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Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A városi tisztviselők.
Pár évvel ezelőtt megindult a moz

galom, hogy az állami tisztviselők javadal
mazását, ha nem is a kor igényeihez mér
ten, de legalább a megélhetés lehetőségét 
biztosítva uj és kedvezőbb alapokra fek
tessék. Az anyagi gondok állal erősen súj
tott hivatalnokok panaszhangjait meghallotta 
a nagy közönség, méltányos kívánalmaikat 
p írt fogásába vette a sajtó és nem szűnt 
meg mozgatni azt a tervet, mely végre a 
megvalósulás stádiumába került s ma már 
olt fekszik az állami tisztviselők fizetéséről 
szóló törvényjavaslat a képviselőtiáz asz
talán, sőt keresztül esett a pénzügyi bizott
ság tortúráján is, csak a szerencsétlen ka
tonai javaslatok gáto'ják, hogy még eddig 
törvényerőre nem emelkedett.

Nincs országgyűlési párt, talán nincs 
ember az országban, a ki kész örömmel 
ne járulna hozzá azon törekvéshez, hogy 
tisztviselőink anyagi függetlensége, magok 
és családjaik ixislentiája minden lehető 
módon biztosíttassák, másrészt honorálva 
legyen azon testet és lelket ölő munka, a 
melyet a közczél, a nagyközönség érdeké
ben napról-napra végeznek.

Azt tehát már eldöntött dolognak le
het tekinteni, hogy az ő helyzetükön se
gítve h sz, mert mihelyt napirendre kerül 
azonnal meg is szavazza a képviselőház.

Ezen az eredményen felbuzdulva a 
megyei tisztviselők is akczióba léptek és 
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II. Rákóczi Ferencz.
Rákóczi nőve magában foglalja mindazt, a 

mi Magyaronzág történelmében eszményi magasz. 
tos és ihletteljes.

Mennyi honszerelem, mily lcgendaszerü hő
siesség, mennyi tört remény, mennyi szenlséges 
kogyelet fűződik e névhez, a mely kétszás esz
tendővel ezelőtt a hazájuk szomorú sorsa felett 
busongó magyarok ezreinek, százezreinek szivébe 
bizalmai, bátorságot öntött.

Bűvölet szál.'ja meg minden magyar ember 
lelkét, ha Rákóczira gondol és áldja emlékét an- 
^ak a nagynak, igaznak, a kinek haló*  pora is 
hónszerolemre tanít, noha távol nyugszik az tő
lünk, vagy annál inkább, mert a Propont part- 
morajló habjaiból is folénk száll a nagy mártír 
szelleme.

A lelkesedés szent lángja fellobog minden 
magyar szivében, ha Rákóczi nevét hallja.

Lobogjon is és no lohadjon sohasem, sem, 
mert hozzáfogható hős ós dicső fejedelme nem 
volt Magyarországnak sohasem 1

Sokáig hoidta a délkoleti szellő a bujdosók 
tanyájáról, a mártírok temetőjéből, Rodostóból 
nagyjainak bús sóhajtásait a távol hazába és mi
kor a sóhajtások örökre olnémulának s a hon
talan bujdosok könycseppjéit az angyalok felszed
ték és ők előbb láL.ik meg a menyországot, mint 
Magyarországot*,  akkor a honfiúi kegyelet titkon 
borongva szállt n törhetlon clvhüség ama dicső 
vértanúinak sirhunljaihoz — áldván emléküket, s 
tőlük tanulván nehéz időkben, súlyos megpróbál
tatások idején honszerelmet.

Vagv miért daloltak volna igy lánglelkü köl-
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semmi kétség benne, hogy az ő ügyök is 
minél hamarabb düllőre kerül.

A méltányosság szempontjából emelünk 
tehát szót városi tisztviselőink érdekében. 
Az ő dotácziójok oly csekély, hogy a leg
szerényebb igényeket is alig képes kielé
gíteni. Szinte szégyenii az ember, idege
nek előtt mondani, hogy mennyi Aszódon 
pl. a főjegyző, a biró stb. — tehát az 
elsőrangú tisztviselők fizetése, mert való
sággal komikum számba megy. A kisebb 
tisztviselőkről pedig még szólani sem lehet 
hiszen azoknak a javadalmazása egyenlő a 
nyomorúsággal.

Merjük mondani, hogy nincs az or
szágban hasonló népességű kis város, mely 
oly mostohán bánnék saját fiaival, a tiszt
viselőkkel, mint épen Aszód.

Megengedjük és tudjuk nagyon jól, 
hogy sok is a teher, de ennek fejében 
senki sem kívánhatja, hogy a tisztikar, 
mely a munka súlya alatt naphosszant 
görnyedez, a nyomorúsággal legyen kény
telen küzdeni.

Elvégre is méltánytalanság volna arra 
az állásponta helyezkedni, hogy a város 
adósságainak kamatát a tisztviselők jól ki
érdemelt fizetéséből fedezze.

Nálunk a hivatalnok épen úgy, mint 
a polgárság legnagyobb része, a piaczról 
és a napi árfolyam mellett kénytelen be
szerezni szükségleteit, mert csekély jöve
delméből arra nem lelik, hogy befekleté- 

töink : Kölcsey, Vörösmarty a» magyar jellom ha
nyatlásának szomorú időszakában, a rodoslói sírok 
felé fordítván könnyes szemeiket.

„Rákóczink hajh I Bercsényink, hah!
Magyartok gyászban ül.“

Mert itthon nem leltek vigasztalást és o 
megdiOsőült hősöket időzték fel mintaképül s mog- 
könnyebült honszerető lelkűk ; nekik panaszolván 
el nemzetük romlását.

Kélszazesztendővel ozolőlt Rákóczi nevét 
zengte minden ajk, az ő dicsőségét harsogta min
den tárogató, az Ő indulójának varázshangjai 
mellett rohantak ezren és ezren halál megvetés
sel a csata tüzébo.

A két század óla olnómult tárogató hangja 
megszólalt most újra ós édes-bus hangja bele
nyilallott szivükbe, hogy fölélosszc a régen elné
mult dicsőséges napok emlékét.

Kélszázadik esztendő fordulását ünnepelte 
meg e hó 10 én Magyarország az ő uralkodásá
nak és ez alkalommal széles e hazában minde
nütt a II Rákóczi Ferencz dicső emlékezete tölté 
be u sziveket.

Szenvedés és koserüség hii osztályosa vol
tak egész életén át, melyét hazája fölzzabadilá- 
sának, hűséges magyar népo jólétének szentelt. 
Gyermek volt még, a mikor árvaságra jutott, 
atyját nem is ösmerle. Munkács várának fölsza
badítására pedig lelketlen ciolszövés szakította el 
édes anyjától Zrínyi Ilonától, a kit többé soha
sem láthatott.

Idegenek között nevelkedett, élete legnagyobb 
részét családi körön kívül töltötte ós igy nem is 
érezhetlo ennek áldásos melegét, a mi reá nézve 
annál fájdalmasabb volt, mert jó szive szerétéiért 
áhítozott.

r Lehetetlen oly hamar feledni, — mondotta 
már akkor, midőn elősrör került idegenek közé.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedésében.

I Iirdetó.s<=sk: 
egyezség szerint jutányos áron közöltetnek. Nyílt-tér Mri 
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seket eszközöljön, vagy házat, kertet, föl
det legyen módjában vásárolni. Úszik te
hát a piarczi árral, a mi pedig itt már 
felette borsos. Vidéki városokban a mienk
hez fogható magas piaczi árfolyam alig 
létezik. Nem olyan nehéz tehát belátni, 
hogy azt sem tudja, hova tegye azt a cse
kély havi dijat, a melyet elsején a kezé
hez kap.

A lakásviszonyok szintén rendkívül 
drágák s a legtöbb esetben a tisztviselő 
azt a pár száz korona lakbért, mely évi 
járuléka, kénytelen megduplázni, hogy ko
rántsem nagyúri, de a legszerényebb igé
nyeket kielégítő lakáshoz jusson.

Tekintettel a nehéz megélhetési viszo
nyokra, melylyel városunkban meg kell 
küzdeni, de meg azért is, hogy tisztvise
lőink a velők egyenrangú állami tisztvise
lőkkel teljes paritásban legyenek, s hogy 
munkálkodásuk kellőképen honoráltassék, 
városunk közönségében is meg kell érle
lődni annak a tudatnak, hogy ez a hely
zet tarthatatlan igy — hogy tisztviselőink 
fizetését javítani kel!.

Természetes, hogy ez statútumaink 
változtatásával jár, tehát ez lesz az első 
teendő.

Ezen átdolgozása statútumainknak már 
különben is régen szükséges lelt volna, mert 
sok oly intézkedést tartalmaznak melyek 
a jelenlegi viszonyoknak meg nem felelnek 
s mert hiányosak.

Nőm is feledett, átórezle sorsa mind egyik tragikumát 
ós az élet hiúságaiból nőm bírt szórakozási, vi
gaszt meríteni.

26 éves ifjú volt, midőn a kuruezok óhaj
tására a nemzeti mozgalom élóro került.

Magas termetű., szép, nemes arezvonásu. 
barátságos, megnyerő modorú férfiú volt.

Saint Simon herezog, a nagy m emoire iró, 
ki Rákóczit Franczidországban való tartózkodása 
idejéből jól ismorlo, a fejedelem egyéniségéről 
igy nyilatkozik. R Rákóczi magas termetű, de nem 
túlságos. Tekintető igen nemes, arcza kellemes, 
okos, szerény, óvatos. Igen udvarias, de váloga
tással. Modora igen könnyed, de egyszersmint 
méltósdgos, hiúság ós keresettség nélkül. Igen 
becsületes, igazságos, őszinte, egyszerű, rendkí
vül bátor és igen kegyes, istonfélö."

Rákóczi hatalmas előkelő rangot és olyan 
dús vagyont örökölt, a minővel más nem dics 
kedhMett. Kitűnő nevelésben részesült, de n jy 
szorgalma, akarat ereje, tudásszomja révén isn 
rétéit folyton gyarapította. Beszólt hat nyelven, 
mint szónok, vihar gyanánt ragadta magával hall
gatóit, a harezmozön bátor katona volt és fejt*  
delem volt ő a nép szerelőiében is.

És o mellett széles lálkörü diplomata volt 
ki a nemzetközi viszonyok szertelenül kuszái’, szö
vevényeinek mélyébe tudott tekinteni.

Tiszta fogalmai voltak az államélet szükség
leteiről, a nép anyagi ós szellemi érdekeiről. Sza
mos reformcszmót pendített meg derék szervező 
tehetségű tagadhatatlan volt.

Meg volt győződve, h így a miro vállalkozott 
az isten akarata, s hogy a gondviselés szemelte 
öt ki Magyarország megmentésére.

Rajongó szeretőitől sereglenek i< a kuruezok 
az ő diadalmas zászlója alá, mikor Magyaroiszág 
megmentéséről vol i szó.

FERENCZ JÓZSEF KESERÖVIZ az egyedül elismert kel
lemes izü természetes 
i-m hashajtó szer >' i «



1903. május 17.

tiszta 
legyen 
s ha 

» j<’>-

községi elöljáró választásuk.
Törvény, hogy minden három évben válasz

tűn! köz*é„i  <•!■"• jurós got; bitói s egyéb köz
ségi thztvi-cl'‘kút. A választás tehát három esz
tendőre szól, n.rly elég hosszú idő egy község 
életében.

Sí k jól és sok rosszal tehet az alall a ha
talom polwzára ültetett (gyén községének, polgár- 
tar.-lünk.

Nagyon helyes, s t szükséges dolog, hogy a 
kiró, ki közbizalom utján megválasztatván — 
mint fejő működik az elöjáróságnak, érdemlege
sen betöltse helyét.

Szerte járásunkban az elöljárói és bírói je
lölések küszöbön állanak s kíváncsian várják a 
választok. (!.• a választandók is az eredményt: 
liogv I ik lesznek megválasztva.

E.öt b a bíróról szólok !
Sok községben su'yt fektetnek arra is, hogy 

jó módú legyen az a gazdi* 1, a kit bírónak válasz
tanak, .I nép e'ött a vagyon is tekintélyt ad, arra 
pedig a község far iján ik nagy szüksége van. A 
kinek a; ii au .-ok j. baiatja és rokona van, köny- 
ny n l>ir > ’cln t. ha mindjárt ogy s más hibát 
latnuk, luduik i> benne. Az ilyen választások 
rendesen sz*  rcncsóilenek, általuk sokszor nagy 
kárt ( ó nak a községre nézve.

Legye i az inkább kisebb gazda, de 
jelien i «•$ igazság szerotö egyén. Ne 
részrehajló, mint többnyire szokott lenni; 
épen n • n i; m sokat tud is, do legalább 
akarat legyen meg na!.1, mert nagyobb bűnt követ 
el s jobban felre ve.mli a lakosságot, az a bírói, 
közhivatala ki ái.'i.sra vállalkozó, a ki tudna és 
n kinek kep( sego \<daa hozzá, de hanyag ós 
könnyelmű, mint a ki kevesebbet tud, de akarat 
van benne a közjó előmozdítására.

Sok választó kerül a községben, a ki azt 
tartja, hogy ö neki mindegy, bár ki legyen is a 
biró. ti törvény < ilei t -t nem követ ol és igy 
miatta bár a .ar.o u Ichol. Szóval: nem törődik 
a d doggá'.

I.. n gy hűia tisztelt választó polgártársaim ! 
Az em’. rr i.e csak s.i j.it érdekét vegye figyelembe 
hanem a k-ízért is, m rt abban benne foglaltatik 
a saját eg-éni érdeke is A közrég ügye minden 
lako-n .. i r” c, i s i.zl támogatni hazafiul köteles
ség. de a. súlyt fektessen minden választó pol
gár a lii. va asz! sra és no sajnáljon egy kis időt 

i‘l.:l.!’i: i ..••/; a ' a vala-ztás alkalmával, válász-
l,,:  "ii 1 • ; V k>a • ua:.i Arra adja a szavazatát 
a kiró j • ák i; 'ja, d.i -zavizzon.

Mi‘!,l'.! ii im glátszik, ha közügyéi
rendnen vannak, a biró s a szorgalmas tiszlvise- 

k ' 1 •’> ‘ /»k eredményes működésének
•rnili..: i . i , ,i .-■• .hazán uralkodó rend, uz moly er
kölcsi cs .no , i failadas alap l őve.

A/c.: lo .1. Iio.jy a biio szorgalmas, munkás, 
igaz-ug ■ h i., < i.zcilcn és részrehajlallan le
gyen s ii !.; 1 ]> < rél\( -el h, mint sem hogy gyönge

‘■s a ‘ li i adás, de nehéz feladat 
hiv d is.ihoz képest hűen betölteni 
vállalkozzon azon állásra, ki képes, 
i agái, nehogy önmagának szégyent 
pvdig mérhetetlen kárt okozzon.

Dobronsy Géza.

<• •■‘,l<b’í’ubb napjai talán azok vol- 
Sarolta Amália herczeg-

■ isi résben, majd Sáros várában 
hl u.: inban a bécsi kormány 1701. 

nejének ágyánál, mint össze- 
1 • es Bécsújhelyre vitette. Börtö- 

:,y gitségévcl megszaba- 
. > u: z.igfai menekült. Szökésének 

i kormány fej és jószágvesztésre

f’1 h"'n Dróholiczban : az 1702-ik 
< n crte.iilt Rákóczi a kuruezok dal- 

géről.
'! n (lőre ment tehát és 14-én 

/ '• -'a-ct elérte, a hol vagy 10000 
' h; eat'an lelkesedéssel fogadta.

!. •/■Hal, vasvillával fölszerelt nép
• ezu’an Rákóczihoz, mint fölszá

nt lak, térdre borultak elölte és há-
• hogy l-.-j-i’t megmentésükre.

i ii azut; n Rákóczi némikép szer-
1 • I ;| vrrer/koi szoroson magyar

■ ' ' ' -Mén Munkács váráról igyo- 
1 : a német< |,ei. Hajnalban azonban 
■i érié ztc•; a var Mi|,itiégére és be- 
varost, iiie.yböl Rákóczi csak neho-

Érnének 
lak, midőn ;i 
nőt v." 
tarlezk <1 > t 
áp.ilis :-i 
erkíiyói 
nőből I. 1 . . 
dűli és L i 
hírére a 
iléllo R i

Itt I 
év juniu< 
kai ver®

Isten
Magyal t r z 
ember vrr

A I’o-'í 
csak fa-öz 
badilójáli 
lálkodlak m

Jun us
vezeti 
földre nyo;i 
kezelt leszo 
vasas némo 
kcriletlék a 
zen vágta ki magát.

I *. i...k<».-« tt h' /.-.i Bercsényi Mik’ós gróf, 
a fejedelem lmher< -m, fő hadvezér és mo.-l kel
lőleg szene/..-ti csapa.ttival nyomultuk előre egy 
nagy, dic‘>~óges habáraira, a mely nyo e esz-

Ilen 
dű

rejz \áito/ó /erem1'el hozott Rákóczinul
' ' ■ / ükiih ;i;.-tii, borostyánt és tövis-

i/.orul.
Mi!1 f 1 ! , i ■ z;;g fejedelmiévé válasz-

lői i - :: 1 s' <-! ■ r -/! in ni akar'.n elismerni.
És ekkor o'hugyta Rákóczit a hadi eseroncso is.

Kicsi a templom.
A gödöllői rom. kath. templom, mely még 

Grassalkovich hcrczeg állal épületeit, a je onlcgi 
viszonyok mellett nem elég tágas s ez ünnep. és 
vasárnapokon ájlatoskodAs miatt megjelent hívők 
jorésze ünnepi alkalomkor ki szorul n templom 
ból es igy legszentebb cselekedetében, vallása 
szabad gyakorlásában gátollatik, el nem hárítható 
akadály által.

Látjuk ezt ez idő szarint h minden nagyobb 
ünnep alkalmával s kérdezzük: mi lo«z majd a 
nyáron, ha a kijövő nyaralók számával az ájla- 
toskodók száma is meg fog »z- po.-odoi ’?

Már most szükséges volna meg nd'lani né
zetünk szerint a mozgalmat a templom fölléllonül 
szükséges és már elodázhatatlan kibővitéso 
végett s hiszszük, hogy a hívek, ha megmozdul
nának. jogos kérésük nem találna süket fülel ro, 
sem a megyés püspök ö méltósága, som a mágus 
királyi udvar részéről és fáradságukat biztosan 
siker koronázná.

Fel tehát I Lépjünk a cselekvői teréro I
Er/?/ gödöllői kath. pol^dr.

Olvasókörök és a gazdatársadalmi 
mozgalmak.

Az olvasókörök a hasznos tzórakozás lehe
tővé tétele és az ismeretek jcrjoszléao czéljáből 
alakulnak. Miután pedig a falusi olvasókörök tagjai 
leginkább gazdák, földmivelők és kisiparosok, első 
sorban a köz- és mezőgazdasági ismeretek ter
jesztését kellene felkarolniok, mert ezzel előmoz
díthatják az okszerű gazdálkodást s mindazt ami 
a tagok gazdasági és anyagi élőmén telét fokozza. 
Eddig annyiból állott az olvasókörök ismeretter
jesztő foglalkozása járásunkban, — tisztelet 
egy-kót kivételnek, — hogy járattak néhány napi
lapot s szerezlek olyan könyvtárakat, melyek a 
tagok igényeit és foglalkozását, tekintve, jól össze
állítva nincsenek s igy a gazdasági ismeretek ter
jesztése körül sem teljesíthettek hasznos szolgá
latokat. Már pedig ott, a hol a tagok nagy részo 
földmiveléssel foglalkozik, mint a mi községeink
ben is, ott az olvasókör feladata elsősorban a 
köz- és mezőgazdasági, vagyis az ismeretek ter
jesztése, melyek a tagok életviszonyaival és fog
lalkozásával szoros kapcsolatban állnak. A melyik 
olvasókör figyelmét erre ki nem terjeszti, nem 
áll feladatának magaslatán, mert elmulasztja a 
legfontosabbat: az anyagi gyarapodás < meliyüinek 
gondozását. A gazdák és földnnv lökből ál.ó ol
vasókörnek, ha jó vezetés alatt áll, részt kellene 
venni minden gazdatársadalmi mozgalomban, min
den országos guzdagyülésen, minden gazda kong
resszuson, hogy a mozgalmak vezetőit megismer
tesse az illető község bajaival s óhajtásaival s 
hogy az olvasókör kiküldöttjei is megismerked
jenek a napirenden lévő s az ország gazda köz
vélemény ét foglalkoztató fontos gazdasági kérdé
sekkel. A Magyar Gazdaszövetség — Darányi 
Ignácz főldmivelesi miniszter nagylelkű áldozat
készsége folytán — ellátja e ozclból az olvasó
köröket ingyen népkönyvtárakkal, tanú ságos f:i- 
zetekkel, lapokkal és folyóiratokkal. A melyik 
olvasókör tehát a gazdasági ismeretek tepfa^t^őt

ment, majd hosszas külföldön 
1720-ban huladt oda, a hová

tenger zug, 
a szél jár,

Ismét külföldre 
való tévelygés után 
végzete vitte :

„Amerre
Amerre 
Csillag lehanyatlik, 
Ott nyugszom meg én már . . .*  

Rodostóba, a hol 1785. április 8-án meghalt
Földi maradványait a konstantinápolyi Sárit- 

Benőit kolostor oltára előtt temették el, a hol 
azokat hosszas kutatás után Thaly Kálmán 1899. 
évben fellelte.

Legnagyobb szabadsághösünk, II. Rákóczi 
Ferencz dicső, lélekemelő ez országos emlek ün
nepén zárjuk mindnyájan sziveinkbe az ö szent 
nevét, dicsöteljes emlékezetét!

Nyújtsunk egymásnak segédkezet mi magya
rok ahhoz, hogy a meszsze idegenben nyugvó 
Rákóczink hamvait mielőbb itthon hántolhassuk 
el, ós ahhoz, hogy 200 év óta porladozó, drága 
emlékű fejedelmünknek a szobrai nemzeti nagy
ságunk dicsőségére mielőbb föiállila -sanalt. 

Csalánok.
A szép asszonyai úgy vagyunk, mint a gaz

dagon felleritet t asztallal: — éhesen más szemmel 
nézünk rá, mint jóllakottam

A házasság az élet sivatagán egy o'ysn oázis,
fára-amelybe az utas a zivatar elöl, vagy hogy 

dalműit kipihenje — tér be.

Sok ember fél a haláltól. Pedig az 
vége a komédiának. Nem borzasztóbb o a 
lés, Hisz a bűnös, akit felakasztanak, nem 
kivégzéstói fél, hanem atld ami azt megelőzi,

csak 
s ziile-

H

is felakarja karolni, forduljon a Magyar Gazd 
szövetség titkári hivatalához (Budapest, Vili., 
I’aross-utcza 10.). A mely olvasókörök május hó 
közepéig összeköttetésbe lépnek a Magyar Gazda
szövetséggel, azok már a Gazdaszövetségnek 
június hó 4-én megtartandó közgyűlésen is részt 
vehetnek s Bunapcstre kedvezményes vasúti jeggyel 
utazhatnak. Jelentkezni lehet május hó 20 ig a 
Magyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál.

H 1 R E K.
Rendkívüli közgyűlés. Gödöllő község képvi

selő testületé hétfőn -— o hó 18 én - - rendkí
vüli közgyűlést tart, melyen az újonnan válasz
tott képviselőtestület megalakulása s a vAlaszths 
alá osö olöljárósági tisztekre a jelölés fog mog- 
ejtetni

Pestmegye közigazgatási bizottsága e hó
14-én, csütörtökön dél előtt ülést tartott Beniczky 
Ferencz főispán v. b. t. t. elnöklete alatt. Az ülé
sen ott voltak : Toloki József gróf, Holló Lajos, 
Ttdiy István, Hajós Józséf, Baross Pál stn. n 
főbb tisztviselőit közül Beniczky Lujo< alispán, 
Bellaágh Imre tiszti főügyész, Dalmady Gyö;ö 
árvaszéki elnök, Fazekas Ágoston főjegyző, Dub- 
roriszky László, Kemény Kálmán t. főjegyzők stb. 
A pénzügyigazgatúság jelentése szíriül apri is 
hóban 167,802 kor 85 fillér folyt be, mig tavaly 
áprilisban 193,218 kor 24 fillér, eszerint az idén 
az oredmény 25.915 kor 89 fillérrel csökkent. A 
közvetott adók jövedelménél általában emelkedés 
mutatkozik. Tóth József kir. tanfegyelö bejelen
tette, hogy április hónapban 27 községi és fele
kezeti Iskola része, ült állami segélylen. Felebho- 
zósolt elintézése után az ülés véget ért. A köz
igazgatási bizottság ülésének befejezte ut.in n 
fegyelmi választmány tartott ülést s több fegyelmi 
ügyet intézett el.

Emlékbeuéd. Az országos nőképző egyesü
let ma dél előtt 11 órakor tarlja rendes évi köz
gyűlését, mely alkalommal Csiky Kálmánné szül. 
Gönczy E'olka úrnő, az egylet ale nöko fogja tar
tani emlékboszédét Veres Páhié uz egylet nagy
érdemű első igazgatónője felett. A náiunlr i> nagy 
népszerűségnek örvendő úrnő olötidásárn tőlünk 
is többen meg fognak jelenni az ünnepélyen kü
lönösen int •lligentiánk hölgytagjai sorából.

Elöljárósegl választások. A gödöllői járás 
leiületén tövid idő alatt meg fognak tartatni az 
elöljárósági választások. E hó 25 én Czinkota, 
27. d. e. Iklad, 27-én d. u. Démony, 28-án Isa- 
szeg. 29 én Pécsei, jimius 3-án Nagylarcsa, 4 én 
Vácz-Szt-László, 6-én Galgahéviz községek fog
nak elöljárókat választard. A járás többi közsé
gei: en is rövid idő alatt ki lesznek tűzve főszolga
bírónk állal a választások.

Eljegyzés. Csepregi László dr. Iiirlap iió ós 
ügyvédjelölt eljegyezte Rákoscsabáról özv.-gy Ri- 
báry Gábornó földbirtokosné leányát Ilonkát, Ri- 
báry Sándor kereskedelmi miniszteri tanácsos es 
néhai Ribáry József miniszteri tanácsos, főrendi
házi tag bugát.

Róka vadászat. A czinkotai erdőben tanyázó 
négy rókucsalád kiirtása hutároztatván el, azon 
vadászok, kik e czélra alkalmas dexlz vagy foxte- 
r.ert hozunk magukkal, ezennel meghivatnak. Hő - 
gyek is szívesen Iá tatnak, Jelentkezi's a gróf 
Batthyány Lajos telepi vendéglőben ma, vasár
nap d. u- lélmgy órakor. Vadászat után n czin- 
kotui erdőben czigányzenével tánczmuialság lesz. 
Indulás a keleti pályaudvarról Rókoskereszturru 
d. u. 2 óra 49 perczkor.

Galgavölgyl dalok. Egy siGko kis h ány nótáit 
kötötte bokrótaba Ziadányi Ármánd hévizgyöiki 
nagybirtokos, ki egyszersmint jóhitü zi nesz.erzft 
és előadó művész is. A nóták a Rózsuvi Igvi ze
neműkiadó czegnél jelentek meg, áruk 3 ki róna.

Megrabolt kertész. Bajkucsi Tudor , ö .üllői 
bolgár kertészt hétfőn este a külső jászberényi- 
itten egy ismeretlen ember moglámadlu, késsel 
megszűrte és elrubolla 65 koronája!. Az ismeret
len, a ki szintén bolgár kertész lehet, útközben 
csatlakozott Bajkucsihoz, a kitől n unkát kért. 
Bajkucsi nyomban felfogadta és fe'szólitoila az 
idrgont, hogy menjen azonnal ki vo'o Gödöllőre. 
A légéi y ehelye t nitámadl a kertészre ós kira
bolta. A rabló 20-22 éves lehel. < rös, közép
termetű a haja fekete, bajusza kicsi, l'skelo, álla 
borotvál', bolgár nyelven beszél. A rendőrség 
nyomozza.

Megtagadott temetés. A mogyoródi római 
katholikus temetőben e hónap 9-én agyöidötto 
magát a mr-gjoródi községi jegyző sógora a da
czára annak, hogy a rendőri vizsgálatit teljesitö 
hatóaági orvos az. olmozavtirt konsls tállá az ön
gyilkoson, s erről hatósági bizonyítványt is állított 
ki, Mogyoród i özség esperos plébánosa, Szedag- 
hmics Ferencz pápai kainauis nem volt h jlandó 
m szeretm-ótlen fiatalembert ellemelni s neki a 
tóm kutli lomeiöben sírhelyet engedni. A lesújtott 
családtagok felliáborcdósukban az oltani ág. ev. 
hitfelel özet szertartása szerint temették el u halotti.

VálasztmányI ülés A gödöllői polgári kör 
válásztiminyu ma, vasárnap ülést tart a kör he- 
lyisógeihen, melynek tárgyai: havi jelenlésok, 
fo'yo ügyek, tagfelvételek és ioditványok.



1903. május 17.

Ö'gyilkosság Kr nedics Árpád 84 éves köz- 
>, i ii-mui c hó 9 én este 7 óni tejben — 

Mogyoródon, u róm ka'.li lein Hőben ngyon’őlle 
magái. Téliét szerelmi cs.Tódas miatt követte el.

Tüzek. E lió 6-án S z a d á n leégett Bás
tyák Kurta i háza A liiz éjjel 1 órakor keletke
zett s n sziilmafedelíi ház — miro észre voltéit— 
már lángokban a lóit < s daczáru a gyón oltási n im- 
kalatoknak, nem volt megmenthető, A kar (.00 
korona. Biztosítva imm volt. A liiz gondatlanság
ból keletkezőit, — Koroponon nagy riadal
mat okozott o hó 9 ón a kerepesi hatéiban ki
ütött tűz, mely d. u. 2 órakor keletkezett Wéber 
Ede tanyáján. A liiz gondatlanságból eredt.

Verekedő czigányok. Póczelröl írja tudósí
tónk, hogy e hó 9-én nagy lármát okozott este 
7 óra tájban az iilczrtn egy ezigány perpatvar. 
Brody Bal ph-z.li ezigányt támadtak megás ver
ték veresró Vil ás Gjörgy ós József és Púpos 
Laj)s és Brody LúhzIó czigányok. A verekedőket 
a CiOnóőtség váb'tzlolta szót.

Rabi .sok a haraszti pusztán. A múlt napok
ban a haraszti majorban tolvajok járlak. Feltör
ték lovag Asbólh Jenő intéző pinezéjét, Juhász 
János, Ktiziiu Jós t f, Kopt ez József, Zsidó Jó
zsef kamrait s onnan palaczk borokat, fiis’ölt lnis 
szalonul és egyéb élelmi czikk és ruhanemüoket 
loptak el, mintegy 150 korona értékben. A nyo
mozás folyik.

Si>érült fogás. E hó 9-én sikerült fogási 
csinált Czinkolau a c-éndörörs, midőn Kéri Sán
dor és Simák Feronczet elfogta. Egész csomó 
Káko uzp-ilmihályo >, Csömörön és Czinkolán az 
utóbbi időben elkövetett betörés bizonyult rájuk. 
Az elfogotluk többször büntetett egyének s való
ságos jól szervezett bandát képezlek, melynek a 
többi tagjait is kézrek<iritondő a nyomozás tolyik.

Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban ez övben öt tanfolyamot 
r-ndezn. k, a melynek czélja a tanfolyamra fel
vet tjlo t a méh enyészlés elméleti és gyakorlati 
Hineroieibí*  bevezetni, kaptárok és méhészeti 
rogedeízözök házi ag való készítésére kioktatni. 
Kisgazdák részére e hónap 1—20 ig illetőleg 21. 
június 10 g Iáit a tanfolyam, erre már nem 
ves/.neü fel jelentkezőket, Junius 15—2big lel
készek, ju.ius 1— 21ig néptanítók, julius 211Ö1 
au^u-izl'.u 14ig ismét néptanítók, augusztus *6 —80 
nő':, sz-plember 2 — lóig erdészek, szept. 17—30 
erdöö-ök részére ff ndezuek kurzust. Egy tunfo- 
iyar r í 20 hallg.úót vesznek fel, a felvételért u 
t mfolvam kezdete előtt legalább 1'0 nappal kell 
a löd ni veié.-ügyi miniszt Tiitnhoz folyamodni. A 
k.n vényhez, a < db tő kérelnnzö felettes h dóságá
nak aj t'.l o;:L k*  II csatolni.

Tűz. V -s.unap — o hó lOén — éjjel nagy 
tiivolt Gödöllőn a Szen'-.l mos tilosában, mely
nek 3 emberélet is m-.jdnem áldozatul esett s 
csupán m gondviselésszerü véletlennek köszön
hető. hogy a leégett Zsamba .1. kertőr egyedül 
( lll.o Ji igvolt gyermekei a rájuk zárt lakásban 
bent nem éjt'cl A liiz e-tc 10 óra után kelet 
kezelt S.iri György szent jáncsuczai házában, 
melyet, mint bér ö, Z-aunba János kerlőr lakik. 
Z mmbáé . épen Túrán voltak iák ^dalomba s csak há
túm . iígj- rmek — kik közül ;• ligidöscbb alig több 
10 évesnél — volt hnnn a lakásban. A tűz u 
szál-miied •!ü ház gurmezón, közvetlen a kémény 
mell ti gyulladt ki s mire a szomszédok észre 
vették es oltásira sietlek, már az. egész telő Ián 
gokban állott. A zárt ajtók mögött alvóhátom 
gyermek cmk akkor /ette észre a vészt és adott élet- 
j lt midőn az oltás okozta zajra felébredtek. Sírásukra 
lettek csak figyelmese az oltáshoz megjelentek 
betörve az a lakó', mentették ki ö. ol, akkor már, 
midim ni hány peiezol később az egész lotö pa- 
rrzvá vált részei n így recsegéssel beszakad
tok. A tűz a keménytől kipattant szikrától ke
letkezel!, midőn a g-, orra ekek este szerény vacso
rájuk im gmeiegilétcnek tüzet raklak. A kár egy 
része im gtéiiil, mert a leégett ház biztosítva v< lt.

JArdiügy. A gödöllői,, ulcz.ai ryalrgjárók ki- 
épiló-énrk ügye közeledik a megvalósuláshoz. A 
jóvá hagyott tervek ói költség elő irányzat már 
vissza irkezlek az elöjárosághoz s igy most már 
a niigy."Z ibásii munka megfelelő kiadására nz ár
lejtés kitűzhető. Mint ór'cHi'űnk. a terve k szói int 
az. árlejtésben min lenncmü janin burkolási módra 
tel,. ... aj;i.-.latot megfelelő bánatpénz letétele
nml.'Ht a vállalkozók s igy módjában lesz kép- 
VIS( !<■)!.•• lüb liml-nrk a legmegfelelőbbel és legol
csóbb «t a/.< k közül kiválasztani.

Országos vásárok. Járásunk teiülőén két 
nagy helyei is lesz or zágos vásár a közöl na
pold) in Aszódon — e hó 12-én Gödöllőn pe
dig mahoz egy bélre, e hó 2 - és 25-én lesz 
országos v.nár. Ez k az n. n. tavaszi vásárok, 
melyek l.i í’möen szoktak roi'dí/.erint sikerülni, 
meri ezeken szerzi hu a gazda, téli hízóját, s a 
mezei munkához szükséges gazdasági eszközöket, 
csaladja pedig « különösen civatolo lihór nép a 
nyárára szükséges e/.ifru viganót. A vásártereket 
azonban az érdekelt községek nz időre reiu.be 
hozhatnák s legalább i; a szükséges beos-ltul 
elkészíthetnék raja, hogy ne fordullnilnanak többé 
elő bennünk azok a l.eJo ti* llvnscgnk, melyek ez 
dcig mi'd m vAs r ui előfordullak s mellekre 

nem mulasstoltuk ol mi is esetről esetre már 
több ízben iámtiialni.

CséplésI izén. Olvasóink szives figyelmét lel 
hívjuk a Magyar Általános Kőszénb.mya llé^vény- 
tirsulat Budapest, mai hii dőlésére.

Temetés. Óriási részvét mellett fo'yt le va
sárnap d. u. 5 órakor néh. Özv. Aldoboly Nagy 
E*  renezné úrnő lomelóso melyen a gyászoló csa
ládon kívül daczára az esős időnek nagy közön
ség vett részt. A gyász szertartást dr. Piuzsins/.ky 
József apát plebáni s végezte, inig a meghaló 
gyászéneket Szvoboda Ignácz kántor tanító éne
kelte. Hétfőn, e hó 11-én d e. 9 órakor volt a 
requiem a boldogult lelki üdvéért, melyen a gyá
szoló család inellolt szintén nagy közönség jelent 
meg a róni. kath. templomban

Nagy tűz Rákoskeresztúron. Vusárnap, o hó 
10-én nagy tűz volt a rákoskeresztúri halárban. 
A m. á. v. pályatesten, nem messze a 89 számú 
órházlól lerakott öt nagy rakás uj slipper égett 
el. A tűz dőli 12 ómkor keletkezett s mirt észre 
votték, már Lót rakás száraz keményfa slipper 
álolt lángokban. Pokoli széplátvány volt az elrobogó 
déli vonatok utasainak az izzó napfényben a 
felcsapodó óriási vörös lángnyelvok ölelkezéso a 
nap sugaraival nagy, kiállhatallan hőséget fejtve 
ki álterjesztvén azt a pályatestre is. A tüzet a 
telefon jolzésro kivonult kőbányai tűzoltóság csak 
hosszas munka után tudta lokalizálni. A ni. á. v. 
kára 1100 korona

A szerencse-kerék és a szerencse-szekér.
Az öreg Faludi Ferencz csak Fortuna hintóját 
ismerte és szépen megónekollo, hogy benne min
denki okosan üljön és úgy forgassa tengelyét, 
hogy ki ne dűljön. A szorencso kereket aligha 
ismerte, mert ükkor erről bizonyára dicshymnu- 
szokat zengott volna a költő. Hogy is ne, midőn 
a szerencse-kerékből jut el az emberhez a leg
kézzelfoghatóbb szerencse : a főnyeremény! Csak 
kormányoznunk kell a suját elhatározásunkat és 
és oda irányítani, hogy sorsjegyet vásároljunk. 
És pedig oszlálysorsjegyet. Mert őzzel legkönnyeb
ben juthat ol hozzánk az igazi szerencse. Ázu- I 
tán okosan kell kitartanunk a már birtokunkba | 
jutott szám melleit, mert Fortuna asszony nem- | 
csak megbecsüli, hunéin fényesen is jutalmazza 
állandó hűségünket. Ez a módja annak, hogy a 
szerencse-kerékből Fortuna, asszony fonalán jus
son el hozzánk a főnyeremény. A legutóbbi 600,G00 
koronás főnyereményt ii igy nyerte 4 szerencsés 
család a Török A. és Tsa bankházáluin (Bpest. 
föüzlet VI., Teréz-körut 46. fiókok: VáczJ-körnl 
4, Muzeuní-körut Jl, Erzsébet körút 54.) vásárolt 
57080 számú sorsjeggel, ennélfogva ajánlatos, 
hogy a sorsjegy vásárló közönség a szerencsés 
és megbízható Török-czégnél szerezze be sors
jegyeit, mert ez a bankház vevőinek m-ndon 
irányban teljes biztonságot nyújt, tekintettel arra, 
hogy legnagyobb oszlálysorsjátek üzlet hazánkban.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy L ő w y Bernét végrelmjtatónak, 
U h r e n v a I d Sándor vógrehaitatást szenvedő el
leni 10300 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtást 
ügyéhen a gödöllői kir. járásbíróság területén lévő Csömör 
községben fekvő a csömör-puszta szent-mihályi 1255 sz. 
tkvi betétben Ehronvald Sándor nővén álló A f 1 sor 
8289 02 hisz, ingatlanra 50 korona kikiáltási árban, az 
A f 2 sor, 3289 93 hrsz. ingatlanra az árverést. 16’i0 
kor-ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. é v i 
m á j u s li rt 80-ik n a p j á n d. e. 10 o r ak o r Csömör 
községházánál megtartandó Jnyilvónos árverésen a meg
állapított kikiáltási áron Alul is el adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak,*  az Inoailan 
becsárának lo0'n-át készpénzben vagy az 1881. (»0 t-cz. 
42 §-ában jelzett árfolyammal számi tolt és az 1881. évi novem
ber hó 1-éi. 8838sz. a. kelt igazságügyininistorí rendidet 8 §• 
Imii kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezébe/, 
letenni, avacy az 1881. (k) t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabá'ysz.niü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1903, máruzius íl-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
(P. 11.) Lukácsy s. k. kir. nlbiró.

^listill Cd e
+4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. 4+4+

Miiuhnnemii koporsók kaphatók érez-, ketnényfa- vagy fCnyezell d óidból, 
kisebb-n-igyohb móritben Szemfödelek. virág k, zalagck. sir koszorúk, viaszgyertyák. 
Szobnbehiizások, rtivalul-fehíllilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyiszkocsi 
mellett fáklyával, — nyitotl halóitaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár videkru 

is, minden felszereléssel * Ifjgridtntik.
Gyászjelentések I Óra alatt elKé«zittatnek. -Kkw

2918 sz. tk. 1003.
Árverési hirdetményi kivonat

A gödöllői kir. jár i-birőság mint telekkönyvi l..,t >. 
>ác közhirró feszi. h<>r\ dr. Csorba I) • z • >> vá 
hajtaténak 'I'ó t li János végrehajtást szenvedő ; ii 
25l kor. 10 fill. tőke kőx.telés és jár. iiánti 
lmjrá<i ügyében a gödöllői kir. járásbíróság terül*  tí-n 
levő, Gödöllő kő/.-i'gbeli fekvő, a gödöllői 40 */. ’kv. 
betétben ’l’éili János (nős ('.sombor Zsuzsannával1 'l. ■ *.  
István (nős Som Juliannával) Tóth Mihálv (nős S/.*-n.  
Máriával) Tóth Sándor (nős Pálinkás Lídiává Tóth La
jos nevén álló azonban nz 1881. XL. t-cz. Inti. 
értelmében egészben elárverezendő A I. 13—14 Ror-*.am  
legelő és ordö illotőségro 389 kor. kikiáltási álban b>- 
vaiibá a gödöllői 2(142. sz.. tkvi betétben A I. 1 -3 •< i, 
4897—4399 hisz, felvett ingatlanból Tóth János m . 
Csombor Zsuzsannával) B 1 alatti jutalékara az árverést. 
880 kor. ozonnel mogállapitott kikiáltási árban elrendelt*'  
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi 
j u n i u s hjo 0-lk nap) á n d. o. 10 orak o r •zen 
kir. jbirősúgnál megtartandó nyilvános érvelésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát, készpénzben vagy az. 1881. 00. 
t-cz.. 42 -bán jelzett árfolyammal számított és az. 1881. 
évi november hu l-én 8333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. Jj-ban kijelölt ovadékképiM értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letonni avagy az 1881 60 t.-cz. 170. 
§.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismorvényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1903. évi márezius lio 27. napján. 
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

(P. H.) Lukácsy, h. k. kir. albiró.

2082;tkv. 1903.
Árverési hirdötmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság köz.hirré teszi, hogy dr. Zachár Kálmán ügyvéd 
által képviselt J ó /. s a Lidi a végrelmjtatőnak kisk. 
Körösi .1 á n o s végrehajtást szenvedő elleni 20 kor. 
tőke követelés é< jár. iránti végrehajtás ügyében, a 
gödöllői kir járásbirosng területén lévő, Gödöllő község
ben fekvő, a gödöllői 238 sz. tkvi betétben A I. 1 —15 sor 
1461 — 1403, 3756-3758, 46J5 — 4610, 5 47 hrsz. ingatla
nakból klsk. Körösi János nevén álló fele részre 388 kor. 
kikiáltási árban, az ugyanott A f 1 sor 1584 287 hrsz. 
és az. 1881. évi 60 t -ez. 156 paragr. a értelmében egész
ben elárverezendő, kisk. Körösi János és kisk. Körösi 
Sámuel nevén álló házhelyre 27 kor. kikiáltási árban, a 
gödöllői 756 sz. betétben A I 3. I. 7—13 sorsz. 1295, 
1296, 4838—4841, 5102 hrsz a. felvett ingatlanokból kislc. 
Körösi János negyedrészbelli illetőségére 257 kor. 50 fill. 
kikiáltási álban az ugyanott A II. 1—8 sorsz.. 1864, 
1865, 1866 hrsz. ifjú Kőrö.-i Islvá", kisk. Körösi János 
és kisk. Körösi Samud nevén álló ingatlanokból kisk. 
Körösi János illetőségére 128 kor. az ugyanott A f 1 sor 
3672 hrsz. ngyana zok nevén álló s az 1881. 60. t.-cz. 156 
paragr értelmében egészben olarverezendő ingatlanra 276 
kor. végül az ugyanott A 111 I—2 sor, 1584 239, 1584,24-1 
hrsz. alatt fölvett, ugyanazok ne%én álló s az 1881. évi 
60 t.-cz. 156 paragr. értelmében egészben elárverezendő 
ingatlanra 52 koronában ezennel mogállapitott kikiáltási 
úrban az árverést elrendelte s hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1903. évi j u n i u s h ó 9>ik n a p j a n 
d. i*.  10 órakor ezen kir. jbiróságnál hivatalos h*  l\i- 
ségébon megtartandó nyilvános árverésen a megí.llapitott 
kikiáltási |áron alul is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok, 
bocs-áránakll) százalékát Készpénzben vagy az 1881- 
övi 60 t.-czikk 42-iK paragrafusálmn jelzett arfo 

Ivammal számított és az 1881 évi november l-én 3333*  
sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 8 paragrafusá
ban kijelölt oyadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusé 
értelmében á bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállitott szabályszerű elismervényt átszolgáltaiui.

Gödöllőn, 1908. évi máre..ius lio 10-én.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.

(P. 11.) Lukácsy s. k.
sir. ulbiro.
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Lisgjutány osabb eséplési
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tatai brikett, tatai darabos szén, 
kimidi darabos és koczka szén, 

a sajószentpéteri darabos és cséplési szén.

:Pontos és gyors kiszolgálás! _

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat
-Budapest. V. kér., Erzsébettér 19. szám.____________________
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vásárolnak 

egyszerre.

JEGYZÉKE a>

55,000 nyereménynek.
Legnagyobb nyerotnóny n logaieroncaésebli ecetben i

1*000*000  korona.
Korona
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84430 
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4830

1OO 
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Aki ájulás, górcsők és más l\v»n 
M Iilogliáiituliiiiikban szouvsd, kér- 
t iiés hériiKuitve knpliaiö a hattyú 

gyogy‘ZPrtár út ján < Sí hwanenApoiheko Frankfurt a. M.)

HÖLGYEKNEK Scmy»*»  |«»*ciot  nyuj- 
IIULU I klVILIX |„k s-zíiió, „,ltkn*l  
iiiigv gyxkorlnlltd bírok. (Isiillii Amin ogytltmi »jü- 
lészi ü. Fereiicz József-lór (AdüT-hiSz) Gödöllfn.

Kiváló szerencse 
TÖRÖK-nél.

®O Nagyon sokan szorencsések lettek általunk I •• 

Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsült vevőink 1
Az <gesz világ Jegesélydusabb sorsjáléka a mi 
in. kir. szab. oszláhsorsjálékunk, mely nem

sokára újból kezdetét veszi.

IÍ0.000 sorsjegy 55,000 
pénznyereménynyel sorsoltatik ki, lehat az ösz- 
szos sorsjegy fele nyer a mellékelt sorsolási 

j' gyzék kunul uása szerint.
5 hónap alatt összosco Tizennégy millió 459 000 
koronát, egy hatalmas összeget sor.-olnak ki. Az 

egesz vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az 1-sö osztály ered- ti sorsjegyeinek tervszerű 

beléljei a következők :
egy nyolezud (’.s) frt —.75 vagyis 1 50 kor.

3.50 „ b-— „
3.- „ fi- „
G- . 12- .

egy negyed (',) „
egy fél (*/,) ,
egy egész , „
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldé o 
ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezel díj
talanul. Megtel.d léseket kérünk azonnal, de 

legkésőbb
folyó évi május hó 22 lg 

bizalommal hozzánk küldeni.

T Ö fi Ő K A és T Á R S A 
bankháza BUDAPEST.

Hazánk lesnagyobb osztálysors,játék üzlete. 
Főáuclánk osztálysorsjáték osztályai: 

h()l ZLET; VI kei., Tciéz-körut IGa.
Fiókok; 1. Váczl kórul 4.

„ 2. M tizen in körút 11.
„ 8. Erzsébet-körút 54.

_ &fincs többé sérv!
10,000 korona jutalom

anii.ik, ki az én módszerem használata mellett telj-s n meg nem szabadul sérv In jótól.
Kérjük dr. M. Reimann a Valkerberg 710, (Hollandia)

ingyenes biossürjeit. A levél 25, levelező-lap 10 filléres bélyiggel bérmentesítendő.
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Gödöllői Erzsébet könyvnyomda


