, hogy megszánt s nem lö
kött el magától. Te is szánsz egy kicsit, 
ugy-e ? Egy kicsit ?

Ha látnál, amikor ezeket a sorokat 
Írom. Megvallani neked, hogy minden min
den hazugság volt ! És mégis meg kell 
lennie.

Emlékszel, milyen rosszul lettem akkor i 
este, mikor egy újságból megtudtad, hogy . 
a szegény Viktor meghalt ? Egy hetaerárol I 
kezdtél beszélni, akiről sokat hallottál a 
Viktor nevével kapcsolatban. S valami vad 
harag szólt a szavaidból; sohase láttalak 
olyannak. Majdnem összeestem a halálos 
rémülettől, azt hittem, vadul kalapáló szi
vem kikiabálja szörnyű titkomat.

Most már tudsz mindent. Minden 
hazugság volt, borzasztó hazugság!

Csak az nem volt hazugság, hogy sze
rettelek, s hogy szeretni foglak örökké.

És néha azt képzelem, hogy nem is 
csaltalak meg oly igen . . . Barna hajamat 
csak Te láttad olyannak, aminő ; s csak Te 
láttál annak, amivé lehettem volna, ha az 
emberek mind olyan jók, aminő Te vagy!

Ne átkozzál nagyon, inkább szánj egy 
kicsit!

Néha elfog a kétség ; elküldjem-e ezt 
a borzasztó levelet ? Oly édes volna tudnom, 
hogy sajnálsz, hogy halottnak vélsz, hogy 
szerettelek s a régi melegséggel gondolsz 
rám I De legyőzöm önzésemet, mert tudom, 
hogy ez a gondolat fájdalmasabb volna rád 
nézve, mint : leszámolni a kínos igazsággal. 
Nagyon szeretlek.

Emlékszel-e mit mondtál, mikor a sze
gény kis bárónőt exhumálták s megláttad a 
fülében fülbevalóit ? Azt mondtad : „Mily 
irónia!“ Légy hozzám kegyesebb. S ha forró 
bucsu-csók helyett azzal válók el tőled 
örökre, hogy : szerelmünk emlékét elviszem 
magammal, ne ismételd ezeket a rideg sza
vakat.

Isten veled, örökre I . . Te édes I . . . 
Te drága I . . .

Sarolta.

a valódiság bizonyítását méltóztatna elren
delni.

Főmagánvádló : Én a bizonyítást meg
engedem.

E : Azt önnek nem áll jogában sem 
megengedni, sem megtagadni. Az a jog az 
elnököt illeti meg és azt én engedem meg, 
nem ön.

E (a vádlotthoz) : Mit akar bizonyí
tani ?

V : A Gödöllői Hírlap azon példányá
val, melybe főmagánvádló a polgárság meg
tévesztésére és ámítására azt közölte, hogy 
a fogyasztási szövetkezet korlátlan szavatos
sággal alakult meg, holott az ide csatojt 
fogy. szöv. alapszabályok szerint csakl-szeres 
szavatossággal történt az alakulás.

Elnök (a hivatkozott hirlappéldány fel
olvasása után panaszoshoz) : Elismeri-e, 
hogy ezt ön irta ?

P : Igen.
E : Hogy tehette ön ezt ?
P : Rosszul voltam informálva.
E : Ez nem mentség I
P : Lapom következő számúban hely

reigazítottam.
E : Az nem ér semmit, azt helyrehozni 

nem lehet. A vádlott tehát igazat irt I [A 
vádlotthoz] : Mit hoz föl mentségül a röp- 
iratában foglalt „hamis ezégérii hitelszövet
kezet" kifejezésre. Mivel bizonyítja, hogy az 
hamis ezégérü, hiszen az kir. kérésié és 
valtótörvényszékileg bejegyzett ezég s jóvá
hagyott alapszabályai vannak.

V : Az alapszabályok az a ezégér, s 
mert nem tartják be, azért hamis. Mert az 
1904. évi május 23-án tartott évi rendes 
közgyűlésen az alapszabályok 15. §. értel
mében egy 5 tagú felszámoló bizotlságot 
kellett volna választani s a panaszos, mint 
szövetkezeti titkár indítványára a felszámolást 
az igazgatóságra bízták és ezen halál ozatot 
meghatalmazásokkal megszavazták panaszos 
és társai. Kérem, ennek igazolására föma- 
gánvádlót kihallgatni.

E (vádlotthoz) : Fömagánvádlónak nem 
muszáj ezeket vallani.

V : Ha nem ezeket vallaná, úgy kérem 
a keresk. és váltó törvényszéktől a szóban 
forgo jegyzőkönyvet hivatalból beszerezni.

Elnök erre foganatosítja főmagánvádló 
kihallgatását ki beismeri \.:datt előadását, 
s az esküt erre leteszi.

E : Hogy merte ön ezt elkövetni ? 
Tudja azt, hogy ez büntetendő cselekmény?

Panaszos : Nem vagyok igazgatósági 
tag és igy nem terhel felelőcségg.

E : De ön indítványozta.
P : Tagadom.
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E : Tanúvallomások vannak erről.
P : A tanúvallomások homályosak, és ■ 

részben ellentmondók. Nem bizonyítanak 
semmit I

E : Ha nem ön indítványozta volna is, I 
ön ott titkár, kötelessége lelt volna ezt meg- ' 
akadályozni, mert bizony vádlottnak ebbe is • 
igaza van.

Vádlott erre felmutat egy tagkönyvet a 
Gödöllői Hitelszövetkezettől, amelyben annak 
tulajdonosa 4 évvel ezelőtt fölvett 600 K-t 
és már több mint 4< t0 koronát visszafizetett 
heti befizetésekkel, de a kamatot még most 
is 600 kor.-tól fizettetik.

Elnök s a bírák, esküdtek általánosan 
felhábot ódnak. Főmagánvádló hivatkozik az 
alapszabályokra, melyek ezt megengedik.

E: (panaszoshoz) Hány tagja van az 
igazgatóságnak ?

P: alapszabály szerint 6, tényleg azon
ban 5 van.

E: ebből hány zsidó vallásit ?
P: Kettő.
E: Hát a felügyelő bizottság hány 

tagból áll ?
P : Háromból.
E : I iány ebből zsidó ?
P : Kellő.
E : (vádlotthoz) miért irta ön röpiratá- 

ban, hogy csaknem csupa ; sidó ?
V: Mert a titkár s könyvelő is az és 

mert főmagánvádró azt irta lapjában a fo
gyasztási szövetkezet ellen hogy az antisze
mita. Mert azért csak nem lehet antiszemi
tának nevezni, mert éppen keresztény az 
üzlet vezetője ; hiszen alkalmaz ilyet zsidó 
vallásu kereskedő is.

E: A valódiság bizonyítását ugy- 
liiszem, ki neriteítük.

Fcmaga .vádló az esküdtek részére fel
teendő kérdésekre nézve az általa történt 
megszövegezést alánlja elfogadásra, inig a 
védő kéri a kérdések közé felvenni, hogy az 
esküdtszék beigazoltnak latja-e a vádlott ál
tal löpiratában előadottakat?

Elnök tiz perez szünetet rendel el, 
mig a bíróság a kérdések megszövegezésére 
vissza vonul.

ez megtörténvén, a véd és xécbcszé- 
dekre került a sor s az után az eskiiutek , 
vissza vonullak és verdiktjükben nem vét
kesnek nyilvánították a vádlottal s Így a 
törvényszék felmentő Ítéletet hozott.

HÍREK.

Villamos vasút. A gödöllő- 
vácz-budapesti helyi érdekű villamos 
vasat hálózatnak a tényleges kiépítését 
megelőző építési nyomjelzése a keres
kedelmi minister által megállapított 
végleges vonalirányban a helyszínén 
most foganatosittatik. Érdekében áll a 
közbirtokosságnak ezen mérnöki mun
kálatok figyelemmel kisérése, mert 
kívánságaikat lehetőség szerint respek
tálni fogja a vállalkozó vasúti társaság. 
A jelzésnél használt póznák, karok , 
stb. rongálása, áthelyezése a birtoko
sok által tilos s a törvény által üldö- 1 
zött büntetendő cselekményt is képez. i 
Az érdekelt községek lakosságát mind
ezekre különben az elöljáróságok is 
figyelmeztetni fogják.

Vizsgái jutalmak. A gödöllői 
róni. kath. iskolában az elmúlt hét 
volt a vizsgák napja. Uj momentum 
gyanánt megemlítjük ezen vizsgánál, 
hogy az elnökség körülbelül 47 gyér- i 
meknek juttatott több-kevesebb citékü ■ 
vizsgái emléktárgyat 38 kor. értekben. , 
Az emlékkönyvek beszerzésében — [ 
az iskolaszék szegénysége miatt — a I 
társadalmi ut kínálkozik legalkalma- , 

sabbnak. A jelen esetben, mint út
törők nemes példával léptek a sorom
póba : Ripka Ferencz (10 K), Csery 
Kálmán (10 K), Rózsa István (1 K) 
urak. Adja a Mindenható, hogy ezen 
érdeklődés minél szélesebb alapokra 
legyen fektetve a jövő iskolai év alatt.

Carton-bál. A gödöllői Polgári 
Kör f. é. július 9-én zártkörű Carton- 
bálat rendez az Erzsébet szálló összes 
termeiben. A nagyszabású nyári mu
latságon a hölgyek és urak utczai 
ruhában fognak megjelenni. A carton- 
bálra máris nagyban folynak az elő
készületek.

Érdekes keresztelő. E hó 15-én 
Rákoskeresztúron a Rákos patakban 
103 felnőtt egyént keresztelt meg a 
baptista egyház lelkésze. Szadiról 56, 
Rákoskeresztúrról 47 felnőtt, 18 éven 
túli református és kath. egyén tért át 
a baptista vallásra és keresztelkedett 
meg ez alkalommal. Az uj egyházak • 
nak Szadán és Rákoskeresztúron már 
imaházuk is van.

Hirtelen halál. Özv. Horti jözsefné 
szül. Berger Sarolta úrnő fiával dr. Horn 
Jenővel f. hó 22-én a Budapestről jövő 
gyorsvonaton jőve haza, Gödöllőn rosszul 
lelt és daczára a kedvező véletlennek, hogy 
ezen a vonaton orvosi segélyben részesülhe
tett, Aszód és Hatvan között löszei: .edett. A 
jótékonyságáról közismert matróna iránt 
nagy a részvét. -- Földi maradványait 
Gyöngyösre szállították ; hol férje mellett 
teszik örök nyugvóhelyére.

Vásár. A legközelebbi gödöllői 
vásár julius 2. és 3. napjain lesz 
megtartva. Állatforgalmi korlátozás 
nincs és így a vásárra mindenféle 
állat felhajtható.

Vízbe fűlt libapásztor. Őszi 
István boldogi lakos szolgálatában álló 
Kővágó Pál. 8 éves fiú, c hó 13-án 
déli 12 órakor, amint az őrizetére bí
zott libákat az esőzések miatt meg
áradt Zagyva vizéből ki akarta te
relni, levelközve utánuk a vízbe ment, 
miközben az ár elkapta, elmerült és 
a vízbe fűlt ; segítségére nem lehetett 
senki, mert csak egy hasonkorti kis 
fitt volt a Zagyvánál, aki tehetetlenül 
nézte a szerencsétlen vergődő fiút, 
kit a folyó vagy 100 méterre hurczolt 
magával. A kis libapásztor társa érte
sítésére jöttek a' faluból — de már 
csak a holttestet fogták ki.

Mulatság. Az isaszegi önk. tűz
oltó egylet julius 1-én Haas Géza 
vendéglőjében dijtekézéssel és tombo
lával összekötött tánczestélyt rendez. : 
Belépti-dij személyenként 1 korona ' 
20 fillér.

öngyilkosság. Porubszky Béla lakatos 
segéd Porubszky József vasúti málházó fia 
f. hó 22-én Aszódon forgópisztollyal vételt 
vége! életének.

Zivatar. Aszódon e hó 20-án 
nagy zivatar volt. A villám lecsapott 
Hetmann Károly iparos házába és az | 
ajtóban álló háztulajdonost érte, ki 
menten szörnyet halt.

„A Polgár'1 politikai napilap. Főszer
kesztő : Dr Vázsonyi Vilmos, orsz. képviselő, . 
aki publiczisztikai munkásságát kizárólag e 
lapnak fogja szentelni. Az egyenlő jogon, az 
általános kultúrán és a gazdasági igazságo i 
felépült magyar népállam, a polgári Magyar- 
ország : az ideál, melyet „A Polgár" szol
gálni akar. Gyarapítani a lehanyatlott pol- , 
gári önérzetet, terjeszteni a népjog tiszteleti , 
kilépni a reakezió műiden fajtájának gyöke

rét, támogatni a politikai és gazdasági fel
szabadulásra törekvő rétegeket, küzdeni az 
osztályában! maradványai ellen : ez „A Pol
gár" politikai hitvallása. Fegyvere az alkut 
nem ismerő radikális igazság, melyet a- köz
élet és a társadalom minden terén érvénye
síteni kíván. De a radikalizmust soha sem 
fogja keresni a hang durvaság..bán, mindig 
csupán a meggyőződés erejében. E ezél el
érésében a lap főszerkesztőjét, dr. Vázsonyi 
Vilmost, a publiczisztika és szépirodalom 
legjelesebb munkásai tá , ogatják. „A Polgár" 
rendes munkatársai : ifjabb Ábrányi Kornélt 
(vezérczikk és tárcza), dr. Aczél Endre, Ador
ján Andor, Barabás Ferencz (vasúti ügyek), 
dr Báttaszéki Lajos, dr. Benedek János [ve
zérczikk és tárcza], dr Besnyö Béla, di Brödy 
Ernő, Bródy Sándor (vezérczikk és tárcza), 
Palotai Hugó, Berkes Imre, Csergő Hugó 
(felelős szerkesztő), Greincr Jenő, dr Kreut- 
zer Lipót, Krúdy. Gyula (tárcza), Lux Terka 
(tárcza), dr Molnár Jenő, Nagy Endre, dr 
Oláh Gyula, dr R.icz Dezső, Serény Aladár, 
Szász Zoltán (tárcza), Szekula Jenő, dr Szir
mai Albert, Turtsányi Pál (vasúti ügyek), dr 
Vázsonyi Vilmos Jőszerkesztő). „A Polgár
ban szabad szellemű, teljesen független, de
mokratikus irányú, irodalmi színvonalon álló 
napilapot kap az olvasó. „A Polgár" teljes 
tájékoztatást ad a politika, az irodalom, a 
művészet, a gazdasági élet és a társadalom 
minden mozzanatáról és legolcsóbb ilyen 
terjedelmű napilap, mert „A Polgár" egyes 
szama a fővárosban és vidéken 2 krajezár 
(négy fillér.) Előfizetési ára: pedig a követ
kezők : egész évre 16 K, félévre 8 K, ne
gyedévre 4 korona, egy hónapra I K 4ó 
fillér. „A Polgár" megjelenik minden nap 
reggel, ünnep és vasárnap után is. Szerkesz
tőség és kiudóhivatal : VI., Eötoös-utcza 37.
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Árverési hirdetmény.

Aluliról! kiküldött birós'.gi végrehi;tó 
ezennel közhírré leszí, Imgy a gödöllői 
ki1', j.irásbiró.-.agnak ILiG iVi 'V. 3ÜG számú 
végzésével Matyasovszky Vilmos ügyvéd által 
képviselt Bodó üu.-z. áv t lóda cég' felpe
res rés zére özv. Fajta józs-í.ié rákosszent- 
m.halyi lakos alperes ellen 122 kor. 63 fíil. 
követe.és és jár. cre-j ig elrendelt kielégí
tési vi,relia,l.s foi...ii az alperestől 
lefoglal! 2541l.or. — li.érre becsült ingó- 
s igokra a fenhdézctt gödöllői lor. j.'.rrsbi- 
r sag lenti sz.muu végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak a, összes felt '.Lóglak .1 k 
követelése ci'ejé.g is, i.mem; , ibi-.i k.,-
véiiyes zálogjogot tiyepek vein,., alperes 
lak., rm Rak iss'eutmiá.ilyoii ico.nl i megtait.r- 
ír: határidőül 1905 évi jttitiiiu hó 28 .U'.pjí.- 

nak d. e. 1 G órája tüzelik ki, mikor ■; btn.i- 
lag lefoglalt tmtoiok és egyél ű ingo. k a 
légii. 1,bet ígérőnek l.cszpcn/Lzctcs n.ellett, 
szükség esetén becsjr.m allil is eifognak 
adatni.

Felhivatnak mi.t.lazak, kik az el.irvtr.- 
ze'.’.dő itt;;go’< vétel.a. bői a vég.elm :.:lo 
követelései megelőző k:elégitteté'shcz. tarta: al; 
jogot, amenyiben részükre l'ogl .lés korábban 
eszkö .öltc.ett volna és ez a vtgrehajtasi 
jég zi.könyvből l.i nem tűnik, im. zermt 
eis o. ségi bejelentéseiket az ár 'eres .meg
kezdéséig alólirt kiki'.IJö'tnex vagy írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

Kelt Gödöllőn, 1905 évi junius hó 9.

Élő Jáiio.: kir. bir. végrehajtó.

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
■EjiaiA- RÉSZVÉNYEKRE.
■ ORSJEG VEKRi; Á.I11_ AlMl' A l’IROKUA

KÖLCSÖNT
A30.1E, KMTSLIH TUSIAFIIET1II riLTÍHlíK ESUKTí 

FELVILÁGOSÍTÁSUNK INOV

Y HECHT BANKHÁZ-
J— BUDAPEST, FEKCKCZ lKTlIX V.

na



4 1905. jumus 2'.

■ ÍMÖR LEwOBB TlfcöÉSi ANYAGA...... —~
||Q Sebesedések Ú*
I f*f7,nek "*ok bárminő természetűek, gondosan meg- •
■ védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a
■ legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló m 
a sebet idézhet elő, 40 eve mar,, hogy a megpuliitó R
■ hutókenőcs PRA Al HAZIK iNŐCS név alatt, mint HA
■ egy nélkUIÖzhetlen kötőszer smeretes. Az megvédi a Ej
■ zenei, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üditően B
■ hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 fill.
■ HMM Posta szélküldés i
■ 3 kor. 16 fill. előzetes bekül-
I dése után 4 doboz, vagy pc- JJs 
| dig 4 kor. 60 fillérért 6 d« - 
'] boz, Asztii.i-.’.’.aj'y; térsz, u 
a bármely részébe bérmentve 

száli it.-. tik.
A csomag minden leszel! a 
törvényileg bejegyzett védje;

|‘'öra|. I

FRAGNER B. rs i< kir. iKlvnri szálliló t 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. |j 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse fi 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- u 
Magyarország gyógyszer 
aktt.r: Török ,’.'.z.ac.'

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 
hatásos gyógyf.ivekből gondosan elő
állított étvág) elősegítő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktelt r.ség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzodés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbálzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

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

Főraktár :

FRA6NER B. 2,“„S: 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán. 
Postai szétküldés ipipoiitn.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár: Török József gyógyszertára

. Budapest.
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MAGYARORSZÁGI KÖRÖSIT;

EIMT MŰVEK HM^EKÜUK
MPAP2ST V!.,AHWUS.5I-ÜT 33

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

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

Fő- és szétkiildési raktár:

„N A D 0 R“ gyógyszertár
Budapest, V!., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko-j 
zott köhögés ! I

1 I ■■—

' Gödöllő : Szentmiklóssy B 
n • Alberti : Langliof Gyula. Egger

“ Aszód: Sárkány László.
mellpasztilla

csak hamar meggyógyított.

Fióküzlete : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

BALY ÓYÖR<SY
sirköraktára Jászberényben

..SÍRKÖVE 

legfinomabb kivitelben 
.. .. jutányos árban

WW ra®53’3E éZSS

BENZIN MOTOROK GÓZCSÉPLÓKÉSZLETEK 
ARATÓQÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

ft MAGYAR KIR. ÁLLA^VASIITAl GÉPGYÁRÁÉ
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL

• .

BUIOAPEST, VI, Váozi körút 32.
Árjegyzéket és köftségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda


