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A vidéki rendőrség 
államosítása.

A rendőri intézmény Alagyarorszá- 
gon nem mondható ideális szervezet
nek. Hát még ha a mi helybeli sze
gényke rendőrségünket nézzük I A fő
városi államrendörség maga is csak 
félszervezet, mert nem állanak rendel
kezésére azok áz eszközök, amelyek a 
jó rendőrséget kvalifikálják.

A vidéki községi rendőrségről 
pedig ne is beszéljünk.

Hiszen épen a községi rendőrségi 
szervezet, helyesebben szervezetlenség 
bajai voltak megindítói annak az ak
ciónak, amely a vidéki rendőrségek 
államosítását tűzte ki céljául.

Ezt a törekvést csak üdvözölni 
lehet.

És éppen ezzel a törekvéssel egy- 
időben jelent meg egy különös könyv, 
amely többet ér, mint egy akadémiai 
székfoglaló értekezés. A könyv Laky 

Imre budapesti- államrendőrségi fel
ügyelő „Rendőrközegek tankönyve1- 
cimü hatalmas munkája. Érdekes 
könyv. Tartalomra súlyos, rendelteté
sére nézve nagy jelentőségű.

Uram Isten, mennyi tudomány 
van beleszoritva ebbe a vaskos 
kötetbe.

Csupa törvény paragrafusok raja, 
közjogi, alkotmányiam ismeretek stb.

És — horribile didit — ezt a 
rengeteg tudományt mind a kis ujjá
bán kell hordania annak a réztáb
lás, mordarcu emberfajtának, akit az 
utca csufo'lódó nyelve Andrásnak 
nevez. Már most tisztelt Andás m. 
kir. rendőr hogyan szedi ön magába 
ezt a tömérdek bölcsességet ? A 
magyar közjog szövevényes tudomá
nyát, amely talán a legnehezebb tu
domány a világon ?

Hát magába szedi ? Ez a Könyv, 
valami különös büvészettel van meg
írva. Valami olyan tudásával az oktató 
módszernek, hogy sikere elmaradha
tatlan.

Amióta rendőri intézményünk 

ketté vált, intéző és végrehajtó ren
dőrségre, azóta sok gáncs érte ezt az 
intézményt, legtöbbször nem is mél
tatlanul.

Ez a könyv az első, amely a 
I közjog alapján a végrehajó rendőr- 
I séggel foglalkozik. A bűnvádi eljárás 
I felé nagy lépést jelent. A rendőrkép- 
i zésnek uj irányát mutatja meg s 
■ egyáltaláu uj korszakot is jelent a 
| rendőrségi szervezetben.

A vidéken a közbiztonság és a 
rend őre a községi rendőrségen kívül 
főként a a csendőrség.

Az pedig már bebizonyosodott 
dolog, hogy a csengőrség nem arra 
való, hogy vele rendet tar sanak fenn.-

A csendőr szurony szúr, vág, lő, 
de sohasem az, aminek lennie kell.

Nemcsak azért, mert teljesen ka
tonai szervezet, amely teljesen hijján 
van a közjogi nevelésnek, de még 
katonai büntelő törvény is Ítélkezik 
telette.

Ki vonná pedig kétségbe, hogy 
a polgári rend biztosítására polgári 
intézményre van szükség, amely csakis

TÁRCA.

Zugó lombok alatt.
Ha én majd alszom zugó lomb alatt, —
Ó ne zavard meg édes álmomat I 
Borulj a sírra halkan, csendesen
Es légy nyugodt — már nem faj semmi sem.

Megnyuglatólag int a siri hant —
S én meg is nyugszom mélyen itt alant I 
Nem fáj már többé vérezö szivem I
Nem érzi már, hogy rég nem vagy hívem I 
Itt minden — minden csendesen pihen I

A mi egykor szivem hatotta át;
Felejtem itt az élet bánatát I
Sötéten zugó, gyászos fellegek 
Szállnak-suhannak zord sírom felett, 
De én már abból mit sem érezek

Tovább nyithat fent ezernyi vfrág —
Sugár özönben úszhat a világ,
Sz.vck hevülnek, érzelem lobog
A múlt fájdalom busán felzokog.
Én békén alszom — s tovább álmodok.

Alszom mélyen a zugó lomb alatt,
0 ne zavard meg édes álmomat.
Borulj a sírra halkan, csendesen,
És légy nyugodt — már nem fáj semmisem.

Szarvas Mariska

A távirász kisasszony.
Irta : René Montbois.

— Ollói Már célnál vagyunk? Erős 
lökéssel, mely ülőhelyemről majdnem lelód- 
tolt, állt meg a vonat. „Homokfüred I" kiál
tották a vezetők.

Összeszedtem holmimat s a vonalból 
kiugorva felszállottam a kocsira, melyet 
Sándor barátom küldött számomra a pálya
udvarhoz. Még utazás közben hirtelen 
eszembe jutott, hogy valami fontos dolgot 
elfelejtettem, s igy első gondom az volt, 
hogy rögtön táviratozzak Budapestre.

Tehát mindenekelőtt a postahivatalhoz 
siettem.

Valami törődött, életunt, rozsdás toll 
segítségével, sárgás-piszkos léniával fárad
ságosan pingáltam le táviratom betűit.

Egy idősebb hölgy unott arckifejezés
sel vette át táviratomat, megszámlálta a 
szavakat s bizonyos összeget határozott 
meg, melyet rögtön leszámoltam a rácsozat 
deszka ára.

Éppen, midőn a teljesített kötelesség 
érzetével távozni készültem, egy másix 
hölgyet vettem észre a hivatalban, ki háttal 
telem lázas sietséggel dolgozott a Morse- 
gépen. Fiatal ? Valószínűleg I Vörös hajit ? 
Minden bizonynyal! Csinos? Mér*  ne volna? 
Egyszerit fekete ruhájának körvonalai szép 
termetet mutatlak. Hatalmas kontyba csavart 
fénylő haja fedetlenül hagyta vállának felső 
részét. S minő váll volt ez 1

Hirtelen, legyőzhetetlen örült vágyam 
támadt, liogy ajkamat odatapaszszam a 
fehér válla.kra. Azon reményben, hogy a 
fiatal távirónö majd csak megfordul, ott 
maradtam a rácsnál s az öreghez ostoba, 
minden összefüggés nélküli kérdéseket in
téztem.

De a csinos vöröshaju nyugodtan to
vább táviratozott. Meguntam a várakozást s 
eltávoztam.

Mi sem természetesebb, mint az, hogy 
más nap kora reggel újra a postahivatalban 
voltam.

Ott volt a szép vöröshaj'.-, míg psd'g 
— egyedül.

Most kénytelen volt megmuUt.ii arcú . 
a miért épenséggel nem volt okom a
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polgári hatóság által vonható felelős
ségre.

A rendőri intézmények ideálja az 
angol rendőrség.

Az angol rendőr azonban ismeri 
jól a törvényt. Tiszteletben tartja, él 
vele, de nem él vissza vele. Ezt a 
célt szolgálja a fenti uj könyv is.

A szerzőt a legnagyobb elisme
rés illeti. Nagyon gondos, nagyon 
értékes munkát irt, amely áttörést 
is jelent. A szellem megváltozását 
jelenti, felbecslését a rendőr m:gy 
hivatásának s megbecsülését annak 
a hatalomnak, amelyet a törvény a 
rendőr kezébe ad. Rengeteg munka 
volt ezt a könyvet megírni, de hisz- 
szük, hogy hatás észlelhető is lesz.

Ajánljuk rendőrségünk figyelmébe 
rengeteg sokat tanulhat belőle,

Magatartása, viselkedése, jogai 
és kötelességei, mind rászorul a 
korrecturára.

A vidéki rendőrség államosítá
sának küszöbén fontosnak tartjuk, 
hogy rendőrségünk ne legyen egy ! 
elmaradt, vidéki kompánia, hanem , 
használható, müveit és szakértő ren- I 
döri erő.

Tanuljanak

HÍREK

A gödöllői jótékony nőegylet 
választmánya, mint múlt számunkban 
raviden.már jeleztük : múlt hó 31-én 
ülést tartott, melyen közönségünket 
közelről érdexlo, több határozatot ho

zott. Nevezetesen a közvetlen segé
lyezés behatóbb gyakorlása okábol a 
községet, beleértve Besnyőt és az 
Öreghegyet is, 10 kerületre oszto'ta, 
mely kerületek teendőit a bizottsági 

' tagok vállalták magukra, nevezetesen 
a segélyt kérő lakosok a választmány 
elnökénél, vagy annál a választmányi 
tagnál jelentkeznek, akik az illető 
körletet magukra vállalták ; ezek a 
hölgyek a segélyt kérők lakását meg
látogatják, hogy körülményeik felöl 
személyes tapasztalatot szerezve, a 
választmány előtt a segély mérve 
iránt javaslatot tegyenek. A segély
ügyi választmány tekintettel a téli 
idő közeledtére, minden héten ülést 
tart és a segélyezés iránt intézkedik 
Elhatározta továbbá, hogy a község 
elöljáróságával érintkezésbe lép az 
iránt, hogy a király Őfelségétől, vagy 
egyéb helyről a községi szegények ré
szére küldött segélyek szétosztásánál 
az egyleti segélyügyi bizottság véle
ménye és javaslata meghadgattassék, 
illetve, hogy a szétosztás az ő közbe
jötté mellett történjék. Ez igen üdvös 
eljárás lesz, mert a nőegylet ép az 
által, hogy a szegények lakását meg
látogatva az egyesek viszonyait köz
vetlen tapasztalat utján ismerni fogja : 
a szétosztásnál részesítheti azokat az 
igazán rá szorult szegényeket, akik a 
szétosztó bizottsághoz máskülönben 
oda jutni nem tudnak és a segélye- 

| zés a rászorulás arányában történhe- 
I tik. Viszont igen üdvös lesz ez az 
I elöljáróság szempontjából is, annak 
i felelőssége érdekében, mert megszűnik 
i az időnkint felmerülni szokott ama 

vélelem, hogy a segélyezésben olya
nok is részesülnek, akik viszonyaik
nál. életmódjuknál és viselkedéseik 
szerint a segélyre nem lettek volna 
utalva, mig valódi szegények vagy 

( kimaradnak a segélyezéstől, va-’y el
enyésző csekélységet kapnak. Ép igy 

törekedni fog a választmány arra, 
hogy a takarékpénztár évenkint meg
szavazott segélyösszegének szétosztá
sánál a nőegylet említett tapasztalatai 
érvényesülhessenek. Továbbá azt is 
elhatározta a nőegylet választmánya, 
hogy a szegények részére december 
hó 23-án, vasárnap estéjén karácsony
fát állít. Ruházati és élelmi cikkeket 
óhajt az arra tényleg rászoruló sze
gényeknek juttatni, különös gondot 
fordítván az iskolás gyermekekre, ezek 
között is a legszorgalmasabb szegény 
gyermekekre. A választmány már ezen 
az utón is fölkéri az egylet összes 
tagjait és a község nemes szivü la
kosait, hogy ebben a törekvésben’ az 
egyesületet támogassák. Pénzbeli hoz
zájárulást ép oly örömmel és hálával 
fogad az egyesület, mint uj, vagy vi
seltes ruhát, fehérneműt vagy mele
gebb féléket, — élelmi szert a keres
kedőktől és gazdálkodóktól, (burgo
nya, kása, bab, borsó slb) munKabeli 
vagy anyagbeli hozzájárulást a ruhá- 
szati iparosoktól, (ruhák kijavítása, 
termetre igazítása stb.) — egy-egy 
kalácsot, (karácsonyi süteményt 1) a 
sütő iparosoktól. A kegyes adomá
nyokat az egyesületi pénztárnok ur 
veszi át. Itt megemlítjük és ajánljuk 
a jószivü nők figyelmébe azt az egy
szerű és olcsó módot, mellyel elhasz
nál harisnya szárakból kis leányoknak 
meleg alsó szoknyát, hulladékposztó 
és ruhanemüek feldarabolása által 
olcsó parchet huzatba foglalva szegény 
kis gyermekeknek igen jó, meleg ta
karót lehet készíteni. A segélyügyi 
választmány elnöknője ezeket az ülé
sen bemutatta s általános tetszés..ek 
örvendenek. Úgy halljuk, hogy e 
szoknyácska és takaró minták a köz
ségi óvodában lesznek szemlére ki
téve, ahol bármikor megtekinthetők. 
Ezután a gazdasági házi ipari tanfo
lyam rendezésének ügye került tár

panaszra, mert az minden tekintetben méltó 
volt a vakhoz.

S hozzá fekete szemek, hosszú szem- | 
pillákkal 1

S micsoda szemei voltak ennek a vö- 
röshajui.ak I

Bélyegeket vettem s bár leveleimet 1 
Sándor barátom címére vártam, poste rés- I 
lanté küldemények után kérdezősködtem s | 
tudakozódtam, hogy mely időben adják ki ' 
a leveleket; röviden szólva, több mint egy 
jó negyedórát maradtam ott s játszottam a 
bolondos szerelmes szerepét.

Ö higgadt nyugodtsággal válaszolt 
okos, de mozdulatlan arckifejezéssel.

Ezentúl minden nap eljártam a pos- 
t ra, sót miután szolgálati idejét kipuhatol
tam, néha kétszer is napjában s nagyon 
ügyeltem, hogy ne mulasszam el a találko
zót, melyet csak magam adtam magamnak.

Hogy gyakori jövetelemet némikép 
igazolhassam, olyan egyéneknek Írogattam, 
kik évek óta mit sem hallottak felőlem s 
számos embernek táviratoztam, kik ezért 
okvetlenül őrültnek kellett, hogy tartsanak.

Soha még ily iráshóbortban nem szen
vedtem. Minden nap ismételtem magamban : 
ma minden bizonynyal, ma feltárom előde 
szivemet. De komoly arca mindig megsem
misítő legszebb tervemet s a helyett, hogy 
igy szóltam volna : „kisasszony, én imádom 
önt I" azt hebegtem : .kérek egy hat filléres 
bélyeget 1“

A helyzet elviselhetetlen lett.
Az már tehát bizonyos lett, hogy az I 

üdülésre szánt idő nem jól ütött ki. Egész
ségesen jöt'em és — amint látszott — be
tegen fogok elutazni. Betegen a vágytól, az 
epekedéstől Nem volt nyugtom nappal és 
nem volt nyugtom éjjel. Nappal álmodoz
tam, éjjel pedig — ébren csatangoltam a 
Filax kutyával együtt és kettesben bámultuk 
a holdvilágot, melyre mindketten dühösek 
voltunk. Én, mert oly hidegen nézett reám 
a Filax — az nem mondta miért, de azér- 
szörnyen ugatta az uj királynéját.

Sok álmatlan éj után — elutazásom 
előtti napon — a helyzet elviselhetetlenné 
lett.

Elhatároztam végre, hogy lerontom 
mögöttem a hidat s mindent merek, hogy 
mindent nyerhessek.

A postahivatalba mentem s barátaim 
egyikéhez a következő táviratot intéztem :

Bodaházy Andor Budapest
Andrássy-ut 184

Elutazásom lehetetlen. Halálosan 
szerelmes vagyok az itteni távirász kis
asszonyba.

Azt reméltem, hogy legalább a fiatal 
hölgy vakító fehérségű arcán ezúttal némi 
p.rt fogok észrevenni.

De erről szó sem volt. A szokott hi
degvérrel csak annyit mondott: „nyolcvan 
fillér".

Ostoba arcot vághattam s összekoto
rásztam zsebeimet, hogy a hajmeresztő táv

iratot kifizethessem, de csak néhány rézda
rabot sikerült kihalásznom.

Előkerestem tárcámat s egy ezer fo
rintost vettem ki belőle.

A szép vöröshaju elvette, figyelmesen 
megvizsgálta, hüvelyk- és mutató ujjával 
megtapintotta.

A próba kétségkívül megnyugtató volt, 
mert arca hirtelen mosolyra húzódott, mely 
előtüntette csábitó fogacskáit.

S oly hanglejtéssel, mely bizsergésbe 
hozta minden csepp véremet, kérdezte:

— S vissza is adjak ebből önnek, 
uram ?

Franciából átdolgozta Luixa.

A bíróság előtt.
— Hány éves ?
— Ki ? Én ?
— Hát ki ? nincs itt más senki 1
— ötvennyolc.
— Hol született?
— Ki ? Én ?
— Természetes, hogy maga I
— Kuckofalván.
— Hol lopta ezt a kabátot ?
- Ki ? Én ?
— Hát kicsoda ? talán én ?
— Hát akkor mit kérdezi tőlem, — 

mit tudom én ? 
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gyalás alá. Január, február és március 
hónapban kosárfonó tanfolyam rende
zését óhajtja a nőegylet, lehetőleg az 
ismétlő iskola köteles tanulok vétet
nek föl, esetleg idősebbek is. A tan
folyam ingyenes lenne ; de csak akkor 
tartatik meg, ha legalább 30 jelent
kező fog lenni. Ez esetre a földmive- 
lési mimsterium segélye kilátásba van 
helyezve, mely ^segélyből kosárfonó 
mester díjazása, a füzvessző anyaga, 
a kosárkötéshez szükséges eszközök 
fognak beszereztetni, ép igy a fűtő es 
világitó anyagok. A helyiségről az 
egyesület gondoskodik, valamint gon
doskodik arról is, hogy a tanfolyam 
növendékei felett a tanító urak fel
váltva felügyeletet gyakoroljanak, a 
szakszerű ellenőrzés a nőegylet fel
adata lesz. Ez irányban a munkás
ügyi választmány elnöksége folyó hó
7-en  a község, az iskolai hatóságok, 
nevezetesen a tanító urjfk és a polgári 
kör közbejöttével értekezletet tart. 
Tekintettel arra, hogy a jótékony nő
egylet a házi ipari képzés ügyét is 
programúiba vette, a nőegylet a Ma
gyar Védő Egyesületbe tagul belépett. 
Végül meg Kell emlékeznünk a vá
lasztmány hölgytagjainak azon szíves
sége és készsége felől, melylyel a 
József kir. herceg szanatórium céljaira 
a temetőben való pénzadomány gyűj
tését halottak estélyén magukra vál
lalták, a befolyó összeg a nőegylet 
gyűjtése cintén fog a központnak be- 
küluetni. (Amint értesülünk, a gyűjtés 
circa 120 korona. Szerkj

I

Rákóczi hamvai — Aszódon. 
Járásunk területén Aszódon megállóit 
a vonat Rákóczi hamvaival. A dísze
sen kivilágított pályaudvaron szép 
ünnepség kíséretében helyezték el az 
Aszódi koszorút a htmvakon, miköz
ben a szintén jelen levő mácsai es- 

. peres beszentelte a hamvakat. Meg- 
rf^Jó jelenet volt ez. A vojit 1 perc
nyi veszteglés után tova robogott.

Pestvidéki esküdtbirák. A pest
vidéki törvényszéken most sorsolták 
ki a novemberben bírói tisztet telje
sítő esküdteket. Járásunkból kisorsol
talak : rendes esküdtbirák: Bencsik 
József ügyvéd Aszód, Miksó Imre ny. 
számtanácsos Cinkota, Rftdl Káliján ( 
bérlő Pécel, Herczeg József magán
hivatalnok Rákosszentmihály, Bencsók 
János vendéglős 
Könyvelő Aszód.

Aszód, Jankó Béla 
Pótesküdtek lettek : 

Goldmann Mór bérlő Rákoscsaba, 
Király Ármin tkptári tisztviselő Rákos
keresztúr. Az esküdtbirósági ülésszak 
november 26-án kezdődik s eddig 
egyetlen egy ügy van, amely főtár
gyalásra keiül benne.

Kaszinó estély. A gödöllői ka
szinó szombaton este sikerült közva
csorát rendezett. Az estélyen megje
lent előkelő társaság a kora reggeli 
órákig maradt együt’.

Halálozás. Kökényesdy János 
nyug. kir. telekkönyvvezető e hó 2 án 
meghalt Gödöllőn — Temetése ma 
délután 4 órakor lesz a Petöfi-téri 
gyászházból.

a

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete 1906. november 9-én 
délután 3 órakor a községház tanács
termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen a járda kiépítésére vonatkozó 
végleszámolás, a községi szervezési 
szabályrendeletek módosítása, dr Be- 
zsiila István adótörlése, Appel Nán- 
dorné és Varga Béla községi közmun
kába teljesiiett túlfizetésének vissza
térítése, Trenovszki József kérvénye 
melyben telkének a község részére 
való megvételét ké -.'Intézi s végül a 
gyalogjárókon épiteir átjárók korlátái
nál felmerült többlet kiadás kiutalvá
nyozása kerül tárgyalás alá.

Öngyilkosságok. Két öngyilkos
sági eset volt az elmúlt héten Isa- 
szegen. Az egyik — Kiszely Bertalan 
isaszegi lakos f. hó 1-én anyagi za
varok miatt a félszerbe felakasztotta 
magát ; hozzátartozói már csak kihűlt 
tetemére akadtak. — A másik egy 
jómódú gazda, Ecsesi Iván volt. E. 
hó 2-án este 6 órakor házának pad
lásán felakasztotta magát; 
csak 
meg, de már akkor halott volt.

Kossuth-runinak nincsen páárja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, 
fel és negyed literes palackokban kizárólag 
kapható Hatvanban : Susitzky Soma urnái.

Családja 
hosszas- keresés után találta

Irásbeíi mellékkereset
cimirás és szétküldés által (1000 cimné- 
circa 10 kor. Kereset). Ajánlatokhoz egy sa- 
játkezüleg irt boríték melléklendő saját cím
mel. Ajánlaton a Német ciniiró vállalatnak 
Diezda 28. küldendők. Az anyanyelv meg
jelölése kívántatik. 1 — 1

1 logy hívják ?
Nincs többé csalódás !

Mikor született?

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankház.
Mindenki megkapja a szerencse által neki szánt sorsjegyet ! 

Fortuna segélyével minden név és születési

apecsét
a lepecsételt boríték előoldala:

,János"
Születési év : 1877.

Használja ki az alkalmat.
Rogaclja lejoecsélelve szerencséjét tőlünk. 

Írja meg nevét, születési nppept 'Jatt az 011 r^sz^re e,,e,t 
evét és mi azonnal küldjük pt-C-oC l didit, szerencsesorsjegyet.

Cok ezer család, mely bizalmával bennünket megtisztelt és a 

„KISS szerencséje NAóy" 
ielmondás hívéihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét ; merítsen Ön is a Kiss bank

ház kiapadhatatlan szerencseforrásáböl, vegye át tőlünk 
sxerencséjének lepecsételt záloglevelét és gaxdagsétg Jólét kliséi less Önhöz. 
XIX. torsjáték I. osztályának húzása már folyó évi november hó 22-én és 23-án lesz.

Az I-sö oszt, sorsjegyei; árai:
Egy nyolcad K 1.50. Egy negyed K 3.— Egy fél K 6.— Egy egész K 12.—

„ r r r

magy. kir. szab, osztálysorsjáték fflelárusitó helye
BUDAPEST, IV., Kossuth Lajos-utca 13.

Fiókok : VI., Váci-kőrut 5. sz. — VII., Erzsébet-körut 22. sz.

13332. szám
1906.

HIRDETMÉNY.
pestvidéki kir. törvényszék, mint 

bíróság közhírré teszi, hogy a dr Be-
A

polgári d __ __ _ ___,___ ___
zsilla István volt- gödöllői kir- közjegyzőhe
lyettes által óvadékul letétbe helyezett s- a. 
budapesti m. kir. állampénztár mint bírói 
letéthivatal által 1906. évi január hó 20-án 
a kir. közjegyzői óvadéki letétnapló 2—1906 
tétele alatt bevételezett s a 1018 -906 p. 
számú végzéssel bírói letétként elfogadott 
négyezer (4' 00) korona készpénzkiutalása 
tárgyában az eljárás dr Bezsilla István ké
relme folytán az 1874. XXXV. te. 43..§-a 
értelmében megindittatván, az id. törvény 
44. §-a értelmében felszólitatnak mindazok, 
akik a biztosítékra az 1874. évi XXXV. te. 
173. § illetve az annak helyébe lépett 1886 
VII. te. 40. §. alapján törvényes zálogjoggal 
bírnak, hogy követeléseiket a hirdetménynek 
a „Budapesti Közlöny" cimü hivatalos lap
ban leendő harmadszori megjelenéstől szá
mítandó három hó alatt jelentsék be, mert 
különben igényeiknek tekintetbe vétele né! 
kill fog a kiutalás tárgyában érdemleges in
tézkedés tétetni.

Budapesten, 19G6. október hó 6-án.
A pestvidéki kir. törvényszék mint polgári 

bíróság.
Kéler s. k.

kir. törvényszéki biró.

C.rtríölícM Váci-utca 432. sz. alatt?LíOuÜltOri fekvö iragas földszintes 

ári családi házain 
cseléd lakó j,.*üly  ly al, -.... ..
kézbi 1, készpénzfizetés mellett
Bővebb felvilágosítást ad J.'ihi Nándor B da- 
pest, II. kér., Csalogány utca 22. sz. de,u <.11 
2—4 óra közt. Iiöxvtlllök kiséirva.

év részére egy szerencseszámot helyeztünk el

1 a t t , például :

a boríték hátsó oldala :

KISS 
szerencséje 

NAGY
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol
Premier
Champion kerékpáro

kat dimla b. r uii’ csap gygyal. 3 s 5 évi jót- 
; lásial minden árfelemel.s né-ktil szigoiuan 
az eredeti . rákon havi 12 15 km r.-ig' le. |edő 
részletre adjak és kerékpár rMcatrészelrc*  
ez e:>-s.'. világon létező összes keiékpuiok- 
hoz külső és belsögummik, csengők, lámpák, 
pzdilok, láncok, tónusok ;;s csészékét stb. 
oii isi forgalmunk következtében

20 százalék é.rlcszí.l’.itáccrl 
szállnunk vidékre bárhová

Helical 
és The

Megfojt ez az átko-]/_.-J, 
zott köhögés! í\'ápi

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

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

Fő- és szétküldési raktár: 
NÁDOR" gyógyszertár 

Eudapest, VI., Váczi-körut 17. szám

ÉLJEN

Gödöllő : Szentmiklóssy B
I Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 
• Aszód : Sárkány László. ha"'“r »'e6S5*Byiiou.

E’tt'lrt'.-ig'.i
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.
avifásokat saját műhelyeinkben 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

60 fillértől 7 koronáig

a gödöllői Erzsébet-könyvnyomdában

P

vételre

literes •nSTF."

—.45

— .45

1,50 — ,80
1,50 —,80

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.

Láng Jakab cs írta 
kerékpár és var; ógép.trgykcreskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
VI’!. kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Br.ross-tér 4. szám.
Diszárjegyzéliítnk 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

Alulírottak jó szolgálatot 
véltek teljesíteni t. vevőiknek, midőn a híres

Gyöngyös-Visontai 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermé i. f.ij-hegyiborainak hatvan

pc - o é' i e rr. i c
elvállalta — Van szerencsénk 
műnkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezett borokat a t. fogyasztóközönség
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
m ".'eh'-, edésére médunl bán áll a következő 
m mis.'gckben es olcsó árak mellett 
jánlani.

Aszta.i borok 
Gyöngyösi sziklabor 
Fehér asztali bor 
Visontai fehér bor 
Ege. V'isonta borvidék vörösbor 
Visontai vörös asztali bor

Pecsenye borok
E'.'r-Visonla borv. felír 
Visontai rizling
S irhegvalia fehér
G ki . i Cá’nnel í,‘liér 
V... > . . . . H ...nemeit
Leányka 
Veltelini

Vörös borok
Eger mm 
Vis'iií’t i ;
Viso tlm szemelt burgundi 
Saját rós'i <’■ töH-.öly

■ A l-inok árában a 
benfo í'.altatil:: melyek visszahozatalakor pai 
lackonké'pt, 10 fillért megtéri lünk.

. ITordvbmokat is árlicitünk ugyancsak 
a Oyöngyös-Vjsontgj liortymielők ..szövetke
zete’ m r,: t. piílcészetéb^l directe történendő 
szállításra. Szives megrendelíst kérnék

.le.l.ajos és Hollón SúiHl'or 
-I - -

i

■ i bor vörös 
’ÖS

1903 —,f
1903 1,-
19C0 ],f
literje

pálsc+bll

önálló teleppel, a szabadalmazott Lux készülékkel. 
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vizbe eső rend
szerű, teljesen veszélytelen fejlesztők. ———

berendezések. Specialitás: önálló kis telepek, (Electro- 
gének) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, malmok 
és magánházak számára.

K e z e 1 <á s n i nesen

Egy 16 gvf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy tényle
ges lóerő 6 fillérbe kerül. — - --- -----------=

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

Fejér és Schmidi Budapest, Eötvös-tér 2
1 — 15 H

ratawmaESKS tsEazr-: jbmebhissmshhhkbé-’

K f
— 72
— 80
— LO

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szentfödeíek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé1 elfogadtatok. —- — Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek


