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Husvét.
Tavaszi szellő suhog! A tavasz 

sejtelme vonul végig a világon! Mi 
a tél jeges sírjában el vala temetve, 
most uj életre fakad. Ami a sötétben 
el volt rejtve, most hatalmasan kitódul 
a napvilágra. A mi néma és komor 
volt, most bátran hallatja hangját a 
téli álmából felébredt világban.

A „Feltámadás" szava lángbetűk
kel díszeleg a föld felett s minden, 
miben élet és lehelet van, követi pa
rancsolatát.

Neked, emberfiának, sem szabad 
visszamaradni, neked is szól a paran
csolat, hogy „Ébredjél!" Vesd el, ami 
bilincsekbe szorított, ami elhidegitette, 
megbénította leikedet, ami elnémított 
és megfosztott bátorságtól, erűtől ! 
Dobjál cl minden gonoszát, rosszat, 
aljasat és gyarlót, mindent, ami el
zárta előled az utat a jóhoz. Miként 
Megváltód is lerázta magáról egykoron 
halandó hüvelyét és feltámada meg- 
dicsőült lélekkel, úgy te is megtisz
tulva kerüljél ki a földi viszontagsá
gokból és gyengeségekből, nemeseb

ben, érettebben, — méltóbban az örök, 
múlhatatlan javakra.

Tekints körül! — Nézd a fák és 
cserjék nyájas, kedves zöldelését — 
nem csepegtet-e reményt a te szivedbe 
is ? Elcsüggedsz ? Metsző tavaszi szel
lők fuvallata érintheti a zsenge rügye
ket és megfagyaszthatja őket! Mi baj ? 
A megsemmisült bimbók helyén csak
hamar tijabb hajtások fognak mutat
kozni és rövid yártatva nem fogod 
láthatni az elűbb*eni  pusztulás nyomát. 
És te el akartai csüngedni, mert re
ményednek egy kis zöld ágacskáját 
kegyetlenül elsorvasztotta az élet vi
hara ? Vigyázz csak, hogy a törzs 
ereje csorbítatlan maradjon, hogy uj 
rügyeket és gatyákat hajtson. Lám, a 
virágokat a kopasz ágakon ! Gondo
lod, hogy jövőd már nem teremhet 
virágokat, mert a zord sors keményen 
sújtott ? Ősz volt akkor életedben s 
hosszú télen át merev és tétlen valál; 
most azonban itt a tavasz s a tavasz 
uj örömöket hoz. Légy elkészülve im
már a tavasz csodáira és ne veszítsd 
el bizalmadat erődben !

Nézd a madárkákat is, mily se
rényen gyűjtenek fészekrakásra, mily 

vidám bizalommal építik házikóikat, 
melyeket a tél és ellenséges elemek 
elpusztítottak. Pedig tudják, hogy uj 
házikójuk ismét meg lesz semmisítve 
és rá következő tavaszszal megint újat 
kell alkotniok — és te öledbe tennéd 
kezed, ha valamely sorscsapás meg
rázkódtatja otthonod alapjár? Ha ö»z- 
szedől fölötted — kelj fel romjaiból 
és rakd le újból, ernyedetlcnül alapját.

Haliga a húsvéti harangok bugá
sát: „Feltámadunk!" szól biztató sza
vuk. A harangzúgas ünnepélyesen intő 
és belevegyül a lanyha tavaszi szel
lőbe, a madarak örömrepeső csiripe- 
lésébe és danájába, a falombok titok
zatos suttogásába, a mezőn dolgozó 
munkások vig énekébe, mely vissz
hangja a megifjuhodott világ egész 
stirgésének-forgásának és a halhatat
lanság dicső hymnusza. Ki ne zengené 
velük együtt a feltámadás fenséges 
dalát ? Kit ne késztetne lelke, hogy 
elzarándokolna az Üdvözítő sírjához, 
a ki a halál hatalma alól felsza
badított?

Amikor Jézus Krisztus bevonult 
Jeruzsálembe, útját pálmaágacskákkal 
szórták tete. Zord északi egünk nem
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.Mednyánszky Berta.
Régen, a midőn még Gödöllő igény

telen kis falu volt, lakosai jóformán egyszerű 
parasztemberek voltak, a kik nem igen 
törődtek a politikával és nem is tudták, hogy 
mi történik az ország határai között; amikor 
még távol volt az országtól a forradalom 
vészthozó förgetege, a melyben később hősök 
félistenek elhullott vére szentelte meg e kis 
falu földjét, már akkor is az ország egyik 
legszebb" vidékének volt elismerve Gödöllő.

Lomb koszoruzta, hegyek őrizték az 
alacsony szalma fedelű házakat és a búcsúzó 
nap már akkor is aranyesőt szórt le a 
völgybe, bő gyönyört nyújtva egy szemlélő 
léleknek. 184ó-ben amidőn az ibolya illattól 
terhelt tavaszi légbe még nem vegyült bele 
a puskapor szaga, s nem vérben, hanem 
ilditő reggeli harmatban fiirödtek a rét vi
rágai, egy szép szőke kékszemü leányka jött 
Gödöllőre ismerőséhez látogatóba ; talán hogy 
teste üdülést nyerjen, avagy talán hogy zak
latott szive melybe már korán belopódzott 
az emésztő szenvedély, itt a természet csen
des ölén enyhülést találjon.

E leányka Mednyánszky Berta volt.
Ugyanez időben mint a fényes esti 

csillag tűnik fel az ország legnagyobb lantos 
költője a nemzet lánglelkü Tirtcussa Petőfi 
Sándor. Ekkor lesz az ö szereplése nyilvá
nossá, midőn Pesten Vachot Sándor mellett 
a „Magyar Divat Szalon" szerkesztését el- 
válalja és költeményeivel, érzelmeivel csak
hamar egy országot ejt bámulatba.

Petőfi ellátogat Gödöllőre is és az ő 
lelkét, meíí oly szorosan össze volt fonva 
a természettel, szintén elragadja a varázserő, 
melyet e vidék a természet szépségei iránt 
fogékony lélekre gyakorolni szokott s hoszabb 
időt is tölt Gödöllőn.

De nemcsak a természet szépségei 
lánczolták öt le vidékünkhöz, hanem az a 
körülmény is, hogy megismerkedik az itt 
időző Mednyánszky Bertával.

Petőfi szivében ekkor még ott volt a 
mély seb, melyet első s ifjú szerelme oko
zott s lelki szemei előtt még mindig ott 
állott ama zöld indákkal befutott sirhant, 
mely alatt a korán elköltözött Csapó Etelka 
pihent.

Érző szivével nem tud feledni, s bár 
évek múlnak el, költeményeiben mégis igy 
énekel:

Lelkem, bolyongó hontalan madár, 
Keresve száll; fészkét hol rakja meg 

Hol a leány szív, a mely megnyílik 
Tanyát óhajtó érzeményeihek?

De bár szeretni vágyok ujjólag 
A holt leánykát nem feledtem el: 
A hegytetőn még ül a téli hó 
Midőn tövében már virág fesel.
Mednyánszky Bertát az első találkozás

nál megszerette s szivében a szeremi láng 
melyben eddig a mély fájdalom miatt csak 
lappangó parázs volt hevesen feldobogott. 
Talán Mednyánszky Berta mélységes kék 
szemeiből melyekbe oly mélyen belepillantott 
az vélte kiolvasni, hogy az övé ama leány 
szív, a melyben tanyát lelnek az érzelmei 
s az elhunyt leánykáért sajgó szivére Bertá
nál fog gyógyirt találni. Ez uj szenvedély 
csakhamar kezébe adja a lantját s megírja 
Bertához első költeményét, mely méltó 
Gödöllöhöz is:

Szép vidéknek szépséges leánya 
Eszem azt a gyönyörű szemed 
Gyönyörű ? nem, csakazért sem az, mert 
Hazugságban hagytál engemet.

Petőfi most már gyakran keresi Med
nyánszky Berta társaságát, feltárja előtte 
szenvedélyes lelkét és minden igyekezete oda 
irányul, hogy Berta őt viszontszeresse.

Ámde a leányka talán nem volt költői 
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ad nekünk pálmákat, füzfagallyakat sze
dünk húsvéti üdvözletre. Kipattanó 
bimbóikkal a megifjuló, újból támadó 
élet'-szimbóliumai , . • a halhatatlan
ság jelképei.

Szedjük tehát a barkákat a feltá
madás jeléül s ha megszállna a kis
hitűség, ha elmélkedni akarnánk hús
vét csodájában, úgy egy pillantás em
lékeztessen arra, hogy még minden 
télre következett a feltámadás tavasza.

Vasutasaink gyűlése.
Folyó hó 27-én, vásárnap tartot

ták az államvasuti alkalmazottak fize
tésrendezésük ügyében összehívott ér
tekezletüket Hatvanban, melybe bevon
ták a tpest—starjáni vonal összes állo
másait is. Az egész értekezlet lefolyása 
méltó volt a vasutasok általánosan is
mert fegyelmezettségéhez, de méltó 
volt ahhoz a nemes és nagy horderejű 
kérdés komolyságához, melynek érde
kében összehivatott. Bizony, ha Lukács 
pénzügyminiszter ur látta volna azt a 
400 komor és elkeseredett arczot, ha 
beláthatott volna sziveikbe, nem ve- i 
tette volna oly könnyelműen oda, hogy 
az egész mozgalom csak nehány 
„nyugtalankodó úr“ művelete.

Mert tapasztalhatták, hogy a moz
galom szükséges voltától át van hatva 
a legmagasabb tisztviselőtől a leg
utolsó szolgáig minden egyes alkal
mazott, hiszen természetes is. Ha látja, 
hogy odaadó, hűséges szolgálatáért mi 
a jutalom ? Ha látja, hogy azért, mert 
az állam egyik milliárdokat érő válla
latára vigyáz, mint a szcmefényére, 
líogy csikorgó hidegben, perzselő 
napon, esőben, sárban, hóban, vihar
ban hűséggel teljesített szolgálatáért 
csak mellőzést nyer, bizony egészen 
természetes, hogy szive keserűséggel 
telik meg. Hiszen ha a laikus utazó
közönség képes volna betekinteni a

vasúti szolgálat szövevényességébe; s 
látná, hogy azt az óriási felelőséggel 
járó szolgálatot egy oly elkeseredett 
és anyagi gondokkal küzdő testület 
látja el, inkább lemondana az utazás
ról, minthogy életét biztos veszélynek 
tegye ki.

Hát az igaz, hogy ma mar nem
csak a háborúhoz, de a fizetésemelés
hez is pénz kell. És pedig sok pénz. 
De értsük meg jól. hogy ez az összeg 
csak igen kis mértékben csökkentené 
a vasút bruttó jövedelmét, mert a 
szükségelt kiadási többletről már eleve 
gondoskodott az államvasutak igazga
tósága, felemelvén a zónát, továbbá 
a mellék-illetékek és egyes díjtételek 
felemelésével, egy jórésze tehát már 
eddig befolyt az állampénztárba, má
sik felét meg csak elbírja annak a 
Magyarországnak budgetje, melynek 
delegátusai Bécsben csak úgy dobá
lóznak a milliókkal.

Nincs tehát az egész ügy meg
oldásának más akadálya, mint a kor
mány visszautasító magatartása. De ha 
már a vasutasok jogos igényeivel nincs 
kellő érzéke, fontolja meg azt, hogy 
ha esetleg ez az óráisi testület a rá- 
erőszökolt ultimátió jogával élni fog, 
pedig ha a jelekből következtetni lehet, 
fog is élni, ha rákényszerítik, számítsa 
ki micsoda kárt fog szenvedni Magyar
ország egész közgazdasága, nem lesz 
e hazának egyetlen polgára, ki azt 
meg ne érezné.

Az állam szervezetében a vasutak 
szerepét az emberi szervezet érrend
szerével hozható hasonlításba, ha az 
emberi szervezetben a vérkeringés az 
erekben megszűnt, a test maga halott; 
épúgy ha az államszervezetben a köz
lekedési erek keringése megszűnt, azaz 
állam megszűnt abban az időben 

i modern állam lenni.
Azért csak azt a következtetést 

vonhatjuk le, nem okos, nem előrelátó 
1 dolog a húrt végletekig feszíteni, mert 

nem kell csak kétszer 24 óra abból 
a forgalom szünetelésből s a magyar 
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közgazdaság szenvedett olyan kárt, 
hogy abból három fizetésrn ’ezést is 
lehetne csinálni. Ettől pedig óvja meg 
a magyarok Istene szegény hazánkat.

Mi a magunk részéről üdvözöljük 
derék vasutasainkat nemes küzdelmük
ben s kívánjuk, hogy fáradozásuk gyü
mölcsét mielőbb élvezhessék.

* **
Egyébként a gyűlés lefolyásáról 

beszámol az alábbi tudósításunk:
A folyó hó 27-iki vasúti értekezle

tet Czangl Károly hatvani helyettes 
állomásfőnök nyitotta meg, ki egyben 
ismertette az értekezlet czélját s a 
fizetésrendezési mozgalom egész ha
sisát, majd rátért a jelenlegi mozga
lom tulajdonképeni rúgójára, a pénzügy
miniszter válaszára, melyet szószerint 
felolvasott. A beszéd felolvasásakor 
óriási lárma tőrt ki, abczugolták 
Lukácsot, majd mikor a beszéd ama 
passusához ért, melyben az van állítva, 
hogy a vasutasok az idén rendkívüli 
előléptetést kaptak, hazugság, hazudik, 
hazug s más eféle épületes ornansok 
voltak hallhatók; majd indítványozta 
hogy az értekezlet alakuljon meg s 
elnökké Littomericzky János hatvani 
állomásfőnök választatott meg.

Littomericzky János szép beszéd 
kíséretében kitartásra, de egyúttal kellő 
mérsékletre buzdította a jelenvoltakat, 
óva intette minden elhamarkodott lé
péstől s indítványozta, hogy egy helyi 
bizottság alakuljon, melybe t:gy a hi
vatalnokok, mint az altisztek és szol- 

I gák részéről is beválasztattak'. Litto
mericzky János, Trifunácz Izidor, Fens- 
ter Alajos, Czangl Károly, Bodonyi 
Károly, Vécrey Károly, Sugár Sándor, 
Lőrinczy Kálmán hivatalnokok ; Ros
tás Ferencz, Varga József Weiner 
Béla, Fekete Károly, Nagy Antal, 
Schiebl Sándor altisztek ; Duka Lajos 
és Papp István a szolgák részéről.

Az elnök ezután körvonalazta a 
bizottság czélját és hatáskörét, mely 
után a fiumei helyi bizottság határo-

lélekkel felruházva, hogy lovagja költeménye
inek értékét méltányolni nem tudta, avagy 
nem nyújtott neki elég bizalmat a lobbanó 
poéta szív s kimért és tartózkodó volt Pető
fivel szemben.

Női hiúságának tetszelgett a költő fá- | 
radozása, de szivében nem találtak talajt a | 
gyengéd érzelmek Petőfi iránt. Petőfi tudta 
ezt, érezte, de azért szerelmének lángja nem 
lohad s többek között igy ir Bertához:

Mcgteremtéd lelkem uj világát,
Szerelem dicső világa ez I 
Hálából e szív örök tüzével 
Istenséged szent oltára lesz!
Óh leányka ha te nem szeretsz is 
Engedd meg, hogy szerethesselek 
Mert különben köztem s a világ közt 
Megszakadnak minden kötelek.

Mednyánszky Berta hidegsége és ki
mértsége néha azonban a kedélyes együtt- 
Iétben felolvadt és ilyenkor megédesítette a 
költő óráit.

Sok szép idyllikus lírai kőkemény 
tanúskodik erről: (Éj van, . . . ablakodból, 
. . . hogyha kitekintesz . . . Vasárnap volt.)

Berta magaviseletében kellett bizonyos 
kaczérságnak is lenni. '

Hiszen tudta, biztosra vette, hogy 
a költő őt szereti, odaadóan lángolón. Kész 

volna bármely pillanatban életét az övével 
egybekapcsolni.

Nem tudni biztosan de lehet hogy 
Petőfi Mednyánszky Bertát mint menyasszo
nyát el is jegyezte.

Erre enged következtetni „A jegygyűrű" 
ez. költeménye, melyet akkor írhatott, midőn 
Berta szerelmével már mást boldogított:

Igen szép leányka volt
Es aztán hitvesem lett!
De megszegő hitét
S mással kötött szerelmet.

Petőfi nyugtalan lelke ez állapotokat 
azonban sokáig tűrni nem tudta, neki 
szerelem kellett és viszont szeretet. Hiszen 
a midőn Mednyánszky Bertát megismerte és 
annak szépsége őt elbájolta, reményekben 
gazdag szive azt hitte, hogy a szép leányka 
rokon szenvét csakhamar megfogja nyerni, 
sőt volt olyan idő is, midőn ezt már biz
tosra is veszi, vagy legalább is költő kép
zelete a rideg valótól messze elragadja. 
Csapó Etelkát talán nem feledi el, de már 
szive nem sajog, nem fáj érte midőn igy 
énekel :

Sírba tették első szeretőmet 
Bum a sir éj holdvilága volt, 
Uj szerelmem, mint nap jött ez éjre 
Fölkelt a nap . . . halványul a hold.

Ámde ez a nap ez uj szerelem mégis 
kevés fényt derített Petőfi életére, és lel
kére és nemsokára le is nyugodott, de azért 
nyomokat hagyott a költő lelkében, melyek 
folytán a. hazai lírai irodalom gyöngyei 
számban megszaporodtak.

Petőfi miután látta, hogy azt a von
zalmat, melyet ő olyan hőn óhajtott Berta 
részéről hiába lesi, s miután dalai a leányka 
szivét meg nem lágyították, döntő lépésre 
készül.

Elhatározta, hogy Bertának szivéhez 
fog szólani, most az egyszer utoljára. Meg
kérdi tőle a valót, s azután lesz, ahogy lesz.

Szépen nyer kifejezést eme elhatáro
zása „Félre mostan" ez. költeményében:

Félre mostan hagyjatok magamra 
Hagyjatok ti régi czimborák I 
Nem látjátok, hogy mi lett belőlem ? 
Czimerem most rózsa s nem borág.
Szerelemnek katonája lettem 
A lant, a dal töltött fegyverem 
Töltés benne forró érzeményem, 
Boldog én; ha a csatát nyerem.

Petőfi a szerelem eme liarczában 
csatát vesztett. Mednyánszky Berta elutasító 
választ adott. Nem volt kecsegtető előtte a 
költő bizalmatlan jövője; —talán mert mást 
szeretett. Petőfi érzi a veszteséget fáj neki;



zatát olvastatta fel, majd pedig az I 
„Egyetértésben" megjelent nyílt leve- | 
let, mely bár utóbb apokrifnek jelen
tetett. Megható jelenet volt, mikor a 
nyílt levél végén levő esküt az egész 
gyülekezet hangos fenszóval és kezének 
fentartásdval utána mondta.

Czangl Károly újabb felszólalásá
ban megmagyarázta a megbízó leve
lek ezétját, melyet minden aikalmazott 
köteles névaláírásával ellátni, mely 
egyúttal kötelezi arra is, hogy a fiu
meiek példájára egy segítő-alapot lé
tesítsenek, hogy azon kartársak, kik a 
mozgalomból kifolyólag elbocsáttatná
nak, kellő kárpótlásiban részesites- 
senek.

Sugár Sándor indítványára a fiu
mei kartársak táviratilag üvdözöltettek, 
majd Orbán Imre vonatmálházó talpra 
esett szép beszédben mondott köszö
netét a kezdeményezőknek.

Az elnök zárszava után, a meg
bízó levelek aláíratván, a gyűlést be
rekesztette.

H I R E K."”™
Lapunk legközelebbi száma a hús

véti ünnepek miatt vasárnap, ápr. 10-én 
fog megjelenni.

Nagypéntek. A keresztény világ járá
sunk területén is hagyományos kegyelettel 
ünnepelte meg Nagypénteket. A veröfenyes 
szép időben óriási közönség látogatta a 
templomokat, amelyekben mindenütt pom
pás szent sírokat állítottak föl. Gödöllőn a 
katholikus templomban reggel csonka gyász
mise és utána szentbeszéd volt, miközben 
az oltári szentséget a sírba helyezték. A 
délutáni órákban csak növekedett a temp
lomjárás és a templomban veszedelmes to
longás támadt a szentsir körül. Majd meg
indult a zarándokolás a kálváriához, amelyet 
nagy közönség keresett föl. — A ref. temp
lomban egy legátus az ünnepi istentisztele
ten prídikácziót tartott amelynek szintén 
tömérdek hallgatója volt.

A király Gödöllön. Ö felsége a ki
rály — mint bennünket Bécsből értesítenek,

erről tanúskodik költészetének ezen moz
zanata, de el is tudta feledni azt a lányt, 
aki öt igazán, híven nem szerette soha. El
távozik Gödöllőről s a gödöllői idylli napok 
alatt született lírai költeményeinek csopor- 
toza á‘, melyeknek ő maga „Szerelem Gyön
gyei" nevet adott, betetőzi „Megpendítem" 
ez. költeménye:

Megpendítem hónapok múltával 
Mégegyszer szerelmi lantomat 
Mégegyszer, egyszer és utöszor 
Mert ezentúl hangot ő nem ad
Nem pazarlóm én többé leányra 
Dalaimat érzeményimet 
Érzékiden bábok a leányok 
Szivet és dalt nem érdemlenek.

Lesz leány, még kell leánynak lenni, 
A ki éreztesse majd velem
Hogy áldás az átkos élet melyben
Van egy pereznyi boldog szerelem.

Petőfit c sejtelme és reménye melyet az 
utolsó négy sor fejez ki, nem csalta meg s 
eljött nemsokára az az idő, midőn a szere
lem kertjében az ő számára is kinyillottak a 
rózsák, és iiitvese, Szendrey Juliska elfeled- 
teté vele a múltat, a ki benne felismerte a 
költőt, egy ország dalnokát.

Mednyánszky Berta Petőfivel való is
meretségének megszakítása után férjhez ment.

Talán sokat; gondol tmég a szenvedélyes 
poétára, a Gödöllőn töltött napokra és talán 
mint drága emlékeket őrizte Petőfi hozzáirt 
dalait, melyeknek valódi becsét csak akkor 
ismerte fel, midőn egy egész nemzet rajongta
l.örül  Petőfi szellemét. Kallina Ernő. 

e — hó közepén Budapestre jön udvartartá
sával s ez alkalommal Gödöllót is megláto
gatja egy-egy vadászatra.

Pestniegye közigazgatási bizottsága 
e hó 14-én, csütörtökön tartja évnegyedes 
rendes közgyűlését Budapesten, a várme
gyeház dísztermében.

Névmagyarosítás. Kohn Artúr czin- 
kotai kereskedő családi nevét belügyminis- 
teri engedéllyel „Kunra" magyarosította.

„Hangya" Bagón. A Bagón alakult 
fogyasztási és értékesítő szövetkezet — e 
héten kezdette meg működését. A szövet
kezeti bolt megnyitása nagy szenzáczió volt 
Bagón s mint értesülünk, az első napokban 
oly nagy volt a forgalom az üzletben, hogy 
a kiszolgáló személyzet kevésnek bizonyult 
s kisegítőkről kellett gondoskodni. — Bagón 
tehát előre láthatólag szép jövője lesz a 
szövetkezetnek.

A járvány és az iskolák. A himlő jár
vány Gödöllőn még egyre tart és szedi áldoza
tait a kicsinyek közül. A gyermekes szülők ál
landó rettegésben vannak a kicsinyeik miatt. 
Naponként vannak temetések hol itt, hol ott. 
a városban és a temetőkben nem egy fris
sen hantolt kicsinyke sirhalom jelzi a jár
vány félelmes hatalmát. És csudálatos: ha
tóságunk még most sem intézkedik a tan
intézeték bezárása iránt I A húsvéti szünidő 
elteltével ismét meg fog kezdődni a rendes 
tanítás az iskolákban. Pedig hát nyilvánvaló, 
hogy az iskolák terjesztik leginkább a ra
gályokat s a mostani járvány előidézésével 

i is az egyik óvodát vádolják egyesek. Köve- 
i teljük a lakosság nyugalma érdekében a tan

intézetek bezárását I Ez fontosabb és elsőbb 
rangú kérdés minden más dolognál és nem 
szabad elmellőzni azt a lakosság másod
rendű anyagi érdekei miatt. Mert az, hogy 
a nyaralók a járvány miatt esetleg elmarad
nak: csak másodrendű dolog azon óriási 
erkölcsi kérdéssel szemben, midőn vitális 
közegésségiigyi érdekek forognak koczkán.

2000 koronát nyert. Székely Lajos 
gödöllői vaskereskedö 200 koronát nyert 
az osztálysorsjáték legutóbbi húzásán. A 
nyereményt a sorsjegyet eladó Török A. és 
társa budapesti bankezég azonnal folyósí
totta is.

Korcsmái verekedés. Csütörtökön 
este parázs kis verekedést rögtönzöttek az 
alvégi legények Paul Mór Erzsébet királyné 
úti korcamájában. A verekedésre okot az 
szolgálttsott, hogy a vendéglős nem akart 
már italt adni a különben is jó kedvű le
gényeknek, amiért ezek reprodukálhatlan 
szavakkal illették, sőt tettleg is inczultálták 
az öreg embert és a segítségére sietőket. Az 
eset feljelentetett.

Női tolvajbanda. Már lapunk előbbi 
számában szóltunk arról, hogy városunkban 
és környékén rendszeres női tolvajbanda 
működik. Most a több helyen megtartott 
országos vásárok alkalmat adtak ezen ban
dának arra, hogy ismét életjelt adjon ma
gáról, a megkárosítottak nem kis bosszúsá
gára. Mint értesülünk a szomszédos Túra, 
Kóka, Aszód és Szirák községekben okoztak 
károkat egyeseknek s a nyomok visszave
zetnek arra a hatvani vásáron is működött 
női tölvajbandára, melynek kikutatására éber 
rendőrségünk eddig eredménytelenül nyo
mozott. Hisszük, hogy a történtek után ren
dőrségünk még fokozottabb érdeklődéssel 
fogja keresni a nyomokat, melyek majd e 
banda kézrekeritésére vezetnek.

Adószedés. Megszűnt az ex-lex álla
pot. A pénzügyminiszter erre vonatkozólag 
rendeletet bocsátott ki, hogy a hátralékos 
adókat részletekben is lehet fizetni, 
továbbá azok, kik a múlt évi adótartozá
saikat az idei költségvetés elfogadása előtt 
kifizetik, azok nem fizetnek késedelmi 
kamatot.

A Srieszti Általános Biztositó Tár
saság (Assicurazioni Generáli)

f. évi márczius hó 18-án tartott 72-ik köz
gyűlésén terjesztettek be az 1903. évi mérlegek, 

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1903. deczember 31-én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 656,787.581 
korona és 31 fittért tettek ki és az év fo

lyamán bevett dijak 28,731.705 korona 08 
fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály dij- 
tartaléka 14,002.386 korona 03 fillérrel 174, 
192.235 korona 16 fillérre emelkedett.

A tüzbiztositásitó ágban, beleértve a 
betöréses-lopás elleni és tükör-üveg-biztosi- 
ást a díjbevétel 12,689,614.539 kccna biz
tosítási összeg után 21,276.945 korona 70 fil
lér volt, miből 8,716810 korona 37 fii.ér 
viszontbiztosításra fordittatott úgy, hogy a 
tiszta díjbevétel 12,560.135 korona 33 fil
lérre rúgott, mely összegből 8,669.907 ko
rona 26 fillér mint díjtartalék minden te
hertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 86,523.237 korona 41 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a díj
bevétel kitett 3,720.916 korona 60 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1,161.358 korona 49 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1903-ban 26,668. 
093 korona 31 fillért folyósított. Ehhez hoz
záadva az előbbi években teljesített kárfize
téseket a társaság alapítása óta károk fejé
ben 768,682.165 korona és 96 fillérnyi igen 
tekintélyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 23,505.036 korona 95 fillérre rúg
nak, különösen kiemelendök: az alapszabály 
szerinti nyereségtartalék, mely 5,250.000 
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamin
gadozására alakított tartalék, mely a 3,729. 
624 korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 
16,778.952 korona 01 fillérre emelkedett, 
továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és a 378. 
042 korona 47 fillérnyi ingatlan tartalék. 
Ezeken kívül fennáll még egy 938.0-.2 ko
rona 47 fillért itevő külön alap, melynek az 
a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osz
tályban a kamatlább esetleges csökkenését 
kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai es 
alapjai, melyek első rangú értékében vannak 
elhelyezve, az idei átutalások folytán 208, 
632.918 korona 73 fillérről 227,329.923 ko
rona 25 fillérre emelkedtek, melyek követ
kezőképen vannak elhelyezve:
1. ingatlanok és jelzálog
követelések-----------  35,297.680 kor. 66 fill.
2. Életbiztosítási kötvé

„ 25nyekre adott kölcsönök 19,464,641
3. Letéteményezett ér
tékpapírok adott köl
csönök ---------------- 723,807
4. Értékpapírok-157,833.474
5. Tárczaváltók--1,008.623
6. A részvényesek biz
tosított adóslevelei — 7,350.000
7. Bankoknál levő ren
delkezésre álló követe
lések, készpénz és az 
intézet követelései, a 
a hitelezők követelése
inek levonásával— — 5,651.691

„ 13 „
„ H „
, 72 „

»
összesen — 227.329.923 kor. 25 fii

Ezen értékekből 45 millió korona ma
gyar értékekre esik.

Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. 
Schwarz Ármin elnöklésével tartatott meg 
folyó évi márczius 25-én ezen intézet negy
vennegyedik közgyűlése. Az 1903-iki kezelési 
évre vonatkozó jelentés és zárszámadás a 
felmentvény megadása mellett egyhangúlag 
tudomásul vétetnek. A jelentésben és mérleg
ben a következő figyelemre méltó adatok 
találhatók: Nászjutalék és visszafizetések 
czimén 859.513 korona 29 fillér lett kifizetve 
ezek között 95 árva jutalékrész 59,550 ko
ronával. Az uj beiratkozások 14,854 jutalék
részt, 3017 jutalékrésszel többet eredményez
tek mint az előző évben. Dijakban 2,507.619 
korona 49 fillér vételeztetettbe, a mi 221,754 
kor. 56 fillérnyi emelkedést jelent. A kamat 
és bérjövedelem 413,120 kor, 52 fillér, tehát 
40.727 korona 42 f.llérrel több volt, mint az 
előző 1902. évben. A díjtartalék 1,202.482 
kor 99 fillérrel növeltctctt, és most már 
9,334.174 kor. 85 fillérre emelkedett. A nász- 
játalék felemelési és külön tartalékra 116. 6 
korona 20 fillér esik, melyek most már 703774
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mna 60 fillérrel rendelkezne 
esztendőben létesített árfolyam 
tartalékához 15.000 korona csatoltatott, mely 
ezzel 65,000 koronára rúg. A hivatalnoki 
nyugdíjalap javára 5000 korona megszavaz- 
t:.iik mely nyugdíjalap immár 140,483 kor. 
2 fi'Krnyi összeget ért el. A mérleg végösz- 
sz.; ;e gyanánt 10,520.392 korona 67 fillér 
mutatkozik, mely végösszeg takarék betétek
ben, állampapírokban és egyébb elsőrendű 
rtékpapirokban valamint kiváló saját épüle

tekben fedezetét leli, A jegyzőkönyv hitele
sítésével Blazek I. Antal és Löbl Izidor urak 
bízattak meg. A felügyelő-bizottságba újra : 
Dr. Alexander Bernét, dr.Simonyi Zstgmond 
Héger József, Wertheimer Albert és Seifen- 
seider József urak választattak meg. Miután 
a közg.'íilés dr. Murányi Ernő tag indítvá
nyára'Schwarz Ármin elnöknek, az összigaz- 
gatóságnak és Kohlt Arnold vezérigazgató- I 
nak egyhangúlag köszönetét és elismerést j 
szavazott, a közygiilés véget ért. A „D‘‘ ősz- . 
tálynak iolvó évi márczius 22-én megejtett , 
kisorsolása'alkalmából az alábbi alapkönyv- 
számok sorsoltalak ki, minek folytán a I 
nevezett tagoknak egy-egy 1000 koronára 
szóló díjmentes nyereménykötvényt kiszol- I 
galtatojr. 1839 alapkünyvszám Spitz Fiilöpné 
fruúapest, 69113 alapkönyvszám Herschko- 
vics Gyula Aedapest, 11’20 alapkönyvszám 1 
Rcltweiger Lajos Kunfélegyháza, 4245, alap- | 
könyvszám Tuna Adoift Zombor, 5279 alap- ■ 
Könyvszain Levy Raf Ábrahám Zenice, 6709 | 
alapkönyvszám Seres Imre Sarkad, 59790 ’ 
..l..pki;;yvszáin dr. Spitzer Adolf Erdevik 
70343 alapkönyvszám Czégeni József Ko
lozsvár.

megjegyezvén, hogy a | 
vállalkozóra nézve ennek 

aláírásával a gazdaságra, illetőleg az i 
államkincstárra nézve pédig a föld- 
mivelésüg”! ni. kir. minister jóváha
gyásával válik kötelezővé.

Budapesten, 1904. márczius 27. 
A m. kir. méhészeti felügyelőség.

1904. V. 206—2.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági vég
rehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a 
gödölllői kir. járásbíróságnak 1904 évi 
V. 206—2 számú végzésével Dr.Radó 
Lajos ügyvéd által képviselt Freund ! 
Mór felperes részére Lónyay Sándor 
alperes elleni 200 korona követelés és : 
jár. erejéig elrendelt kielégítési vég- 1 
rehajtás folytán alperestől lefoglalt : 
2674 kor. 20 fül. becsült ingóságokra 
a fentidézett gödöllői kir. járásbíróság ! 
fenti szánni végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felül- 
foglaltatók követelése erejéig is a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot

k. A múlt megköttetik, 
különbözeti szerződés a

nyert'?!-: volna, alperes lakastm Péczc- 
Icn leendő megtartására határidőül 
19 0 4 évi április hó 19 
napjának délelőtti 9 órája 
tűzetik ki; mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok s egyébb ingóságok a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is ei 
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az 
elárverezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez tartanak jogot, air.eny- 
nyiben részükre a foglalás korábban 
eszközöltetett volna és az a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulírott kikül
döttnek vagy írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetmény
nek a bíróság tábláján való kifüggesz
tését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn 1904 márczius hó 31.
Böhl Ambrus,

bir. végrehajtó.

597—1904. szám.

Pályázati hirdetmény.
A gödöllői állami méhész ti gaz

daság méhész-munkás tanulói és idő- j 
szaki tanfolyamok hallgatói (mintegy | 
lob—172 egyén (élelmezésének, a | 
tanulók fehérneműi s a tanfolyamok 
iúbje alak haszna it asztalterítők, asz- ! 
taikendtörülközők stb. mosatásá
nak 15„-r. évi április hó 15-től decz. 
no 3’.-.o .áilaiati utón való biztosi- I 
tó a czeijából 1904. évi április! 
.. u 11-én ihétfőn) délelőtti 
1 j órakor a m. kir. méhészeti gazda
zúg' irodájában Gödöllőn nyilvá
nos pályázati versenytárgyalás fog 
tartatni.

A szerződés tárgyát képező vál
lalat közelebbi feltételei a méhészeti 
gazdaság irodájában Gödöllőn és a 
méhészeti felügyelőség hivatali helyi- . 
ségében (Budapesten I. kér. Krisztina- ! 
körút 81. szám 1. em. 17. ajtó) vasár 
és ünnepnapok kivételével naponkint 
délelőtt 10—12 óra között tudha- 
tók meg.

Pályázók 1 koronás bélyeggel 
niáiott írásbeli ajánlatukhoz kereszt- 
fcveiet, magyar honosságukat és csa- I 
:ádi állapotukat feltüntető, valamint 

r' i'lcsi bizonyítványt is tartoznak mel
le e ni s az ajánlatot a versenytárgya- 
i . időpontjáig borítékba zárva egy
száz koronányi készpénzben, vagy el- 
. ■•acu.ató értékpapírokban leteendő 
bánatpénzzel együtt a m. kir. méhé
szeti felügyelőséghez eljuttatni.

A pályázat eredményéről közvet
lenül a versenytárgyalás befejezésével 
ért-;ülnek az ajánlKozók, amidőn az 
ei nem fogadott ajánlatok benyújtóinak 
a bánatpénz vissza adatik ; a nyertes 
pályázóval pedig, miután ez a 100 
koronát tévő bánatpénzt a letétbe he
lyezendő 400 koronányi biztosítékra 
egészítette ki, a szerződés nyomban

Trieszti általának biztosító társaság
(ASSICURAZiONI GENERÁLI)

13inlajH'sl. V. I )oi ot:t vrt u lozci 1.0 sszéim.

s A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TRIESZTI ÁLTALÁNOS BIZTO
SÍTÓ TÁRSASÁG

a legnagyobb, leggazdagabb és’legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes ' é döggel a társaság min
denkinek, aki e czélból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel 
szolgál.

Az intézet elfogad: élei-, iüz-, szállítmány-, üveg-, betö
réses-lopás- és harang-törés é ; repedés elleni biztosításokat. Köz
vetít tozábbá: jégbiztosításokat a „Magyar’jég és viszont-bizto- 
sitó r. t.,“ valamint baleset elleni b ztosiíásőkat az „Első o. álta
lános baleset ellen biztosító társaság*  számára. .

■ z
Az aszódi ügynökség Kauf maiin Mihály né, BfülK Soma.

h

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÓ DŐL LÖN Váczi-utcza 483. szám.

Miudcnnemü koporsók kaphatói: érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemrödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-íclálli-ás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkccsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
=■■ Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. I.
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a^yas*  általános biste
I. Tűz

BEVÉTELEKKiAOáSQK,
, szálSifimány-, jég- és hclüa-és-básfositási üzlet
Menvvenha odik évi zárszámla 1903. j nuir I tál d t.b nber 3'-h._________

i I. Tűzbiztosítás.
K:f!zn‘<*|t  károk és költségek......................... 8 272,359 26 j

i 1 vonva vis»onthlz.)osltott károk ős költségok 2,s ,61 -811
i Függőben mn'-adt károk tartaléka.........................? . .
i .‘•zi-rzési k.'Itségek a víMzontbizt. rósz utáni bcvótel lovon. . 
' .l'íve.l 'ifiii adó ós hélyagillo-ókek..........................................

Postából ok . ...................................................................
A<l hozások közha znu célokra..............................................

I A itiz liztosilási üzlete' terhelő ig'z ratási költségek . . 
! I’»eh .|iliall:iii «övo'.o’ésok lei«ása............................................
j A köve: e/ö vek kó’Zpénz-dijlartalókn a viszontbiztosított 

re z h'vunásn ut ni és minden magtorholós nőikül . . .
IX Szállít lányblztositás.

Kinz-’tolt károk és kéltségek.............................. 522,401-76
levonva viszontbiztosított károk ós költségek 3)7,18121 

•n maradt károk tartaléka ... ..................|
bz.. rzési és igazg.iásl költségek a viszontbiztosított rósz.

utáni bevét.jl l.'von Vsával................................................ I
A következő óvek kószpónz-dljtartnlóka a viszontbiztosított 

rés levonása után ón min ion inogterholós nélkül . . .
III Jégbiztosítás.

Ki9z'''p't l:á'- k -s kóltsóyek .............................1.181,2o4-24
I -vonva viszontbiztosított károk és költségek 71 H

l-'íl rgoben maradt károk tartaléka ......................................
Szi l /' ési-iie/g. költségek h vlnzontb rósz utánibovclel lovon 
It. tvc ..........................................................................................
B -l. .jt . e I-ii k.'vetolósok leírása .......................................
A k’l.-eik «z6 évek dtltarialóka...............................................

IV. Bo’órosbiztoJltás.
káro ; és kílls ‘g -k ... .... 13.3’,7'22

levonva viszonthiztosiiott károk ós költségek G.SJ1.17 
K i ;g i:ien mar-idt károk tart iléka................. .... . . .
.zi’e-i és ig izzat.sí k.iltségok a viszoutbiztositotl rósz 

u mi ovi'. -I levonásával ......................................
A K..v -H ezö évek oszpónz dijtartalf'ka a vis oniniz ositolt 

iész lovo i-is.i után és minden mogtorholós nőikül . .
V. .JJ t- évi oyore.nony zámla

A lolyó ívi üzletből (eiiumaradt nyoresógórt.....................

| I- ii-ZUÖlM’l 
!

' km-ona üli. korona ni' 1

5.408,597 1)
578.151 63
951,495 91
213,539 05
109,858 06

18,022 —
1.107,4 >6 (M)

14,616 4!
5.000.000 13.890,786 58

125,220
74,881 17

ll 12.031 51
100,099 811,630 23

II
480,494 42

8.743 03
202 330 87

42.917 24
13,517 97

10 1 2! : 39 848,305 92

6,472 85
4,573 110

21,837 70

w.m 122,938 71)

1 1,919.050

il | 16.628.662 •.-» |

IS.101.U17 0<J

4.61 50 .5- |O G 39 > 9 6-7'i

I. T íz JÍ£C 'ali as.
Az ltx)2. évről áthozott Kósz.>eiu díjtartalék 

a viszontbiztosítót: rósz levonása után ós 
minden mogtorholés nóllcül.....................

Tűzbiztos.tás jk után bevet' készpónzdijak ős 
a folyó övben lejárt dijkölclozvényok ós 
dijváltók..................................................

levonva: törlesztőit dijak . . 1.777,901-36 
„ viszontbiztosítási dijai 

ős dijrészleiok .
Az 1902. évben függőb-n in ir i.it k, u.% 1 u . -maa

II. Szállitiu.'.u/b ziOJli t»
Az 1902. évről áthozott készn.mz dijtarulók 

a visz lutbizlosil iti rész levonása után ós 
inindmi mugierheiós 11-Ikül . ....

Szállitinányiiizlositásoii útin bővült kószpouz- 
dijak......................................

levonva: törlesztett dijak. . 
„ "íszoiitblztositasi dijak

Az 19 '2 óvbun függőben maradi Karon .nu 
III. Jog-bizt ml:á«

■Jégbiztosítások útin bevett készpénz dijak . 3.110,792 93 
levonva; törlesztett dijak . . . . 347,173-65

„ viazonlb . tositásl diinu 1.7 <6,5 O-.'O 2.083,991-25
Az 1902. övben lüggöbon mar i h ..i. ».< . u-. ii.-a.i . .

I »'. Bo-oro Jb.ztoait
Az 1902. évről úthoz ni kú.szp'-nz díjtartalék 

a v.-/i)iiti.;z,;.i-,i .u rész levonása után es 
minden me . 1 •: .1 'íőm nélkül.....................

Belöi óstiizto.s'i ís k után bűvölt készpénz- 
dijak és díjrész o ek .............................

levonva: liir.cNZt tt újak. . . . 25,127.58
„ viszontb.zl>isit isi di -ik . 7f. l • t 71

Az 19 )2 évijén függőben maradi Karon .u-v uoaa 7 7 ’.
V. Bg-yab Juvót^oX.

Szelvény-, lakitrékpéuzuri. váltó- és ogyob Ka natok,va'a- 
mmt árfolyam iyer. el i'imt óruiiip.ip. ós ideg, púnzn. után 

‘ Társasági hazak liaztn juvodolutu..................................

29.12801
5 1 ..nil <12

775,070-61
6'5 172 93

158,129-5-<
101..551- 9

f’crle^szanila lb‘03. december 31 én. TEI3ER,

korona Ilii. Korona mii
5.000,000 -

8-770,961
506.490

20
19 14 277,451 S9

100,000

149,897
88,633

68
56 338,531 24

1.026,798 
| 16 062

68
18 1.042,861 lü

05,000 -

56,578
2.519

29
53 124,007 82

741.343
101.377

S5
53 IX. Sí*721 38

16.628,662 99
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.111 .ellllp 
li.-Zlmdláxi 
au tarlorU'uk .uirasd 

f 1 hjlui l..i< K ez vv végei) 
!•' :^óJ. uv; n . cruMv-iy

■tt tőhepénzek In ki'ók pénztárak-és bankoknál . 
kor. II 0 >1 ' . lö -lh.l iniez. 4'/ii-os k-iron lóri, záloglevél a 9.)-—
„ „ „ M >4 var földhitel intézeti 4'„os tulajjaviiási cs

zálogl• VÓ1.......................................................... A 9 •
„ „ „ l’.-sii h .zii o .~ő tsik-irókp..v_.y o-. 4 za ege-vól A9i

„ l’osli li ez d elfő tHliaréK p. c v --. 4" u köz.', k 'tv ü 9.1-
„ „ „ M gv. l.'.sz.á III o’ó- és p 'iizvál.<'»'). 1 ,,-os zálogl'V. 7i 98 30
„ „ „ i:. .v- s II: oud pesti löváros takp. 4,',,-os Z.HO4- -V. • 9>
„ „ „ 1‘. y. siilt opesti fővár, lakp. 4 /. /-os zálog.évé. á (X).
„ „ „ k -b rt -o . or-z. I'ö da telhit. 4 "5,-us z.il ml vé
„ „ „ KI dCrto' osik orsz. földhiieünt. 5 "/„-os zá’ogi -v.i
„ „ ,. „O;tlim“ h ók eb hiriapii ók köre 4'/; " „-os kölv.

M.vyar-ir mein ui-zioslló rószvényiársns.’igi részvény . á
....  Bécsi biztosító társ, részvény..........................................A 
drb Hazai álla ános uiztosiió r.-lá sasiig; elsőbbségi részvény A 

u.án az év véjeig esedékes kamatok 
. u^díjalapjának értékel.....................
alapi.vánjii“ érlékol . . ....
biz ositó társasig „Tűzoltók sogólyalapj

J. I"7 9 0
i. 6 >
l.'H ..()'

115. <0
9 . 0

1.0 0, ' 9
" .) li'Xi

7955 drb
114. dtb

'..91 ......... .................
A lenti ói tél<pnf Írok s b
T e :tvi -el .k é szó jg.ik n,-i
„o:-e ó .i < irmody Améli■> 

ű in' r.v r ált ilinoi --------- ... ....
l:eí, let. iben a in 1:1'.'. óllnnipónztíirban 

l.i-SZ.’Hld (el és viSH'zIl'SZlVlHtoll Vá.tÓk . .
i .• •iim.í'.ii i. - znk......................................

..ízs beltéri hiz’k véle hát■-•il '-k szimla .I a) 1’7‘iizkészlul és maradván.voK a kepvisülösére 
iilönic! - .-.dósuk .mia<iványok idegen biz.us.tó iutúzetekucl .

z-esilá-i osztály lol.i ö sz illik
Ki. ponti pixi.hószlul

Részvény abiplöko : toljcsim lidlzelett 200) ogósz rószvóny •> 1000 lormt ó> 
es.m indlzeluit 20)) lói róizveny a .50) (úriul .............................
• gi tartaléktöke 
t utalók * . . . .

Arfmy.uiik.il m>öz.>ti tar
Tűzbiztosítás! din irtalók 

rósz levonásával és
Szállitmány-bizt. dijtirt.

rósz. levonásával ós
Jégbiztosítás! készpénz

dók ... . ....
k -' .i.mz -én a viszoiitbizt. 
niuu-n megt-rhelós nó kül •• 
Kósz.ii nz >eu a viszontbizc. 
inindon m gii riie.ó- uu kai 

„..... ...........—dij artaék..........................
Botörósbiztositási k-sz >-nzdii tartalak a viszont dz- 

losíiott rósz lov..ii. ós miiiiljn megterhelés nélkül
Tiizbiztosilási függő károk tartduki . . .
.Szállítmány-biztosítási függő károk tartaléka 
Jógbiz.i. iüggö károk tartaléka.....................
Beiórésbizt. függő károk tartaléka .... 
Különfúlo hitelezők .................................
l-'.lölibi évekről oddig ’ol nem volt o-zlnlókuk 
risztviseljk é-s szolgán nyugdíjalapja . ....
l-'.l.sö nngvar általános Idziosito láisaslg ,Lóv i.v al ip*  
i-'.i.s(j magyar általános biztos.tó társaság „Ezru-ióvus alapítvány 
Ormod.v éíhnos idap . ....................................................... .

iné li Ormod.v Amólio ifapilványa.........................................
-ö m-g-.-ar általános biztosító társaság „Tűzoltók sególy-alapja 
etuiziositási osztály lolyó .szarni... ............................................

lUi)J. óvi nyerosóg.......................................................................
* Az idő: hozzájáru'.ásokkul 2.318,839 kor 52 lillerru umolkcdult. 

11 ’ n v „ ó.uJj.ugÜ

ka
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Móriéi. számla 13" 7* ót
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40
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no
1 ml papiiuk
7,e3 0 kői. n. ó. initgyui kir. 4'‘;„-os koron .j.biid-'-k 99 kor ■mi'ni

I2.I7 .. ÜÜ n » » ,n ’~y löklhilelint. 4 ,-os záloglovuluk 99 koroiií.vnl 
j.’ .u..-. 6 >u „ „ „ inagy. luiilhit. 4 1 -us l.i iijitv, Ps szho zálogl 98 Kor
G.'e -'■Ü n n n magyar l’M .hituliiit. 4' ..s koroiiu-zál >gl. 9) kot'.
■jjjj-' ,ód „ w . pebti iiingy. kurusk himk 4 ' . un koruna-zálugi. 9 - kor. 7'' Ilii.

26.000 n n n kisbllt. ÜTSZ. lel'llHe Ili 4' 0-«iH Z.'dugl. <00 iiol O iá v .11
ijt. ut).) „ „ . kisbirtokosuk ui-bz. i'óíuliiiuliui. 5'',,, os záigl 1UU kor.-vul

j.o 1 ,t 0 „ „ . ma. 5 . oi'sz. n"z . p. I .án I. hípri.) ■ 8 < >>r. öt) iill.-el
ÍUt)'1.0 n n » mng.v. orsz. közp. lakó. 4„zálogl. (juni) 97 kői. .50 llll.-ol
y <n „ „ „ niiig.v orsz özp kdiurvkp. V/x''.n os zálogl 10.) kormával

<1.453.(aO „ n n ügyesül bpusti tóv Itkarókp. 4 /„ os zálogl. 9*  kor. 50 Ilii
llX.i.OOO „ón bulváiosl lakiirékpéiiziái 4'/a "/„ zálugloveiei 1> 0 koronával

L.s GOO „ „ „ pes 1 hazai első lakni ókp. ugye . 4" u-us ziiloglov. 9.i kor.-val
57.’2OO nn» ui'tgv’ .lulz.-biiulb. 4" „-o.s nyur.-kölcs. kötv. l_-4 ko . 50 i.l.. 

Magyar jolzálug-bilulb.mk 4 .„-us kölcs.m 14 drb nyerem.-jegye 48 koronával 
4.'.i'.4),0. 0 kor. i). 1'. 111. I Iza o'liitn • ank 4 "/„ záloglevél' 1 98 Kor. 75 llliéiTel 

522,000 kor. u. ó. magyar jelz.-bitelbmik 4 .2 "/„-os zálogl. .00 koronával 
Íl!es.'..eri zcbánya-bi ezovai és piskl-i i'jdahuuyadi vuhuIÍ uls. kötvény . . .

7.9 .o.O 0 kor. n. é. ir.efl-paienzoi h. 6 v. 4"/„-os U'söbbs. kötv. 98 kor. 50 ÍIU.-ol 
l. t . 0.0 „ n n „Rudoifbithn- államadósság 4 /.-os kötv. 109 koronával

l.ouu.t 0 „ „ „ V-.’l iii'i- Verkehi-s-Anliigen-Anlulhu 4kötv. 100 kor.-val
855,200 Kire olasz ü /,. os járadék és ka untai..................... ||

'1 úiélósi csoportok órtókp .pírjai ; 199.iDJ kur. n. ó. utagy. kir. 4''/u-os kui-una-
.iáradúk 9.) k ion.áv .1 .

l'.H'3-biui OHüilókes kamatuk
> .le.zálog Kdlcsüllök . . .
4 Kiitvuny kul<-HÓii<ik ..... 
, \ ifztm.bizl kd.vény kölcsönök .

0.960,987 
12.054,012 
14.864,142
0.087,648 
9.211,71)5 

26,000 
56,000 

085,000 
487,500 
868,000

4.886,205 
600,000

83.061,400 kor 74 lil.

A k(i/.|>unt IiiiIozóhii Inl.vó számlái)
\izúi vb luügyuukbégvk ób mások tallózásai

l

'Jiztossáji alap

Kibázasitási lökök nyereménye

Függőben lövő károk ón díjvisszalórltósok táruló .a

Függőben lövő klházasilásl tökók tartiüó <a

Tálólósl csoportok számlája

El0ro fizetett dijak 10J4—1900. óvókra

Föl nőin vott nyeremények 19u2. óvröl

laoraoll biziusitások unalóxa

Vlszoutblztosiló intózctek cs másuk kövulolósoi

1903. óvi uyoremuuy

Jeney l.ajoM,

levonva a viszonlblzlositási díjtartalékét 1.823 5*.8 84.187,031
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G00.836
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Xi -.32'0 Zi’i'.g-UlO <1.
Smvuüc í-.őrui.v, nliguzgiiló.

A l<-nli zen szán- Ilikul és mérlegükül m vizsgálván, azmiiit a löi-v.' •yb<-n - ■ u .p«<a'> i yu< >*n  meghalározoii uiveK szerint készülteknek ós azok ogyos létololt a fő-
Vil.í.ui iü.'b**ni  oiugugyuzuuuuk tiilaiiu**,  i>u . Iia).. umroiUH un 8-au.

— V..O-mzsuí5 Lurohard-—ól..vAry Kjni*t:l.  j< *

Steincr .Jenő
C.lbulUtdláBi köA.vwivö.

Eí.ió ..n.i.á » Frigyek. OriiKHly Vilmos,

líóuiot.i x'ltaaz,

12

06

82

01

84

Gergely Tódor,
a köznmiti könyvozós lóudku. 

grrőí Zichy Ntlutlor.

táró Badvánaxky Goza«

Arfmy.uiik.il
1.70j.fi


Melléklet az „Aszód és Vidéke" 15. (221.) számához.

Kiváló szerencse Töröknél!
Feliilmulhatatlanul _ 

kedvez főárud&nknak a szerencse. Rövid Idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsult 
csak a legutóbbi időben is
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080.

a 100.000
a 100.000
a 100.000
a 90.000
a 90.000
a 90.000

15 miíló ko- 
vevöinknek;

az 52528. „ 
a 94780.,, 
a 109780.„ 
a 83610. „ 
a 92787.,,

sz. sorsje
főnyereményt a 83061. i

„ 'a 81161. 
„ az 5498.
„ az 51613.
„ a 76347.
„ a 4036.

n
n
ff 
ff

és ezeken kívül még egyébb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátekaban vegyen 

részt. — A most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból

II 0.000 SORSJEGYRE 55.000 PÉNZNYEREMÉNY
jut és összesen egy hatalmas összeget,

| j millió koronát
•Orsóinak ki rövid 5 hónap alatt.
„ Icrnarvebb nyeremény a legszerencsésebb esetben

loUbbál jutalom GSMMXíO- I nyt vmnény
la 2 » 6 ; á

1 « a t i a y'G-d>*
á 5 á ■ o »» * j 8 á 5*

3 a “ le.c eo korona és jitég^sok ügyein
összesen <yj

•■■j.ia ö
Az I. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai:

1 s eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor. 150; ’U ergdeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3.—
12 „ ,, „ 3.- ■ „ „ 6.- ■; Li „ „ ff 6. „ „ 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk.
■... f. évi április hó 17-ig

bizalommal hozzánk beküldeni.

a

• •

Ügynökök
kerestetnek magas jutalékkal egy 25 
év óta fennálló s hatszor kitüntetett 
redőny-gyár gyártmányának eladására, 
valamint nehány társas-játék újdon
ságra vendéglősök részére. Ajánlatok 
referencziákkal C. KLEMT BRAUMAN 
i. B. intézendők. Redőnyökkel való 
ügynökösködés a cs. és kir. közös Mi
nisztérium által 1903. jan. 1. óta en
gedélyezve.

BANKHÁZA BUDAPEST. 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték üzletei :
Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kiirut 4a. II. fiók: Mu- 

zeum-körut 11a 111. fiók: Erzsébet-körut 54a.
R^ddő^éMOTágandó^ TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.

Kérek részemre......................... I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti
sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
, „ , , i utánvételezni kérem
Az összeget kor. 1p03tauta1vány;iyal kiildöm 

összegben mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)
A nem tetszi

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.

VIDÉKITAKARÉKPÉNZTÁRI
■ma-.- RÉSZVÉNYEKRE,
■ OmmJKO YBKMK, Átl. A MF*A  1*1  HÓKRA 
i ■ . rí ii i KÖLCSÖNT —'■■•■■■ina 
mii itiTmii ruuiriiiTiii niTtmti i:um 
TrKLVir-AOOSlTASlJNK INOVKNÍH 

HECHT BANKHÁZ
. BUPAPEST, FERENCZIEKTEKE S. - I-

Ingyen küldöm!
brossurjaimat az

altesti sérvben 
székrekedésben és 

arany érben 
szenvedőknek.
Dr. M. Reitnans Maastrlcht No. 116.

= (Holland.) - —
Levelek 25 levelező lapok 10 fillérrel 

bérmentesíti nJök.

fiII

Kapható : Spitzer Izrael üzletében
——— (jödöllőn. -.......... —
Intézöség Budapesten, V. Nádor u. 23.

Húzás
visszavonhatatlanul 1904 máj. 28.

törv. felügyelet alatt.

Erzsébet Királyné sorsjáték 
öfens. Fcrencz Ferdinand trónörökös 

legnagyobb védnöksége alatt 

FŐNYEREMÉNY
f-f .‘ M d B

b^cz <4
Korona, további nyere
10.000, 5000, 3000, 2000, 1600, 

1000 K. stb. stb.
összesen 7000 nyeremény.

1 sorsjegy 1 Korona.

4

yek


