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Ünnepnapok.

Bérmálás lessz!
A róni. kath. egyház váczi egy

házmegyéje ünnepnapokat él.
Püspökét fogadja!
Járásunk területén is több közsé

get ér a szerencse, hogy püspökét fo
gadhassa.

Legelsőbben közöttük mihozzánk 
jön . . .

Elő is készülünk a fogadására. 
Lesz deputáczió, üdvözlés, bandérium, 
bevonulás stb. stb.

Szóval a külsőségek meglesznek 
és a fogadtatás a kitűnő főpaphoz, a 
nagy egyházfőhöz méltó lesz.

De minő lesz majd a szivek tisz
tasága, a lelkek nemessége, amit I 
pedig első sorban fog, majd az egy- | 
ház érdemes szolgája, a jóságos püs- ' 
pök — vizsgálni ?

Ez már más kérdés . . .
Olyan, amelynél már nem oly 1 

könnyű kielégítő választ adni.
Pedig a bérmálás szentsége csak 1 

a tiszta lélek balzsama, a bűn fertője

meg letörli a himport, eloszlatja a ■ 
hit varázsát

Nagyszámú ember, köztük többen 1 
felnőttek is és sok sok gyermek fog 1 
részesülni a bérmálás szentségében : 
szánjanak magukba, mielőtt elveszik 
a jézusi vallás legfőbb ajándékát, 
hogy méltókká legyenek arra.

És hogy szép legyen a fogadta
tással együtt ezen fenséges egyházi 
ünnep is.

Az utczák öntözése.
Tekintetes Szcikesztő úr I

Tudva azt, hogy becses lapja a 
közérdeket szolgálja, bátorkodom arra 
kérni, hogy lapjában helyt adni szíves
kedjék, annál is inkább, mert egy már 
annyiszor kárhoztatott, vétkes mulasz
tásról akarok megemlékezni, a mi vá
rosunk egészséges fejlődését útjában 
visszatartja.

A tavaszi nap ragyogó sugarai 
rég leolvasztották a föld kérgét, nyű
göző bilincsét, mit a kérlelhetetlen fa
gyok kovácsoltak rája.

Mindenkit kicsalt a tavasz a szo
bából a tiszta levegőre.

Ámde mint valami szerelmes diák, 
a nap mindig hevesebben, meg heve
sebben tüzel . . .

A föld átmelegszik, a levegő izzó 
lesz, az emberek gyorsan kapkodnak 
levegő után, csak az megy az utcára, 
akinek az elkerülhetetlen.

Minden tikkad ... A szerelmes 
diák számára vannak kiábrándító esz
közök, de e nagy bolond szerelmessel 
— a nappal szemben tehetetlenek va
gyunk, nem hüthetjük le.

Amcnnyire-annyira azonban úgy 
segíthetnénk tán : hogy a nap perzselő 
tekintetétől tüzelő föld hálát — vízzel 
locsolnák.

Ez legegyszerűbben öntöző kocsi
val érhető el, miről az illetékes körök 
tartoznak gondoskodni, de úgy hiszem 
a lakosság is szívesen elősegítené az 
ebbeli törekvést, — hegy az utczára 
kijövet ne legyen kénytelen a késsel 
vágható port harapni . . .

Szívesen tenné — mert este a 
porfellegtől ember nem lát embert, 
daczára, hogy városunkban ragyogóan 
világit a h o 1 d . . . (?!)

TÁR CZ A.

Kövezik az utczát . . .
Kövezik az utczát, csákányütések 
Csattanó zajától megsiketül 
A fül.
Kövezik az utczát . . Oh, Budapestem 
Mennyire lestem,
Mennyire vártam a te tavaszod I

Reményem fája össszeaszott
Úgy dideregtem
A téli hidegben
S ajkamon elhal most a panasz, 
Kövezik az utczát, itt a tavasz I . .

Hálátlan volnék szép Budapestem, 
Hogyha tálán
Szép tavaszodnak virradatán 
Máshova néznék, messze, ahol 
Zöld ligetnek bokra alól 
Kis csalogányok ezre dalol

Hálátlan volnék, hogyha bejárnám 
Mámoros lelkem tétova szárnyán 
Az erdőt, a rétet s más egyebet 
Mialalatt érthetsz földet, eget, 
Tücsköt, bogarat, pillehadat, 
Lobogó fényes hajnalokat, 
Szelíd merengő alkonyatot, 
Kékszemll, szőke lányalakot,

Esti harangszót, méla kolompot, 
Vad, diadalmas szárnya kibomlott, 
Ifjú tavasz I . . .
Mindent mi jó, mindent mi drága, 
Ez a falunak drága világa . . .

Hogyha a földnek újra virágos 
Kalapja alá mindezeket,
Halomba gyüjtném. Rut hálátlanság 
Volna biz az I
Kövezik az utczát, itt a tavasz !

Prkcts József.

A szellem hatalma.
Kállay Miklóst tartotta a legszebb fér

finek az x ... i fürdő egész közönsége, a 
mely viszont Szenthalmay Pál özvegyét dek
larálta a legrutabbnak, nemcsak az ottani 
hölgyek közt, de tán az egész vármegyében 
is alig akad párja. Valódi orgiát ült nála az 
a démon, aki mintha beleavatkozott volna a 
női nem karikatúráját.

Hát csúf volt szegény és hogy mégis 
ott volt neve mellett az özvegy jelző, ezt 
csak apja regi, meghitt barátjának, Szenthal
may Pál miniszteri tanácsosnak köszönhette, 
aki megsajnálta azt a nagyon rut, de époly 
szegény leányt is, hogy nyugdiját biztosította 
számára, nőül vette a szerencsétlen árvát. 
Szép cselekedet volt tőle. Magda hálából 
végtelen önfeláldozással ápolta utolsó percéig 
jótevőjét.

És ezen a nyáron az történt, hogy a 
legrutabb asszonynak a legszebb férfi csa
pott föl lovagjain.

Kállay Miklós már a szerelmi vallomá
soknál tartott, mikor kettősben sétálgattak a 
fenyvesek közölt.

Magda azonban nagyon okos asszony 
volt es nem adott hitelt annak a sok szép 

‘ szónak.
— ILgyje el, Magda, maga a legszebb, 

legbájosabb teremtése az istennek, szellemi 
tulajdonságai révén.

— A szélieméin ? . . . Hát azt akarja 
l maga elhitetni velem, hogy elég a férfinak, 

ha a nó, akit magáévá tesz, esetleg szelle- 
I mesebb a többinél ? Ha történetesen több 
I van a szivében, a lelkében, mint amazoknak? 
i Édes barátom, a féifi szerelmében annyi a 

hiúság, hogy mindig szükségé van a mások 
! bámulatára szerelnie tárgyával szemben.

— Így tesznek a tuczat férfiak, de a 
kiben komoly szerelem támad, az a nő belső 
értékéi mérlegeli és a szellem olyan kincse 
a nőnek, ami messze maga mögött hagyja 
a múlandó testi adományokat Higyjen a 

: szavamnak és legyen a feleségem.
— A magúé ? A nők bcczézelt kegyen- 

ezéé ? Eh, ez csak olyan szeszély önnél, 
máit a játékokkal fulladásig eihalmozott 
gyermeknél az, mikor a drága játékoktól egy 
pillanatra megcsömörülve, az utczán talált 
hitvány, keshedt játékban gyönyörködik.

— Tegyen próbára. Négy heti gondol- 
. kozási időt adok s hacsak a legcsekélyebb 
I változást tapasztalja nálam ez alatt . . .
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MwyAzor esett már a lap hasáb
jain '' es egyéb mulasztásokról is 
s/ó, amiyi szép eszmét vetettek már 
fels/i ne, hogy mindazokat megszív
lelve. a diadal hegyére vive, örök há- 
l;h I tartoznánk a r.emes munkában 
résztvevőknek.

Omcya.

Készséggel adunk helyt e levél
nek a közérdek szempontjából és kí
vánatos volna, ha a képviselőtestület 
végre-valahára gondoskodna, intéz
kedne az utczák öntözéséről.

Sxerleexx-tö.

HÍRE K. 

A váczi pli.. ök Gödöllőn. — 
Gróf Csáky Károly megyéspuspökünk 
ina reggeli fogadtatására minden elő
készületet megtett a hitközség sa kegy 
úri jogokat élvező koron.[uradalom. A 
kastélykert bejáratánál restek diadal- ; 
kapuitat építettek s a község előkelő
ségei fogjak fogadni a főpásztort a ; 
vasúti pályaudvaron, honná:: a püs
pök s ij íi fog itán hajtat a templom
hoz, hói már az ünneplő nép várja. 
A bérmálás azo mai kezdetét veszi és 
eddigi értesülésünk szerint, több mint 
700 jelentkező van, kik a bérmálás 
szentségéhez előkészültek. Az egylete
ket és küldöttségeket délután fogadja 
a püspök.

Szeméig! h.’v. Lovag Asbóth Béla 
kir. koronauradalmi intéző, napok óta 
betegen fekszik iábtörési bajával a

— Ne fogadkozzék. A próbaidőt elfő- . 
gadom.

Kezet adott rá, hogy a kitűzött termi
nusig nem ostromolja a feleletért, de aztán ; 
el nem fogad egy igényi ellenvetést.

És a legszebb férfi továbbra is árnyéka 
maradt a legrutabb asszonynak.

Uj vendégek érkeztek ; köztük Lányi 
Sándor osztálytanácsos leányával, Sárikával.

A világszép Lányi Sárika lett ettől 
fogyást a fürdő csillaga; a göczpont, amely 
köré az egész férfiközönség csoportosult.

Senki se boszankodott e tényen jobban 
mint Kállay Miklós, aki kénytelenségböl csak 
pár szót váltott az ünnepelt Sárikával, de ez 
elég volt arra, hogy fölháborodjék azok lé
haságán, akik oly mir.den belső tartalom 
nélkül levő nővel tudják idejüket elfecsé
relni.

És mennyire boszankodott mikor egy 
társas kirándulás alkalmából épen ez a szel
lemtelen szép báb jutott neki társul.

Az egyetlen a mi elviselhetővé tette 
Miklósra ezt a tarthatlan helyzetet, azok az 
irigy tekintetek voltak, amelyek ráirányultak, 
amiért a világszép leányka neki adott előnyt 
a többiek fölött

Ez mulattatta, jólesőn czirógatta a hiú
ságát.

De furcsa valami is az a hiúság !
Ugyanez vezette akkor, mikor időnként 

négykézre játszott vele a társalgóban.
Persze, hogy valami tartalmas társal

gást folytasson vele, az ki volt zátva. De 
hát ki vár valamit egy ilyen szemre való 
kis szappanbuborék! 1.

így nevezte Kállay Miklós Lányi Sári
kát.

Elkövetkezett a fürdő közönség oszlási 
ideje.

Kállay Miklós korrekt ember volt. 
Ilyennek ismerte mindenki. Igazuk volt.

haraszti majorbeli lakásán. A kiváló 
gazdatiszt bajában — mint örömmel 
értesülünk, már javulás állott be.

Csávolszky püspök halála. Egyház
megyénket. s az ország katholikus híveit 
r.agy veszteség érte, Csávolszky József Cím
zetes püspök és egyházmegyei tanfelügyelő 
e hó 9-én, élete 51-ik évében szivszélhíidés i 
következtében meghalt. A megboldogult ha- | 
lala ( szinte részvétet keltett mindenütt; jó | 
szive s ritka humánus volta miatt közbecsíi- i 
lés és közszeretet tárgya volt. A boldogult | 
városunkban is több alkalommal megforgult ■ 
s jósága, szeretetteljes modora élni fog em
lékünkben.

Hivatalos órák. A gödöllői já
rási szolgabiróság hivatalé; órái reg
gel 8-tól d. u. 2-ig állapíttattak meg. | 
Délután nincsen hivatalos óra. Az uj i 
rend e hó 8-an lépett életbe.

Képviselőnk a parlamentben.
Az elmtt’t héten választotta meg az | 
országgyűlés bizottságait. Dr. Héder- | 
váry Lehel, a gödöllői kerület orsz. 
gyűl, képviselője a zárszámadási bi- j 
zottság tagja lett.

Fagyos szentek. E hó 12, 13, 14-ére 
esnek a "fagyos szentek napja : Pongrácz, 
Szervácz és Bonifácz. Arról ugyan a boldo
géit szentek mitsem tehetnek, hogy annyit 
szidják őket a gazdák, ha fagyot hoznak és 
áldják, ha szép az idő e napokban. A dolog 1 
magyarázata ;.z, hogy a régiek több, mint ; 
ezer éves megfigyelése alapján e napokban 
a légkör titkos erői fagyot szoktak hozni.— 
Az idei évad azonban ugylátszik, kivétel lett. 
Hacsak ma nem lesz meg valami utó'ag.

Felhívás. A honvédelmi minisz
ter 14331—905. sz. rendeletével fel
hívja a mezei munkával foglalkozó 
honvédtartalékos legénységet, hogy 
május 25-től kezdődő 35 napi fegy-

Délfelé járt. Szenfhalmy Pálné rende
lést adoti, hogy vitessék le podgyászát.

Kopogtak az ajtón.
— Bocsánat, méltóságos asszonyom, I 

hogy háborgatom.
— Hozta Isten kedves Kállay.
— Mint értesültem, a délutáni vonattal ■ 

utazik . . . Néhány hét előtt abban egyez- , 
Ilink meg, hogy mielőtt elutazik, megadja i 
válaszát a függőben maradt kérdésre. En i 
megkértem a kezét. Feleletét várom.

Kállay Miklós ábrázata olyan fehér volt, 
mint a napon fehérített gyolcs.

Az özvegy arczán görcsösen vonaglott 
át az a bizonyos mosoly.

— Maga tulon-tul korrekt ember, ked
ves Kállay a lelkiismeretével szemben. Nyug
tassa meg a háborgó lelkiismeretét, mert 
amivel tartozott neki, lerótta. Isten magával. 
Ha még találkozunk valaha, remélem, mint 

I jó barátok üdvözöljük egymást. Ég áldja.
Szenthalmynénak mindenki" számára 

volt egy mosolya a bucsuzás alkalmából ; 
sőt mosolygott még akkor is, mikor a kocsi 
lekanyarodott a fürdő telepről. Mert hát a 
tanácsosné okos asszonynak tartotta magát 
és ez az okosság nem engedné, hogy csa
lódás számba vegye azt, amiben ugv sem 
hitt, amint egyre hangoztatta.

És mosolygott, mikor pár nap eltelté
vel a rövid hymenlurt hozták a lapok :

„Kállay Miklós miniszteri titkár elje
gyezte a szép Lányi Sárikát M. . . fürdőn." I

— Milyen nagy hatalom is a nő szel- ■ 
j lemes volta, a belső értéke a férfi szemé- 1 

ben — szólt magában az okos Magda.
És ismét mosolygott úgy, hogy még a 

könnye is utána csordult ...

Kövér Iltna. 

vergyakorlatra jelentkezzenek, mely a 
nagygyakorlatba betudatik. Kérvények 
az első honvédkiegészitő parancsnok
sághoz intézendők s május 20-ig be- 
adandók.

Az öreg katonák helyzeti. A jelen
legi válságos politikai helyzet ugylátszik 
olyan állapotokat fog előidézni ez évben 
is, mint a múlt évben, az öreg katonákat 
újból az a veszedelem fenyegeti, hogy szol
gálati kötelezettségűk eltelte után tovább kell 
majd szolgálniok, s ez annál valószínűbb, 
mivel az ujonezok megajánlásától igen 
messze vagyunk. A szegény öreg katonák 
már is szivszurongva gondolnak arra a 
szomorú eshetőségre, ha 3 hónappal tovább 
kell majd szolgálniok. De szívesen meghoz
zák ezt az áldozatot a haza oltárára.

Sztrájk. Rákoskeresztúron az ösz- 
szes kőmivesek és ácsmunkások sztrájk 
ba léptek. Kívánságuk : béremelés 
napi 5 koronára, 2 órai déli pihenő 
és reggel 6-tól este 5 ó’áig tartó 
munkaidő, fizető napokon pedig már 
d. u. 4 órakor legyen vége a munká
nak. — Főszolgabiránk özegedy Al
bert iparhatósági biztost bízta meg a 
közvetítéssel a sztrájkolók és a munka 
adók közt s igy valószínűleg eredmé
nye lesz az egyezkedési tárgyalások
nak.

Színészet Aszódon. Csekély 
érdeklődés és még cre.iélyeb'o párto
lás mellett játszott e Héten Fekete 
Miksa színtársulata Aszódon. Pedig 
megérdemelné ez a jóra való kis dal
társulat a támogatást. Az agilis igaz
gató utóbb már vendégszerepléshez 
folyamodott. Megnyerte Alpár írént, a 
Király Színház kiváló művésznőjét, ki 
a legutóbb Gödöllőn volt Miklósy tá - 
sulatánál is nagy sikerrel vendégsze
repelt, néhány fellépésre. — Mindent 
megtesz szóval, e kis színtársulat, hogy 
Aszód közönségének igényeit kielé
gítse. Kár, hogy kellő elismeréssel 
nem honorálja Aszód polgársága tö
rekvésüket.

Végén csattan az ostor. Nemrég a 
vidéken meghalt egy jómódú polgár, aki 
örököseiről egyformán, igazságosan gondos
kodott. A hagyaték átvételénél a nagy pén
zes vasszekrényben négy osztálysorsjegyet 
is találtak, melyekről az örökhagyó végren
deletében nem intézkedett. A jobbmódu ro
konok elhatározták, hogy ezeket egy távol., 
szegény rokonuknak ajándékozzák oly czél- 
ból, hogy ez tegye pénzzé a sorsjegyeket. A 
szegény rokon azonban nem adta el ezeket 
hanem tovább játszott a sorsjegyekkel. Es 
bizalmát meg is jutalmazta a sors, mertmár 
egy hét múlva a szerenceés Török-bankház
ban Budapesten egy nagy főnyeremény ju
tott osztályrészéül. Amidőn a vagyonos ro
konok ezt megtudták, megnyúlt az arezuk, 
azonban a derék ember a méltányosság 
álláspontjára helyezkedett és a nagy össze
get megosztotta rokonaival. — Ily nemesen 
gondolkozó ember mai napság ritkán talál
ható.

Vízbe fűlt. Tragner István rákos- 
szentmihályi lakos nevelt fia a három 
esztendős Fachi Józsi a ház előtt 
játszadozván, egy óvatlan pillanatban 
az eső víz tartó kádba esett és mire 
észre vették, bele fullt.

Kivágott gyümölcsfák. A vér
ségi határban levő gyümölcsöst isme
retlen tettesek a télen át több ízben 
megdézsmálták, kivágva ott a legszebbI
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termőkorbau levő fákat. — A vérségi 
gazdák kára már óriási volt, de az 
őrök minden elővigyázata mellett sem 
voltak képesek a fatolvajok nyomára 
jönni. Végre hosszas nyomozás után 
a csendőrség kinyomozta a tetteseket 
Kiss János és ifj. Kis Pál vérségi la
kosok személyében. Az eset feljelen
tetett.

A hitelszövetkezet mérlege — 
Ma délelőtt 10 órakor tartja a gödöl
lői hitelszövetkezet évi rendes közgyű
lését saját helyiségében. Tehát ugyan 
akkor, midőn tagjainak zöme, a róm. 
kathoíikus valláson levők egyik legna
gyobb ünnepükön a bérmáláson lévén 
elfoglalva, azon részt nem vehetnek s 
igy mintegy el vannak ütve az alap
szabály szerint őket megillető ellen- 
őrködési joguktól. A múlt évi mérleg 
különben 363,047 K 28 f forgalom 
mellett 15,692 K 71 f nyereségről ad 
számot, ami circa 6 százaléknak felel 
meg. A jutalékok és tiszti fizelés ösz- 
szesen 4397 K 89 fillérrel szerepel
nek, ami elég tekintélyes summa, sőt 
tekintve, hogy a tisztviselői kar s igaz
gatóság csak hetenként 2 napon van 
egy-egy délután elfoglalva az intézet 
ügyeivel : igen nagynak is mondható. 
De úgy a késedelmi 
szedett 970 K 89 f is. 
czélu intézménynek ily 
nem szabad redekiálni.

Rovarok pusztítása, 
asszony is megsokalta már 
górnak pusztításait; melyeket

Értesítés.

Bejelentjük a u. é. közönségnek, 
hogy a folyó idényre az itteni Gizella 
fürdőhöz szerződtünk s hogy a fürdő 
megnyitásáig is készséggel ajánljuk fel 
mint okleveles masseurök, frotirozók 
és tyukszemvágók szolgálatunkat.

Több nagyobb fürdőhelyen Római 
fürdő uszodája s a budapesti Hungária, 
Császár és Lukács-fürdőkben valamint 
a Batizfalvy-féle gyógyintézetben foly
tatott gyakorlatunk biztosíték lehet 
arra nézve, hogy e szakmabeli legké
nyesebb igényeket is képesek vagyunk 
kielégíteni. Szives megkeresések Gö
döllő, Gizella-ut 48. sz. alá intézendők.

Tisztelettel
Horostyák János csittje Magda Maria 

Tambzsor Josefin. 2—2

Iszákosságnincs többé
Kívánatra bárkinek bírnunksen küldünk 
egy próbát a COZAI’OREÓL. Kávé, tea, 
étel vagy sz. sz.es italban egyformáit ad- 

lt tó az ívó tudta r.ilküL
A Cozapor többet ér, mint a világ 

minden szóbeszéde a tartói kodásról, 
mert csodahatása ciicnszenvet>se teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
cícndescn és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak nem is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit hékitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen él 
becstelenségtől megmestett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagol és egy köszönő-irásokkal 
telt könyvetdij-és költségmentesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról Kezeskedünk, hogy ac 
egészségre teljesen ártalmatlan.

I Ingyen próba 74.
! Vágja ki c szelvényt 

és küldje még ma az
1 intézetnek. Levelek
I 25, lev.-lapok 10 f. 
• bénnentesitendök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

ÜZLET-ÁTVÉTEL.

illeték czitnén 
Egy humánus 
jövedelmekre

Van szerencsém a t. közönség szives 
tudomására adni, hogy Antal Ferencz 
úr hentesüzletet átvettem, s azt

ANTAL FERENCZ UTÓPA

KISS
szerencséje

NAGY!

Neptunus isten- 
a Kleonus bo- 

_ z a nagy 
szárazságban oly kényelemmel gyakorolt, 
hogy az országos rovaitani állomás felügye
lője Jablonszky Gusztáv üdvösen tanácsolta 
azoknak, minél szorgosabb irtását.

ezég alatt vezetem tovább..................
......... Üzletemben mindennemű friss 
hentes áruk, zsir, szalonna és hideg 
felvágottak kaphatók ............

Naponként délelőtt a piaczon is 
.................. elárusitás..............

i
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
tett az osztálysorcjátékban, vegyen egy 
szerencsesorsjegyet Kiss bankházában,mert

KISS szerencséje NAGY I
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban 
eredménye nem volt, tegyen kísérletet 

Kiss bankházában, mert

Tisztelettel

Szerkesztői üzenetek
Versirónak. Beküldött verse sajnála

tunkra nem üti meg a mértéket úgy tartal
ma, mint versmértéke miatt ; azonban szíve
sen közöljük, ha azt újból átdolgozva 
nekünk beküldi.

Olvasó. Május 1. nem törvényileg 
szentesített ünnep Magyarországon. Némely 
külföldi államban : Belgium, Németország 
stb. igen. — Egyéb megállapodás hiányá
ban a munkástól, — ha e napon nem dol
gozott, — az levonható. Más kérdés, hogy 
helyes-e a levonás ?

Eperjesi Mihály
hentesmester

Gödöllő, Erdő-u. 525.

KISS szerencséje NAGY I
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket Kiss bankházában 
Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt már 
Háromszor a jutalmat

000.000 kor.-t - 1,H< ><>.<><)<>
és egv uagv nyereményt

400.000 kor.-t 400.000 
Összese.t i rur.<jeg\ie 12,'200.000 

koronát t. vevőinknek kifizetni.
Minden egyes húzás útin kőzzétessziik a legna- 
gy< bb budapesti hírlapokban a nálunk nyert 
sorsjegyek jegyzékét, úgy hogy mindenki meg
győződhetik, miszerint t vevőinknek különösen 

kedvez a szerencse.
Kihúzott nyeremények azonnal kifizettetnek. 

Kísérelje meg szerencséjét Kiss 
bankhazában, mert

KISS szerencséje NAGY I
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának húzása 

f. évi május 25 és 26-án lesz. 
Az I. osztályú sorsjegyek árai :

Egy nyolezad 1 K 50 Egy fél 6 K — 
Egy negyed 2 K — Egy egész 12 K —

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle 

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAK.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-munkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javításuk a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26-3

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

= 1 doboz 60 fillér. == 

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

Kiss Károly és Tsa 
a m. kir. sz. oszt, sorsj. föelárusitó helye 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 19 sz.

KISS-féle sorsjegyek kaphatók: 
„ERZSÉBET" könyvnyomdában 

és Kovács Gyula órásnál.

Kiadó vagy eladó
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllö 

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatal.
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Sebesedések
< azok bárminő természetűek, gondosan illeg
ik minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
b seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
ézhet elő, 40 éve már,. hogy a megpuhiló 
iöcs PRA Al HAZIK iNCCS P1V**
<ülözhetlen kötőszer •veretes. Az megv-édi a 
JÍUapitja a gyulladást és WjdahnM üdítően 
lősegiti a gyógyullást. 1 doboz 70II.I.

Posta szé'köldés naponts.
6 üli. előzetes bekül- 
in 4 doboz, vagy i;e- 
X. CO fillérért b do- 
sztria-Magyarorszag 
részébe bérmenlve 

ik. 
ag minden részén a 
Irg Oeicsylctt vMIcgye van.

GNER B. ts. és kit. udvari sztilliló 
ekete Sas" gyógyszertarában. 

!a, Kleinseite, Nerudagasse jj 

m 203. sz. Raktár : Asztria- Ba 
arország gyógyszertáraiban, l-ő k? 

Török József

I

I

A gyomor
egészségben való megőrzése

B

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
_ ..., a, a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid időFelülmúlhatlak alatt 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki 
nagyrabecsíilt vevőinknek : egyedül az utóbbi 6 hónapban 2 legnagyobb nyereményt 

és pedig a 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre,

a 40,000 koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. sz. sorsjegyre 
továbbá 1OO.OOO, 00.000, 7O.GOO, 60.000. 25.000, 20.000, több 15.000. 
10.000 koronás és ezeken kívül még sok egyel) nagy gyeremenyt. ief,esélvdusabb

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesei) ausam 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy sze^n^ses7Xvereménv jut 

iio.ooo -ar 55.000
14 MILLIÓ 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki. •

JYíindenki keresse nevét!
(melyet a. b. 0. eorreaífbeo megtalálhat}.

Mindenki kísérelje meg szerencséjét 
azon számmal, mely neve avagy csa
ládtagjainak neve mellett áll.

főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagol 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb es 
hatásos gyógyfüvekbí 1 gondosan elő
állított étvágyelöscgitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető haziszer, 
mely a mértéktelt nség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és e- 
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szelszorulást, mérték
telen savképzodés ts görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosrt-féie gyon-.orbr.ízsam, Frag- 
ner B. prágai gyóg'.szertan.In I, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

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

Főraktár :

í k

i
fi
G
5

Adam »M3 Ceotlia KI 1*6
Adél Ilii Celestln M*ll
Adói ár 12V2 Dániel 1778
Adolf 20423 Dávid *637
Arnes 22511 Denea 1242*
A roston 14241 Dezső 2MM
Aladár 28818 Domokos !3<)0«
Albert 44360 Dóra 24258
Alfréd 59119 Dorotea W529
Ákos 72«1« Edlth 44410
Amália 82811 Ede 59159
Ambrus 88145 Edwin 72523
Andor 8350* Elek 82836
András 9»0 Elemér 83114
Anna ■ 4948 Emil 81534
Antal 12417 Emma 2781
Aranka 30593 Endre 5441
Armánd „514 Ernő 13431
Arnold 24248 Erneastta 31143
Árpád 2S828 Erwin Já*M*7
Art húr 4438* Éva !4?5>
Aurél 5*142 Erzsébet 311514
Attila 7-M15 Eszter 54471
Baláas 828*6 Etel 541M
Ba int 88154 Fábián 7? 34
Barnabás 8X511 Félix **«7
Béla 2749 Ferdinand *3713
Benedek 54*8 Fereno MVII
Bernét 1 2424 Flóra 279.’
Berta 2097' Franoiska 5«ilJ
Bertalan Z3524 Frtda l.’IV>
Blanka 24251 Fri yen .1111
Bodor 28886 Fülöp 09
Bogdán 5«274 Gébor 313T.4
Borbála 59145 Gabriella íV.Ml
Borikká 72618 Gasp&r J'mII
Brnno '■2'31 Gedeon BKI

Sallert 71484 JáMS 82W
Gereben MM9 Jenó 83245
Gergely 83/14 JolAn 1 ' 1877
Géza rm Jónké 7260
Gizella Mit Józea 11230
Gusztáv 18161 József 21453
Györyy
Győző

21145 Judltb 334)95
23D18 Juliska 24358

Gyula 34368 K ál mén 40482
Hedwtf 39IK3 Karó lln 56572
Halena 56535 Károly 59505
Ha art ette *•167 Katinka 72645
Henrik 72633 KAamér 8-2966
Hermann 82*54 Kelemen 81211
Hermina 83217 Klára 2878
Hilda 379* Klotild 7266
Hűbéri 6811 Kornél 16863
Hugó 15154 KoméUa »2o*í
Humbert 31147 Kristóf 230'j-
Ibolyka 23477 Kriestlna 24«iö
Iduska 3*27'1 Lajos 46481
Ijmko 29647 László 56678
Ilka 56553 Laura 59533
illés 59168 Lázár 7BO7C
Urna 73639 LenArt 

Lenke
82963

Ilona 5*45 83255
Imre SSrtő Lóé *79
Inoe ,<• . 2X76 Le ón la 7278
Ipoly í' 1 6433 Lídia 17350
íren v
Irma

13324 
Sl 48

Llpót 
leránt

„MII 
23100

István 2:W9! Lothár 24373
Izabella 31354 Lérino 40702
Izidor 4016* Ludmilla 5«687
fvin bC-56 Lmsa 595 4
Jakab 59301 Malvin 73131
.’ vni's 72644 llaniréd 83975

Manó 83259 Balumon 3895
Maróéi 2.881 Samu 7979 i
Maradt 7280 Sándor 17763
Mária 17707 Saj-1 2201*
Márkus 23»«16 Sarolta 24029
Mártba 24)813 Sebestyén ♦4389 £
Márton 34274 Simon 40746 <:
MatUd 40705 Szeréna 57716
Mátyás nőO93 Taksony 59575 í
Melánia 59564 Taméa 80973 i
Menyhért MM) 19 Tassiló bSO22
Mihály SXll'lrf Terus 83’MW
Miklós 83273 Tibor 2*98
Miksa i,8!W Tihamér 8504
Milán 728.8 Tiiunn 18653
Mór 17738 Tivadar •3027
Mório •2014 Tóbiás 24" ü
Nándor 24614 Urban ♦4295
Naroiss 24179 Valéria 40789
Üljca 407 i> Vazul 4M'13
Olivér 57098 Vendel RVSMi
Orbán 59546 Viktor 80974
Oszkár 80458 ViktoriA 83047
Ottó 8S'M)8 Vliibáld 83:«)2
Ödön 83281 Vilma 2'.io«
Pál 3891 Vilmos V.I8
Paula 7300 Vinoe 18355
Petronella 17740 Virgil 22019
Péter 22017 Zoltán 24044
Piroska 24017 Zsigmond 25156
Pista 24288 Zsófia 42270 N
Rafael 40742 Zsuzsanna »8f>2l
Fegrina 57 Mi
Richard 59Ő73
Róbert »Á».S9
Rózslka 8-4) M
Rudolf 832'JÖ

Legnagyobb nyeremény esetleg 1.0 0 0,0 0 0 korona.
Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 t 

. 80.000, 1 á 70,000, 2 60.000. 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.COO, 8 á 20.000,

|
8 á 15. 00, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.

I. csztályu sorsjegyek Icrvszeril árai: 
sorsjegy frt —.75 vagy kor. 1.5 . '/< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor 3.—

.. 6.— „ „ 6.— i/i ,. „ „ 6 — .. ,. 12.—
r az összeg előzetes beküldése ellenében

F R A C. M E R B. SAS 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szótkiilciós ivipoi|tn.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír

üzletében Gödöllőn.

Az
eredeti

,i »> »i V>.— ,, ,, l
A sorsjegyeket utánvéttel vagy

küldjük.
1 Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre
i kérünk azonnal, de legkésőbb

rm .■!«■■■ f. évi május hó 25-ig
'bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak és mert 
iaz I. osztályú húzás már f. é. május hó 25-én és 26-án lesz.

ISn

Fióküzlete : HATVAN 
sajat háziban az Újsoron.

BANKHAZA BUDAPEST. 
Hazánk legnagyobb osziálysors.'á'é:< i zlete.

Főárudánk osztálysorsjáték-üzle'e.:
Központ : Teré~-körut 46 a. I. fiók : Vóczi-körut 4 a.

II. fiók : Muzeum-ki'riit 11 a. 111. fiók : Erzsébat-kör jt 51.1.

baly áyöRúy
sirköraktára Jászberényben

SÍRKÖVEK..
legfinomabb kivitelben
.. .. jutányos árban.......

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


