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Szövetkezzünk 1
L ipunk egyik főczélja a mindeneknek 

alapját képező közguzil isagi élet művelése; 
épen azért ezen intenciók folyamának kell 
tekinteni azt, hogy annak keretében váro
sunk egyik szülölle, Meszlényi Zoltán kir. 
tanfelügyelő egy nagy fontosságú és közér
dekű indítványával fogl álkozunk.

Meszlényi városunk szülötte s több 
éven át volt taniló, mint Gömörvármegye 
kir. segédtanfelügyelője az ottani tanító 
gyű ésen az alább következő indítványt 
vetette fel.

A közoktatás állapotáról szóló 1896 
évi jelentés szerint Magyarország különféle 
jellegű népiskolájánál összesen 27.396 ta
nító és tanítónő van alkalmazva.

A ki állami életünk viszonyait ismeri, 
az helyt fog adni azon állításomnak, hogy 
alig van hazánkban még egy más olyan 
testület, a mely annyi tagot számlálna, mint 
Magyarország tanítósága, de viszont olyan 
testület sincs, amelynek tagjai általános
ságban annyira küzködnének a mindennapi 
kenyérért, mint éppen az emberiség leg
drágább kincséi, az államnak alkotóit, egy
koron femarlóit tanító és nevelő tanítók. 

Kétségtelenül igaz az is, hogy a tani- 
ság anyagi viszonyainak javítása érdekében 
a folyó éviized alatt sok történt-hogy több 
nem történt, az nem a nemzet és hivatalos 
képviselőin múlt, hanem azt kizárólag 
pénzügyi okok idézték elő, s teszik lehe
tetlenné még ki tudja meddig? A magyar 
tanítóság szomorú anyagi viszonyai daczára, 
hivatásáért a múltban is mindig lekesült s 
tudatában az 1893. évi 26. t.-cz. 2 §-ában 
lefektet*  tt kijelentéseknek, bizton remélhető,

A nők. statisztikájából.
„Az udvar illik nélkül rózsáikul tavasz*,  — 

inoda 1. Ferencz franczia király. Ellenben Me- 
nander igy sóhajlott föl: „Három rossz van a 
világon : a tiiz. viz és az asszonyok*.  E két szél
sőség közt a valót — Cicoro „arany középuf-jat 
— a statisztika jelöli ki, melynek világánál lát
juk csak igazán a nőt erényeivel és hibáival 
együtt, a mim az életben feltalálható. E forrás
ból merítjük az emberi társadalom legkésőbbi 
jövőjébe is kihaló l.övelkoztetéseket, okszerű lán- 
c.iolatokat. Mióta u stalisztixa eltörölte a vélet
lent s megmutatta az ogésznok összefüggését an
nak részeiben, azóta sokkal világosabbak a fogal
mak a társadalomról s annak elért és elérendő 
czéijairól. Hozzanak fel bármily okokat a nőnek 
keresetképositése ellen, hordják bár össze az ó- 
os újkor ..... .. sophismáit, azok egytöl-egyig
halomra dóinak n szamok erejo előtt. Lássuk to
lult röviden amaz adatokul, melyeket a legkitű
nőbb statisztikusok a nőkről összegyűjtöttek.

Alak tikinlelébeu a nő általán előbb fejlődik 
ki a férfinakl. A lánykák 16—17 éves korukban 
viszonylag már annyira kifejlődvék, mint a fiuk 
18 — 19 évükben. A nők ]& évükig nönok a leg
többel, azon túl már csak kévéséi s növésük azon
felül éviöl évre sokknl arányosabban megy végbe, 
mint a férfiaknál. A nők falun kisebbek, mig a 
városban nyúlánkabbak és előbb is fejlődnek ki • 
általában n város más tekintetben is jobban ked
vez a nőknek, a falu u férfiaknak.

Míg n küllő a „silphid“-lermetet magasz
talva bámulja, addig a statisztikus a nőt is n 
mázsára álltja és kimondhatni véli, l.egy u nők 

hogy nagy fáradsággal járó nemes mun
kájára a jövőben még több s talán gond
talanabb idő fog fordíthatni, legkivált akkor, 
ha az előbb hivatkozott törvényidézet sza
kaszában megszabott, bár nagyon csekély 
fizelé-j ívilásából családja jólétének érdeké
ben észszerű számításon alapuló megtaka
rításokat tesz s az ennek folytán szép 
összeggé felszaporodott tőkéjét családja, 
vagy maga a nehezebb időkben kétszeresen, 
esetleg többszörös'n fogja visszakapni, A 
többször érintett törvény szerint f. évi 
október hó 1 -élői kezdve, minden olyan 
tanítónak, akinek oklevele s 1893. évtől 
kezdve mostanáig 5 évi, megszakítás nél
küli szolgálati van, évenkint 50 frttal több 
fizetése lesz, E reménybeli, de biztos fize
téséből, amit még költségvetésbe be sem 
vett, szakítson el évi nkint néhány forintot 
s alkosson belőle egy országos tanítói biz
tositó intézetet, a mely intézet minden 
olyan elhalálozott tagj i családja részére, 
ki a fenti d jut 10 éven ét bef.zette 1000 
forintot az elhalálozás után azonnal fizesse 
ki, amiből azután a szegény árván maradt 
tanitócsalád magának egy kis hajlékot sze
rezhet, vagy pedig ennek kamataiból egy 
kis lakást bérelhet.

Társulj magyar taniló, s ha megteszed, 
akkor veled szemben is érvényesül az a 
közmond s: »Ember, segits magadon, az 
Isten is úgy segít!<

Az első pillanatban a felvetett indít
ványból az tűnik ki, hogy ez tisztán a 
tanítók érdekét kívánja szolgálni s azok és 
családjaik sorsán óhajt segíteni s azért az 
bennünket csak annyiban és úgy érdekel, 
a mint kell hogy érdekeljen minden magyar 
emb"rt azok sorsa, a kiknek kezébe le van

legsúlyosabbak 40—50 óvükig, mig a férfiak 
30—40 ig, azonban a férfiak állag iO klgrammal 
nehezebbik. Sokszoros hasottlilásokból és méré
sekből kitűnt, hogy u nők legmagasabbak 25—80 
évükig, mig a férfiak 80—40. A nő erejo gyer
mekkorában egyharmadát teszi az ugyanoly kori: 
fin erejének, iljti éveiben felét, teljes kifejlett 
állapotában pedig egy negyedrészét a férfi»rönek.

Ámbár kétségtelen, hogy jóval több fiúgyer
mek születik, még is a nőnem a fórfinemet sok
kal fölülmúlja, nevezetesen (Jolii szerint: Kalifor
niát és Ausztráliát kivéve, az egész világon a nő
nem bir lulnyomósággal, mert a fiúgyermekeknél 
a halálozás sokkal nagyobb, mint n nögyermekek- 
nól, do a férfiak jobban is ki vannak téve a ne
müket pusztító veszedelmeknek, milyenek a há
ború és fárasztó munkák. Európában a nőnem 
túlsúlyú néhány millióra megy, do egyszersmind 
azt is tapasztalták, hogy a nők száma északról 
délre ós nyugatról kelelro fokozatosan kevesbodik

Az ogyos állapotokat tekintve, úgy találjuk, 
hogy több nőtlen férfi van, mint hajadon nö. En
nek oka abban fekszik, hogy a férfinom az első 
években nagyobb számmal van képviselve a nő
nemnél. E lonkozöleg több özvegy és olvált nö 
van, mint férfi. A különböző államok számadatai
ból kitűnik, hogy n férfiak közül aránylag több 
házasodik meg, mint a mennyi a nők közül férj
hez megy, u mi m gyón természetes, minthogy n 
nők többon vannak, tehát közülük több is marad 
férj nélkül. De ismét általános törvény, hogy a 
házasfelek száma a műveltség előbbre halad rafi
nál alább és alább száll. Minél műveltebb lesz 
valamely állam, annál kevesebb ott az évenkint 
kötőit eljegyzések száma, mivel a kultúrával az 
igények, a kényelem az cltarthatási nehézségek is 
növekednek; ép ezért falun több leány megy férj
hez, mint varosbun. 

téve a jövő nemzedék hazafias irányú ne
velése s ezzel szorosan összefüggő állam, 
életünk helyes irányú javítása, és művelései

Ez azonban, miként előbb is jeleztük 
csak látszat, a tényleges valóság azonban 
az, hogy ez nem tisztán a tanitővilágot 
érdekli, hanem igenis mélyen belenyúl köz
érdekeinkbe, még pedig azért, mert hiszen 
azon eszmét hirdeti, a mely kizárólag van 
hivatva közgazdasági viszonyaink javítására, 
a mi nem más, mint a szövetkezés eszméje.

Ha azt akarjuk, hogy államéletünk 
biztos alapokon nyugodjék, tömöríteni kell 
minden téren a nagyoknak úgy, mint a 
kicsinyeknek erejét, azt pedig másként, 
mint a szövetkezés által elérnünk nem lehet.

Nem czélunk ezúttal a szövetkezés 
minden ágára kiterjeszkedni, ez alkalommal 
annak csupán egy nemével, a szövetkezetiala
pon való biztosítással kívánunk foglalkozni.

A statisztikai kimutatások szerint az 
eddig megkötött tűz, ,jég és életbiztosítá
sok után összesen körül-belül 60—61. 000 
korona pénz vándorol ki a hazánkban 
működő idegen biztositó társaságok révén 
országunkból. Óriási pénz ez. — Ha az 
egészben, vagy csak nagy részben is benn 
maradhatna, kétségtelenül sok olyan dolgot 
lehetne azon a pénzen létesíteni, amelyre 
társadalmunknak szüksége van.

Ezen állapotokat kívánták megváltoz
tatni országunknak azon nagynevű emberei, 
kik önzetlenül, minden haszon nélkül meg
alapították a „Gazdák Biztosító Szövetke- 
zeté«-f, a mely szövetkezet realizálta azt 
bz idéát is, amelyet Meszlenyi Zoltán fel
vetett, s a melyet fennebb ismertetni sze
rencsénk volt.

A nőket a halál tovább megkíméli, mint a 
férfiakat. Innét a sok özvegy asszony. Colb sze
rint : a nők átlag kéthárom évvel élik túl a fér
fiakat. Különösen a városban a nők jóval tovább 
élnek, mint falun, mert a mezei és házi munkák 
kétszeresen meghúzzák az úgy is gyöngébb nő
nemet s aznnf' lül kevesebbet is élvezhetnek az 
élet kényelmeiből. A hajadonok halandóbbak, 
mint a férjezettek, sőt a 13 éven felül levő haja
donok még a férfinemnél is halandóbbak.

A nők a betegségeket sokkal könnyebben 
átlábolhatjálr, sőt mint Frantz Adolf kimutatta: 
még a kolerában sem halnak el annyian, mint a 
férfiak közül- A nők a fogságot is tovább kibír
ják. Száz fogoly férfira, csak hetven nö esik, a 
halálozásban, természetesen, egyenlő számmal 
veVén mind a két nemet. Természeti hiányokban 
ir sokkul kevesebben szenvednek. A magyar ko
rona országaiban több vak, több siketnéma és 
több hülye (crelin) férfi van, mint nö. Elmebeteg 
ségekbe is a nők ritkábban esnek, mint a férfiak.

Az öngyilkosság is sokkal ritkább a nő, 
mint n férfinom között. Az öngyilkos nők leg
nagyobb számát a szolgálók osztálya képezi, u 
legkisebbet pedig a művésznőké. De mig a férfiak 
legnagyobb része öngyilkossági eszközül a fel
akasztást és főbelővést választja, addig a nők 
jobban kedvelik a ’ izbeugrást, kivált a legalsóbb 
osztály, a kissé műveltebb a felakasztást, uz ol- 
vasottabbak pedig — Quotelet szerint a szénnel 
való kivégzést ; legkevesebb használja a lőport' 
Francziaország az egyetlen állam, hol a nööngyil- 
kosok száma felülmúlja a férfiakét. Júniustól de- 
czemberig több nö, mig a hátralevő hónapokban 
több férfi gyilkolta meg magát. A legtöbb öngyil
kos a negyvon-ötven év közötti időszakra esik, 
midőn az ifjúsággal n szépség is eltűnt, a vissza
térés pedig már késő.



1908. m-ijus 10.
C)

A ; özén! ‘kin k vélünk hasznos szol
gálatot lenni akkor, amikor lapunk hasáb
jain minden érdek nélkül ezt az intézményt 
olvasó közönségünkkel megismertetjük,

A »Gazdák Biztosító Szövetkezete*  
1900. évben alakult. — Készvényesei nin
csenek, csupán alapitó faijai, akik körül
belül 2.000.000 koronát tellek össze 
azért, hogy ezen intézmény által a sokol 
dalról szorongatott kisgazdákon ezen az 
utón a.: all.d javi s.mak, hogv lehetővé téve 
nekik a jzövelkezeti alapon való biztosítást, 
részükre ezen intézkedések állal megtaka
rításokat biztosíthassanak.

Ennek az intézetnek a számításai, épen 
ugv, mint minden más biztosító intézeté, 
a valószínűségi számiláson alapulnak.

Ha a részvénytársaságok, a melyeknek 
díjtételei sem nem olcsóbbak, sem nem 
drágábbak, mint a >Gazdák biztositó Szö
vetkezetévé meg tudnak élni, vagyoni sze
reznek és részv< n'jeseil,nek nagy osztalé
kot adnaK. mi . m valószínűbb annál, sőt 
egészen lez n < s, hogy ezen intézeteknek 
is txi-lánia l.ell.

Ha most már figyelembe vesszük azt, 
hogy ez az intézel Cíttpán administratio- 
ná is köl:$érekat h ljesit, be kell látnunk 
azt, hogy a ‘r szvényiá*saságoknál  a va
gyonszerzés és a részvényesek jutalmazá
sára foiditott osztaléknak itt is fenn kell 
maradnia, a mi a szövetkezés inlenliója 
értelmébe í kizárólag csak azokat illeti, a 
kik annak kötelékébe, mint biztosítók lép
nek, és hogy azon más nem osztozhatik, 
mint maguk a biztosítottak. Hogy pedig ez 
igen szép összeg lehet néhány év alatt, 
azt legiaká >b mutatja a gothai, hasonló 
czélból a akult szövetkezet, a melyik tag
jainak tűzbiztosítások után ez idő szerint 
75 szí z.-ot, életbiztosítások után pedig cca 
42 száz-ot fizet vissza.

Osztalékot, vagy kamatot a nyereség
ből a biztosítéki tőke nem kap, azért csu
pán 4 száz-ot fizet a szövetkezet tagjainak 
annyit, a mennyit ez idő szerint, mint be
tel, bármely pénzintézetnél hozhatna.

Nemesebb, önzetlenebb és helyesebb 
irányú intentióval egyetlen más magyaror
szági biztosító i dézet sem működhet a 
♦ Gazdák Bizlosiló Szövetkezetéinél. Czélja 
a kis erők tömörítése s a kisgazdák anyagi 
jólétének emelése. Vagyona, nagynevű ala
pitóinak tekintélye és az intézel szakszerű 
vezetése a legmesszebbmenő garantiát nyújtja 

iiiindt i.kim k, ki vagyonának megőrzését 
•arra rábízza s; épen ezértminden embernek, 
a ki a b iza boldogitását szivén hordja azt 
támmialni eikölcsi kötelességc-

Sajátságo.s isinél, a mit Szászországban ész
lellek. hogy a vila.n több férfit üt agyon, mint 
női, de lobi) leányt, mint fiút, mintha maga a 
természet is a kevesebbet szerelné fogyasztani.

Londonban • rendőri jegyzetek szerint a 
nők a ré>z összes > zárnának felénél csak 
valamivel kt \e < l.b részét képezik.

A nő . . ■ /.ölt sukkal kevesebb a fegyencz és 
száz bűnös ler.iri i.2 bűnös nő esik. Ehhez 
j írni meg az az »lő v is, hogy a nők sokkal ké
sőbben, mini ••:y li; rminvzas évükben kezdenek 
xélkczni is előbb h; gyjúk abba. .Személy elleni 
bűn náluk s »; kai ritkább, mint vagyon elleni, 
s*<ak  az egyel len gycrmekgvilkostágot űzik nagy 
mérvbe.i. úgy. hogy a lopás után mindjárt ez 
következik.

A n k szive - le zámilva a gyermekkort 
— Icgtö.h t ver tizenöt hu z évig, ettől fogva 
mindig I .--abban és las-abban, inig az aggkoiban 
niegiit gyorsabbra fordul. Peacock a férfiak átla
gos agysu iát j -val m .yobbmk t dalia, mini a 
nőkét. Sze. mm fé ■ i ó .. agy al igos sii ya 50, 
nőnél 41 vbónyi te>z. Ih-mo sulym*'réseket  teil 
IL.ffman itu.ai í S'.iie: inban es lialvan-lielven 
vízjeleiből nii.i a/, <• edményre jutott, hogy a nők 
rgya á;l<i*f«*san  kói-.'iibeliil kél obonynyal i.önyebb, 
mini a fe. Inúó. Linu t l kétezer ember fejét mérte 
meg s . .Idolé <1 1 itíinl, hogy a nőknél valamint 
a í j köridő e, így rn.uk különböző helyein föl
vett ,.imólói i- rendig ii e! imk. innia férfiaknál.

A nö!< ; a h mban le, n gyoöb részben n 
irimka lan o-zútAha sor*  italnál; ; az egyetlen 
ío, l dk .. .i milu n ugy-Z"l . .m rz ogé«z föld kc- 
iv..m ;.'!i j nh ;.’!!;. t vi./.nek, az ipar.
Angi I au :;z in | kiéin felél nők
kepo/.i. ; Fin. z ... i zugban piciig mi j d mm egyenlő 
>z.uu:nid vanna. a féilinkkaí, de ez utóbbi állam
ban a nők még elökt'u’b helyet foglalnak el u

Ezeknek tudatiban lépünk nii is an
nak helyesebben az általa képviselt esz
mének támogatói és terjesztői sorába, mert 
akkor, a midőn ezt teljesítjük, meg va
gyunk róla győződve, hogy igaz és szent 
ügyet szolgálunk, a mely, ha az egész vo
nalon elterjed, annak végeredménye i em 
lehet más, mint közéletünk felvirágzása. 
Hogy ez hekövetkezzék, az rajiunk áll.

Tömörüljünk !

A társadalom a kivándorlások ellen.
Egyre lerjed járásunk területén a kivándor

lás. Ezzel arányban mind nagyobb és nagyobb 
mérveket ólt az az akczió, melyek a kivándorlások 
meggállása, megakadályozása czéljából a ható
ságok folytatnak.

Javítani. orvosolni akarják akár jó tanácsai, 
akár pedig teltekkel, sót áldozatok árán is azokat 
a sanyarú viszonyokat, melyek a szegény ember 
kezébe nyomják a vándorbotot és kényszerítik, 
hogy itt hagyja azt a földet, melyen bölcsőjük 
ringott, a mely összenőt szivével, a melyet véres 
verejtékével megmunkált.

Tapasztalhattuk, hogy járásunk, sőt az egész 
vármegye területén a silány gazdasági viszonyok 
a legutóbbi években nem hogy javullak volna, 
de ép ellenkezőleg annyira rosszabbodtak, hogy 
kezdenek tarthatatlanná válni, ennek következté
ben mind többen és többen hagyják olt és pedig 
nem is a földhöz ragadt szegény nép a hazai 
rögöt azzal a legtöbbször hiú roménynyel, hogy 
szerencsésebb, boldogabb éghajlat alatt megtalál
ják fáradságos munkájok gyümölcsét.

Mindeddig tétlenül nézte a mi társadalmunk 
a kivándorlásokat, most azonban fölocsudolt hosz- 
szu lolhargiájából és megkétszerezett ctövel foly
tatja a küzdelmet ama százfej ii hyd-a ellen, mely 
nemzetünk erejét szipolyozza, népességünket 
apasztja.

Minduntalan felzudul a jajveszékelés, a 
nyomor rémes kiáltása, a mely népünk ezreinek 
szivéből fakad. Segélyt, oltalmat kért, de vájni 
ritkán kapott, mert a mostoha gazd sági viszonyok 
közt nem is kaphatott.

Minden megfeszített ereje hiábavalónak bi
zonyult, minden munkássága meglőtt azon, 
hogy kénytelen volt elkótyaveltélni gabonáját, kény
telen volt közvetlen az unitás után potom árért 
oda dobni a vevőnek egész évi faradouisa gyü
mölcsét ; a nagybirtokosok is ép akkor adnak túl 
termésükön és a nagymérvű kínálat következté
ben a gabonaárak tetomoson csökkenek.

A gazdasági pangásunk jórészt ez volt az 
oka és azért itt kell keresnünk az orvoslást arra 
a rági bajra, mely a magyar gazdákat sújtja Fő
leg ez a körülmény okozta azokat a silány viszo
nyokat, melyek azután az anyaföld elhagyására 

. kényszeritették népünk ezer meg ezer dolgos fiát.
Most azonban olyan dologról számolhatunk 

I be, melyhez hasonlót eddig seholsom tapaszlal- 
" hátiunk/ Az országos magyar gazdasági egyesület 
| tagjai legutóbbi gyűlésükön lelkesen járultak hozzá 

nemes szívű elnökük amaz indítványához, Irigy 
' márczius 1-je elölt ne adjanak cl semmiféle ga- 
| bonál. És erre több mint nyolezszáz napvbirtokcs 
| írásban kötolrzto marót. A gabona ára n I-áj ép 

löldniivelésbon, úgy, hogy narmmezrzerret több 
nő foglalkozik őstermeléssel, mint férfi. De minden 
országban roppant sokra megy a minden foglal
kozás, keresel és hivatás nélküli nők száma. Meny
nyivel több hasznos és serény lapja lehetne a 
társadalomnak ós államnak, ha a népek éf leányok, 
belátva most a roppant könnyedén elfecsérelt 
erőket nevelés és foglalkozás által a munkának 
megnyerni igyekeznének !

A statisztika komor, de hű tükiöben látjuk, 
hogy a nők számos, olvilázhatlan elönynycl bírnak 
a férfinem fölött, de látjuk egyszersmind, hogy a 
műveltség olöbbro haladtával a családi élet foly
tonos bomladozásban van, a mindinkább gyérülö 
házasságok miatt. Okvetlenül szükségesnek tartják 
tehát a nőemanczipáczió barátai, hogy a nö szá
mára is megnyíljanak a küzdőtér sorompói, hol 
az emberiség nagyja és apraja küzd a létért, a 
pillanatnyi örömért, vagy a múlandó die.-ő égért; 
arról persze megfeledkeznek, hogy az en bnriség 
rendeltetése nem azt kívánja, hogy a nö a férfi 
koukui rense legyen a léiért folyó küzdelemben. 
Azért a nemesebben és idoálisabban gondolkodók 
nem tudnak megbarátkozni a nőemanczipáczió 
túlzóinak i ézeloivcl.

léy/r.
Fó/í? í»(ir a ginének
-l torndez véyiben;
Elmen telt a vendégeli
— tíetgéng, soc^éng Mivem!
I bcs már .«? elhagyott a 
Kis zug, hol suttogunk. 
Hol vérem — lágy dalodra 
Kigyulladt, - - mint a láng 
.honi volt, rövid álom, 
Egy pillanatnyi csuk. 
Azóta nem találom ... 
SuclfoiMt, — clssakadt. Iptsru- 

akkor fog emelkedni, a mikor learattak s a kis 
gazda jó áron fog rajta túladhatni.

Föltélien elismeréssel kell adóznunk az Omge 
c fontos határozatának, mert annak nyomán egy 
szebb jövő hajnal derengését várhatjuk. Feljogo
sít o határozat arra a reményre, hogy el fogjuk 
érni, hogy a gazda elégedett lesz munkájának illő 
jutalma által. Nem lesz kénytelen itt hagyni édes 
hazáját, hogy másutt próbáljon szerencsét. Nem 
kall, hogy más nemzet kötelékébe lépve, ott I 
nézve és a Jegsilányabb munkát végezve annak 
jólétét és hatalmát, mozdítsa elő. Minden egyes 
kivándorlóval hazánk egy becses munkaerőtől 
fosztatik meg. már pedig nekünk szükségünk van 
minden szemernyi erőre. Ha saját fiaink megta
gadnak, mert nem adhatunk nekik még annyi 
kenyeret sem, a mennyit verejtéke*  munkájukért 
megérdemelnek; akkor csakugyan pusztulnia kell 
a magyar fajnak, a magyar népnek.*

Azért látjuk örömmel, hogy most erélyesen 
kezdik a harezot a kivándorlás rákfenéje ellen. 
Scjnos, hogy mi magunk, a mi szükebb társadal
mi unk nem tud segíteni — a bajon, a mely járá
sunkban már szerencsétlenségnek is beillik.

A király Gödöllőn, ö felsége a király — e 
hó 25-én fog az eddigi megállapodások szerint 
Gödöllőre érkezni 20 napi itt tartózkodásra kísé
retével. Az udvar már e Ló 23-án megérkezik. 
Ezt megelőzőleg IV. Ferdinánd föherczeg, toscanai 
nagyherczeg is megérkezik hozzánk udvartartásá
val. Ó fél.-égő az idén Gödöllőn tartózkodása 
alatt az uralkodó család több tagját fogja ven
dégül látni. Mint hírlik, Mária Váléria föherczeg- 
asszony is az idén fogja megtenni múlt évben 
tervezőit látogatását Gödöllőn.

Kirándulás. Csütörtökön — e hó 7-én — 
ritka érdekes vendégei voltak Gödöllőnek. A buda
pesti jázmin utczai elemi iskola 250 tanulója rán- 
dult ki tanítóik és nevelőik felügyelete alatt. Dél
előtt fél liz órakor érkezeit meg a hangos gyerek 
sereg a gödöllői pályaudvaron s nemzeti szinti 
lobogók alatt vonult a kas'élykerten ál az Erzsé
bet parkba trombita és dobszó mellett. Az Er
zsébet szobornál a Ilymnuszt és a Szózatot éne
kelték el, azután megnézték a vadas kertet és a 
királyi kastélyt, majd letelepedtek a Ferencz-Jó
zsef-téren s az Erzsébet szálló mellett hozzáültek 
a magukkal hozott kolláczióhoz. Ebéd után a diák 
sereg egy kisebb része át ment gyalog szerrel 
Besnyöre, mig a többiek visszautaztak a fővárosba.

Mükodvelöl élör.dás. Nagyszabású műkedve
lői előadást terveznek jövő hó közepére Aszódon. 
A rendező-ég óién Szöllösy Pál, az aszódi hitel
bank másod könyvelője all, a mi már maga is 
biztosítéka a sikernek. Tóth Edo T o 1 o n c z á t 
fogják előadni.

Bitó választás Aszódon. Megindullak a kor- 
leskedések Aszódon a községi választások ügyé
ben. Különösen a községi bírói állás betöltése 
iránt van nagy érdeklődés. Az öreg Majoros ellen 
ki Aszód érdekeit már évek óla képviseli becsü
lettel, mint községi bitó, épen öreg kora miatt 
epy erős párt Bentsok Jánost az aszódi polgári 
kör agilis elnökét óhí jlja megválasztani községi 
lm ónak. A szervezkedés mindkét párton erősen 
folyik s már megszületett az első korles nóta is, 
melyet a következőkben közlünk :

Szózat ^szódhoz.
Irta Dnbroaay Géza.

Beborult az ég homályos . . .
De van remény, hogy kiderül. 
No sírj Aszód, lesz embered: 
Nem messze van, majd kikerül.
Van lakosod és azok közölt
Van egy ember, csak azt keresd,
Tiszta jellem, szeplőtelen,
Senkit so mást, csak öt szeresd.

Ha bajod van, ő meggyógyít, 
Sebeidet bekötözi
Hivatását hűségesen 
Ürömödre ö betölti.
Félig veszteit igaz jogod ;
Erős karral felkarolja;
És netalán több voszélytől
(jgyeidet hűn megóvja.
Éljen llencsok János ur 1

Alakuló közgyűlés. E hó 8-án Ilákosligel róm. 
kalh. lakossága alal uló közgyűlést tarlóit azon 
nemes czelt tűzvén ki, hogy a telepen melynek 
lakos s iga tulnyomólag róni. kalh. egy szép lépte
met opi sen. E magasztos czólt létesítendő, 
nagy szán mai gyűllek össze a hívek, hogy az 
e ső leendői ét b< hulólag megoeszéljék. Az érte
kezlet Ihcilfehl Alajos elnöklóse alatt nyomban 
meg is alakult azzal, hogy megválasztották a 
liszlikarl.-Közfelkiáltással választották meg elnök- 
n k: Iliikért Itezsőt, alelnökmk: Keilfeld Alajost 
pénztárosnak : Lehecska Jánost, ellenzárosoknuk 
(í\ur< sovi's Mihályt és Kreisel Alsjost és jegyzővé : 
•S. i’lu rés l'lvánt. Bizottsági tagokul megválasz- 
inttak : Bárdos József. Buda Jenő, Burgcr Ferencz4 
l.udvig Imié, llévay Ferencz és Törzsök Gyula. 

A gyűlés leivé a legjobb kilátásokká! és remény
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nyel oszlott szól megállapodva abban, hogy a 
bizottsági tugok már a legközelebbi napokban 
<hsze fognak ülni a végből, hogy az ügy merít n 
mával behatóan foglalkozzanak. Isten áldása kí
sérje e nemes törekvést !

Halálozás. Özv. Aldoboly Nagy Ftrencznó . 
szül: Scheidhauer Amália törvényszéki bíró öz
vegye — e hó hó B án reggel 5 órakor hosszú 
szenvedés után éleiének 72 ik évében olhunyl. — 
Temetése ma délután fél 5 órakor lesz Gödöllőn, 
az Iskola-ulcza 568. sz. gyászházból a rom. kath. 
egyház szertartása szerint. Az engesztelő szentmise 
áldozat hétfőn, o hó 11-én fog a boldogult lelki 
üdvéért a gődöl öi ró in. kath. templomban az 
egek Lírának bomutattalni. A haláleset gyászba 
borította Egyed Lajos in. á. v. állomási főnök, 
Wilzel Nándor udvari főkertész továbbá Bogdánffy 
Antal és Korit.'ánszkv Lajos családjait, de álta
lános részvét t kellett az. egész gödöllői társaság 
körében is melynek a boldogult köztiszteletben 
álló Ingj i volt.

K vándorlás. Szomorú dolog, de mint a hét 
bii krónikusának számot kell róla adnunk; egyre 
terjed a kivándorlás járásunk területén. Csömörről 
Rákoskeresztúrról, Aszódról, Gödöllőről már nem 
egy cs.lád ól a tengeren lul. A múlt héten is 
négy család vándorolt ki A zódról Amorikába s 
hozzá t< botjuk, hogy mind szorgalmas, munkás 
nép, akinek haz.i, földje volt a városban s nem 
bírván megölni, vette kezél-c j -bb jövő reményé
ben a vándor botot. Vezető helyen foglalkozunk 
a kivándorlás fontos kérdésével s igy itt csak 
utalunk az olt elmondottakra, ajánlván azokat 
társadalmunk figyelmébe.

Tűz. Hétfőn o hó 4-én n gy tűzvész dühön
gött Ikí.idon négy ház és több mellék helyiség 
hégett. A lüz regg.'l 8 órakor ütött ki Szlauk 
István portáján a fö-utezában Csakhamar átra
gadt u nagy szélvészben a szomszéd épületekre 
is, úgy hogy alig pár perez alatt már négy ház 
áloll lángokban s csak az idejekorán megjelent 
aszódi tűzoltóságnak köszönhe ö, hogy a tűz még 
tovább nőm terjedt az egymáshoz közel, szinte 
zsúfoltan épitclt házakon. —Az aszódi tűzoltóság 
erős munkál végzett — e tűznél, Csaknem négy 
óra hosszat dolgozott szakadatlanul, mire a nagy 
szélben a tüzet lokalizálni tudta. Nagy akadálya 
volt a vizűid v is, amit azonban a lakosság igye
kezett h’lietöleg elhárítani, kézen tajtékkal hord
ván a vizet, hogy csak megkönnyítse a derék 
tűzoltók munkáját. Emberéletben kár nem esett, 
egyik islá'ób m azonban 3 tehén benn égett. A 
kar m ’gbaladjii a ÍO.'IGO koronái, ennek azonban 
jó részé megtérül, az ingatlanok biztosításából.

A széngiz áldozata. Megrendítő haláleset 
történt e hó 6-án Rákosii élen. Éder Károlyjáll, vasúti 
raktárunk neju dóimán a szobában vasalt az ab
lakot és ajtót bezárta s igy valószínűleg széngáz 
mérgezés áldozata lelt, mert amikor fia 6 órakor 
Budapestről haza érkezett anyját a főidőn elterülve 
holtan találta. Tosle már egészen el volt kékülve. 
A szomszéd )k ö*s?(  futottak s mind-mi megkíséreltek, 
hogy talán életre hozzák gondolván, hogy talán 
elájult, do buba volt minden. A temetése hó 8-án 
volt oriá- tó zvét mellett.

Vasúti nionetrond Érvényes 1903. május 1-től 
Budipist k p. u. ós Hatvan közölt.

R ti d a p e s l r ö I H a t v a n f e 1 é. ind: 
-f-Glő **710  *7 ‘25 735 750 g35 935 |085 j80 **235  

2-10 f2W **330  £20 555 f>2j 810 9£1 10W ÍJ40 
G ö d ö 11 Ö r öl Budápostro indul: 

£50 tf6°261«G’8 700 743 845 HIO‘208 <32
x557 f j45 7£2 747-1-J.-B

A » z o d r ó I B p e » l r e indul.
82!1 500 -l-+.,88 f>57 C3I 72U 820-1-1288 J87 x 524
GC8 '‘2! <jŐ7

11 11 l V n n b ó 1 13 postre indul.
227 ,p..t 4 18 (3) (03 G»0 755 -1188--1205110
407 (■:u *ö04-’833 840.

Jelmagyarázat f május 17-töl szept. 18-ig 
ünnep ói vasárnap közlokcdik ff junius 15 — 
szept. 15-ig közlekedik ♦ gyotsvonat ** gyorsvonat 
me'y Gödöllőn és Aszódon rendesen megáll X 
május 17 — szept 13-ig Gödöllő ós Bpcst közt 
ünnep és vasárnap az utasok felszállása ki van 
zárva

Föl utón nl.-oi eredmény. Ha czélunkat el 
akarjuk érni, akkor nunkbol minden akadályt el 
ke 1 gürd.leni és nem szabad hóm visszafelé 
lia'ad ttunk, som megá I nunk, mert akkor a megtelt 
mát elveszi jük és czélhoz sem jutunk. Barmiéit 
küalünk is, nz eredményt sohase ludju.t az út 
köz >p n olorni, han- in mindig csak a cél végén. 
C dilid itos következetesség és erős elhatározás 
vezorojen bonnüncet minden cselekvésünkben. 
Különösen hu miól van szó, hogy csekély anyagi 
o-zsxözzel ó»iisi eredmények l akármik mnj.iin'-nak 
biztos I n.i. Ezt a kövelkozlolust pedig abból ax 
i ikaloii b i 'juk, lé gy ' gy un ember í gy osztályon 
H | is ( II j.v í-oisjegygyel és n;o I kiscrvcsen 

:• i.i 'sI.k. ho.y, Irt i.rm veszti el türelmét, 
;i..kur i; n ő ale, ’.' r iic '-:.-!(b ember lehelne, 
muri a 11. s rjalck i o ztalyal an ő volt az 

67080. számú sorsjegynek tulajdonosa és e számot 
a hatodik Kihúzásnál 600.000 koronával húzták ki. 
He ö megállt fél úton, mert nem játszott tovább 
e Forsjegygyol. Annál nagyobb volt az öröme 
azoknak a szerencsés embereknek, a kik ő utána 
vásárolták meg e sorsjegyet Török A. ós Társa 
bankházában, Budapesten, Toréz-körut 46., a Imi 
egye dűl a hatodik osztályban egy és egy fél millió 
koronái nyrtok o ezég szerencsés vevői. A sor- 
jsgyek tervezet szerinti/árai: ’/i sorsjegy 12, */»  
sorsjegy 6, 1/4 sorsjegy 3, V® sorsjegy 1 korona 
50 fillér. Ajánlatos, hogy a sorsjegyvásárló kö
zönség a Törő bankházául szerezze be sorsjegyeit, 
mert e ezéget rendkívüli szdréncső kiséri és a 
vevőknek minden iránzban biztonságot nyújt.

1903. V. 893 4 sz 1903. végrh. 309 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen- 
nol közhírré teszi, hogy a bpesli V. kor. kir. járás
bíróság 1901. XVIII. 1828 8 számú végzésével 
I)r T ö r ö k Gyula bpesli lakos, ügyvéd ál
lal képviselt Ehrcntreu és Fuchs testvérek ezég 
végrehajtató részére S c h n 1 I o r Bél a munkás 
otthoni lakos végrehajtást szenvedett ellen 288 
kor. há r. lökő követelés és jár. erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedet
teknél lefoglalt és 2950 kor ra becsült ingóságokra 
a fent idézett gödöllői kir. jbiróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén annak 
Partos Lajos 151 kor, Ilanpl Arnold 192 korona 
Farkas testvérek ezég 100 kor, Sidlauer D. ezég 
201 kor Deutsch József J, né 150 kor és a-'többi 
f •hilfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna végre
hajtást szenvedettek lakásán, Rákoskeresztúron a 
Munkás-Otthonban leendő megtartására határ
időül 1903 évi május hó 18. napjának 
d. e. ‘/jll órája tüzelik ki, u mikor a biróilag 
lefoglalt s z o b a b u l o r o k s egyéb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivalnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégi'óshez tartanak jogo’, a mennyi
ben részüki e foglalás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, m szormt elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a. hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztésót követő nap
tól számi Hátik.

Kell Gödödön, 1903- április hó 11. napján 
Trsztyánszky Kálmán s. k*

(P. II.) kir. bírósági végrehajtó.

1908. V 108)2 BZ. 1903. végrh. 208. ez.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kikü'dult bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ság 190í. V. J80 számú végzésével dr, Botka 
J;ó z s e f kun szent miklófi lakos, ügyvéd által 
képviselt S c h m o 1 I Dezső végrehajtató 
részére Sehinoll Józsefnó és Schmoll József rá
koskeresztúri lakosok végrehajtási szenvedettek 
elleni 2000 kor tőkekövetelés és járulékai erejéig 
Girondéit kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedetteknél lefoglalt és 1462 kor-ra be
csült ingóságokra, a fent idézett gödöllői kir. 
jbiróság fenti számú Végzésével az árverés elren
deltetvén annak a felülfoglaltatók követelése ere
jéig is, a rnonnyiben azok törvényes zálogjog >t 
nyerlek volna, végrehajtást szenvedetlek lakásán, 
Rákos Kercszluron leendő nifgtnrtására határidőül 
1903. évi május hó 1G. n a p j á n a k 
d. e. fél 11 órája tüzelik ki, a mikor a biróilag 
lefoglalt szobabútorok, varrógép, fehérnemű s 
egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség osotén becsáron alul is ?1 
fognak adatni.

Felhivalnak mindazok Jkik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégitletoshcz tartanak jogot, amennyi
ben részükre foglalás korábbiul eszközöltetett volna, 
éi ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nőm tűnik, 
miszerint .dsöbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldőt nek vagy Írásban be
adni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő u hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól 
számiltatik.

Kelt Gödöllő). 19OT évi április hó 14 
Trsztyánszky Kálmán, s. k.

(P. II.) kir. Iiir végrohajto.

2ö77^z.!t,k, 1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A göilőllői kir. jíirásblrd-uig mint telekkönyvi liato- 

üág közliirré teszi, hogy n g ö d öltői t a k a r é k p ó n z- 
t á r vógrehnjtatí nai< Ü r e g ii s A n <lrás ii ó szül, 
.leden I'Tnncziskn, \ nrga .hinosné. szül (iregiis Borhála 
hévízi lakos végrehajtási szvinedő ölteni 94 kor. tőin1 
követelés és pr. iiánli végrehajtási (Jgyében a gödöllői 
kir jnrásliiroság tornlef-'-n lévő. Hévíz községhon fck\ö, 
n hévízi (123 sz Ildi Ito'élhon Grogns Andra-uié szül, 
.leden Frane/.lska, Grogns Antid (nős Varó JJorhálávnll 
Varga JánoMié >ziil Gregin Borbála nevén álló A f 2 8 

1 -őr-/.. 213, 242 2 hr>/.. 2"4 ói s/., ház < - heltelokre a/. ö/.\ 
‘ Gn-giK Andrásáé szól. Jedon l- raiívzlska javára C 4 alatt 

bokebolezott özvegyi jug épsúgben tintása mellett azzal, 
hogy a mennyihon az ingatlanért i y módon 180 korona 
vételár el nem éretnék az érven - az. 1881. l.X. t.-ez. 
163. paragr. értelmében hatálytalanná válik és az. öz
vegyi jog fentartósa nélkül nyomban folytatandó, az. 
árverést 642 kor. ozennol megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennohb megjelölt Ingatlan a: 
1903. é v í j n n i u s h o G-lli n a p j á n d. <•. 10 óra 
kor Iléviz köz-égliázánál megtartandó nyilvános árv-ie- 
sen a megállapito-.t kikiáltási áron alól (is eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 60. 
t.-cz. 42 -lián jelzett, ái folyammal számított és az 1*81.  
évi november h<> 1-én 3833. -z. a. kell igazságügyminisz
teri rendelet 8. ij-ban kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az. 18*1  60 t.-<*.  170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál időleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1903. márczins ho 16. napján.
A gödöllői kir. jbiróság. mint tkvi hatoság.

(P. H.) Lukácsy, s. k. kir. albiró.

V. 973 9. sz. 1901.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajló ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. jbiróság- 
nnlc 1901 óvi V 973|9 számú végzésével dr. 
\V i 11 m a n n M ó r ügyvéd által képviselt 
E n g e 1 Bornál é s T á r s a felperes ré
szére II o r n e r M á t o n alperes ellen 43 
kor 61 fill. követelés és jár. erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 
1840 kor-ra becsült ingóságokra, a fent idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fenti szánni végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, a mennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, alpsrcs lakásán 
Z s á m b o kon leendő megtartására határidőül 
1903. é vi május hó 13. napjának d. e. 
11 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglal 
széna, szalma, kocsi, ló, borjú, tengeri s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett, szükség esetón becsáron alul is el fog
nak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a vágrehajtaló követelését 
megelőző kielégítéshez tartanak jogot, a meny
nyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirolt kiküldöttnél vagy írásban 
beadni, vagy podig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a 
bíróság tásláján való kifüggesztését követő nap- 
tfl számitlatik.

Kelt Gödöllőn, 1903. évi április hó 29. napján-
Böhl Ambrus, s. k.

(P. II.) kir. bir. végrehajtó.

2.3 W tkvi 1903.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint, tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a g ö d ö I I ö I t a k a r é k- 
p é n z t A r végrehajtntónak, II a s t s e k F •• r o n ez 
és n o j o végrehajtatást szenvedő elleni 3300 kor. töke 
követelés és jár. iránti végrehajtási 'ügyében a gödöllői 
kir. járásbíróság területén lévő Csömör községben fekvő 
a csömör-puszta szent-miliálvi 2051. sz. tkvi betétben 
Harisok Ferencz és neje szül. Kiss .Inlianna néven átlő 
A t 1 sor 3405—3469 68. Iirsz. ingatlan és az azon 
épült, de még tkvileg íel nem tüntetett házra az árverést 
2480 kor-lian ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a lenneiib megjelölt ingatlan az 1903. 
é v i m á j iis hó 26-ik n a p i á n d. <•. 10 6 r alt o r 
Csömör községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
u megállapított kikiáltási .-non alul is el adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsnrának 1<»° <,-át készpénzben vagy az 1881. 60 t-ez. 
42 §-ál>an jelzett árfolyammals/ámitott és az 1881. évi novem- 
bor hó 1-éi. 3333 sz. a. kelt igazságügymini.-t éri rendelet 8 §- 
hali kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezéséről 
kiállított, szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1903. márczins 7-én.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

(P. II) Lukácsy s. k. kir. nlbiró.

l'-l l('l >hí; i. Aló ájulás, görcsök ós más iA »n 
_ ________________________j hleghúntalmakban szenved, kér
jen- brussür arról. Ingyen és liórment ve kapliató a hattyú 

gyógymartár utján iSt hwanrnApotheke Frankfurt a. M

HÖLGYEKBEy Segélyt és tanácsot nyuj 
tok. Szülés «s«tekn«l

nagy gyakorlattól birok. Csölle Anna egyetemi szü 
lésznő. Ferencz-József-lér (Adler-ház) Gödöllőn

KEPPiCH M0R 
eziulai

v e n d ó y l <"> h

SAJAT TERMÉSŰ 
gHORAIIl 
literenh'viit 20 krert nirri,

lm náki loy- 
íilábl >1<) Iliért 

vi i.Mí'uc >limk 
e yy ezerre.



4 1903. május 10.

e g j u t á n yosabb eseplesi

a tatai brikett, tatai darabos szén,
a királdi darabos és koczka szén, 

a sajószentpéteri darabos és cséplési szén.

— Pontos és gyors ki szolgáló s!e
Maáyap Általános Kőszénbánya Részvénytársulat
------------ - --------------- Budapest. V. kér., Erzsébettér 19. szám.

1903. V. 5 2 sz 1903. végrh. 117 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ság 19C3. V. 5 számú végzésével S u r g ó t h 
Miksa sümegi lakos, ügyvéd által képviselt 
Sümegi Népbank végrehajtató részére 
8 c h u 1 I o r Béla és nője munkás ott
honi lakos végrehajtást szenvedettek ellen 1C00 
kor. töke követelés és jár. erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedet
teknél lefoglalt és 2248 kor-ra becsült ingóságokra 
a fent idézett gödöllői kir. jbiróság fenti száma 
végzésével az árverés elrendeltetvén annak 
Ébren t re u és Euchs ezég ‘98 kor. Pártos Lajos 
151 kor, llanpl Arnold 192 kor, Farkas testvérek 
100 kor, Sidlauer D. ezég 201 kor és a többi 
Llíilfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna végre
hajtást szenvedettek lakásán, Rákoskeresztúron a 
Munkás-Olihonban leendő megtartására határ
időül 1903 évi május hó 13. n a p j á n a k 
■d. o. 7,11 órája tüzelik ki, a mikor a bíróikig 
lefoglalt szobabútorok s egyéb ingóságok 
a legtöbbet ígérőink készpénz fizetés mellett, 
szükség esetén becsftron alul is el fognak ad <tni.

Felhivalnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégi éshez tartanak jogot, a mennyi
ben részükie foglalás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, miszernt elsőbbségi bejelentéseiket uz 
árverés megkezdéséig alóiirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő nap
tól s/ámittalik.

Kelt Gödödön, 1903. április 19. hó 6 napján
Triztyánszky Kálmán s. k-

• H ) kir. bírósági végrehajtó.

-981 tk. ll>03.
Árverési hirdetmény kivonat.

X A 51?.611.®' kir. járás bíróság mint tolokkönvvl lm- 
töbág közhit re teszi, hogy a m. kir. kincstár 
vegr.dmjtat.lmik btrauszlo r Adolr végrehajtást szenvedő 
cHem 6, kor. 7<> fül. (őke követelés és jár. Iránti 
végrehajtó..• üjy-hen. a gödöllői kir. járáshirosáa 
területen by.., Gmlöllö községben fekvő, a gödöllői 004. 
sz- ’í't'o be,';ll'"l> Strmiazler Adolf nevén álló A t 1—2 
sor 22o8, 22ol) lirsz. ingatlanra az árverést 4000 kor. ezen- 
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte s hotrv a 
fenuebh m.-gjel.dt ingatlan az 1003. é v i jnniushó 
4-ik n ti p j a n d o. 10 órakor ezen kir. (bíróságitól 
megtnrtni.dn nvdvmms árverésen a megállapított i.ikiál- 
tasi {áron alul h vladfttni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az imrntlan 
büCs.arniiaklOs/.á/.til kát vagy is 430kor készpénzben *gv  az 
1881. évi 60 t. i-zikk 42 ík pa ragra fii-á Imn jelzett ’nrfo 
Jvaimnál számított <■< az. I*8|  óvj november |-én 3:133' 
sz. a. kelt )2azs.igűi.’.vmiiiísztpii rendelet 8 paragrafus^, 
bán kijelölt o^ad, kk. pi s ért.-kpapiil.an a kiküldött ke
zéhez letmini, avagv az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafuso 
ért el mellen .1 baimtpeiiz.md< a bíróságnál előlpges elhelvo- 
zesvrul kiállítóit szabályszerű ellsniorvényt átszolgáltatnl.

Gödöllőn, 1008. évi márczius lio 26-án.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvl hatóság.

I1’- ll-) Lukácsy s. k.
 kir. aIbíró.
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JEGYZÉKE a.

55,000 nyereménynek.
Í-M»*<y«bb  nyoremény a legaaereaoaésabb eaatbao >

1-000,000 korona.
Korona 

600000 
400060 
300000 
1OOOOO

soooo 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
35000 
30000 
15000 
1OOOO 
5600 
3000 
3000 
1OOO
500 
300 
300 
17© 
130 
1OO
80

------ Ifi

i 
í

jQtalom 
nyer, i

07 
8

487
808

■ 588
140 

84450 
4850 
4850

1OO 
4850 

-S.SSO
55,000^14.455,000

Kiváló szerencse
TÖRÖK-nél.

•• N.gyon sokan szerencsések tettek általunk I •• 
Tiz millió koronánál többet nyertek nálunk 

nagyrabecstilt vevőink 1
Az .gesz világ legesélydusabb sorsjátéka a’mi 
ni. kir. szab, osztály-sorsjátékunk, mely nem

sokára újból kezdetét veszi.

110,000 sorsjegy 55,000 
pénznyereménynyel sorsoltatik ki, tehát az ösz- 
szes sorsjegy fele nyer a mellékelt sorsolási 

jegyzék kimulnlása szerint.
5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459 000 
koronát, egy hatalmas összegei sorsolnak ki. Az 

egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 

botétjei a következők: 
egy nyoleznd (‘|8) frt —.75 vagyis 1'50 kor.
ogy negyed ('|4) „ 1.50 _ 8 —
°«f fél (’/,) . 8.- „ 6-- .
egy egész , 6.— „ 12 —
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése 
ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díj
talanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de 

legkésőbb 
folyó évi május hó 22 lg 

bizalommal hozzánk küldeni

TÖKÖK A és TÁRSA
bankház. BUDAPEST.

Hazunk legnagyobb osztály-sorsjáték üzlete. 
Föárudínl< O.ztély.or.jíték o.ztályal: 

k’Mi,ZLEí: V-1' ,fe.r" Teréz-körut 40|a.
1 lókok ; 1. Vaczi'konil 4. 

n 2. Muzctim-kőrut 11.
» 8. Erzsébct-köriit 54.

nierok'ré" ll,V'g"”"-0 Tör#k A é’ T,a BudapesttálVSOrÍlátékn.LTü...........L °SZt’ ”b k,n 8'«1> ŐSZ-

együtt küld,.,,I 
htánvételeznl kérem 

osszegbenip)stautalvnnynyal küldöm
(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

(A nem tetsző törlendő.)

s

A államvasutak gépgyárának vezérügynöksége
4ií»l|. a magyar kir. illám,„.Jita.SS “'IK SZÁM W

=—=— “í11 -2cipia m
_____ le^jabl^.szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó-

„ .... .. .-v-<)«o«no és kéVekötő-aratóűépeit. továbbá
OCxéloiltÓSÜ ClccfŐVd ellátott * »i............ ltnel ellátott ekeit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

Gödöllői Erzséböritönyvnyömda " ” 1 r 1 J
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