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A májusi erő.
A múlt esztendei állandó orszá

gos szárazság után most napról-napra ! 
megörvendezteti gazdáinkat a jótékony I 
áldást árasztó langyos, csendes eső.

Mezőgazdasági nép lévén, reánk 
nem lehet közömbös az időjárás vál
tozata.

Úri emberek, kiknek egész éltük j 
zárt falak közt telik, egykedvűen ve
szik az időjárás változatait. Legfeljebb 
egy-egy bosszús mormogás fejezi ki 
elégedetlenségüket az eső vagy hó 
miatt. Az ipari munkás is nem egy
szer kel ki a magas istenek bölcs ren
delkezése ellen, ha munkáját, dolgát 
késlelteti, háborítja az idő változása.

A földet mivelőkre pedig isten
áldás. Ha kedvezőtlen, lehet elviselhe
tetlen csapás is.

Járásunkból a jelentések jóleső 
hangulatba ringatják most az időjárás 
iránt érdeklődőket. A termés jól indul 
az esőzés kedvező az egész járásban. 
Ha igy tart tovább is . . .

Ez rendszerint a jelentés vége és I 
a jósolás kezdete. Ha igy tart.

De vájjon kedvező lesz-e tovább
ra is ?

A földművelő ember existentiája 
a legbizonytalanabb, mert az időtől 
függ. Az idő pedig gyakran bolondos. 
Néha pedig nagyon bolondos idők is 
járnak. És ezek tetszésük szerint hány- 
ják-vetik a földműves nép sorsát. — 
Hasztalan van benne természetes erő, 
ha hasznát nem veheti, ha ura, a föld 
nem fizet.

A földmivelő nép állapota és 
helyzete pedig befolyással lévén ami 
egész közönségünk természetesen meg
érzi azt minden rendű lakó is.

A járás népei a múlt évi kedve
zőtlen időjárás következményéül nyögi 
a létfentartás nehéz igáját. Panaszuk 
kifogyhatatlan. A hús, kenyér, baromfi 
növényféle méregdrága. S ami eddig 
a nők dolga volt, gondja ma a csalá
dot fenntartó férfinak.

A földnek népe káros következ
ményű helyzetbe kerül. Kényleien volt 
eladni kevéske termését, de mivel a 
hasonlók beszerzése szintén drága, 
csupán káros cserét cselekedett. Az 
élet nehéz, az élelem drága. Rácsuszik 
gyakran a ház, a föld is. Aminek leg
tovább kell maradni : egy pár hold 

föld s a kincs, a lábasjószág. Rossz 
terméses időben azonban éppen a 
jószág tartása lehetetlen. Egy pár ál
lat eltartása egész vagyont követel 
olyan időben, mint a múlt évi tél is 
volt.

Túl kellett tehát adni rajta, bár
mily jó fajta is. Ami maradt, az csax 
éppen magnak jó, ha egyáltalában 
maradhat.

Mezőgazdasági állapotaink a já
rás több helyéről nyert tudósítások 
szerint ma a következők :

Búza. A két hét óta tartó kedvezi’) 
! időjárás fejlődésében igen előmozdí

totta : nagy átlagban hat mm. remél
hető kát. holdanként

Rozs. A koráim ószö vetettek 
I igen szépek, a későiek ellenben visz- 

szamaradottak s az esőre most fejlőd- 
■ nek, holdanként 6 mm.-t várunk.

Árpa. A tavaszi hideg s a szelek 
elcsigázták, most már javulnak s hol- 

| dánként 5’50 mm-t bízunk.
Zab. Még két hét előtt sárga

ritka s lazább talajokon igen ritka 
volt, most már színe jó s ha a gyom 
felül nem kerekedik, 5’50 mm-t remé
lünk.

TÁRCZA.

Császárság az Óceánon.
Irta : Cliolnoky Viktor.

Ezt a történetet a részeges Amanchich 
Metéli mondta el nekem a fiumei Gomila 
egyik piszkos oszteriájában, a nyolezadik 
pohár grogg után. Övé a felelősség érte, 
íia nem igaz.

. . . Háromszor rettenetesen pofonvág
tak, a vitorlavászon kabátomat végig hasí
tották, azután odaczipeltck a kapitány elé, 
aki nyugodton bagözott egy kötélcsomón 
ülve.

— Ez a ficzkó jegy nélkül szökött fel 
a hajóra. Mit csináljunk vele.

— Hm — szólt a kapitány s nagyot 
köpött, értesz-e a vitorlához?

Elképzelheti az ur, liogy azt mondtam : 
igen. Azonnal próbáia tettek és mikor kide
rült, hogy nem tudom mi a szuperkargó, 
meg a bakbord-lámpás között, megint a ka
pitány elé vonszoltak.

— Hasznavehetetlen vagy ficzkó, leg
közelebb kiteszlek, — szólt ez és ismét na
gyot köpött, mintegy Ítélete megpecsételésére.

A „legközelebb" a Camortelha sziget
csoport egy kis korallzátonya volt, mert há
rom hétig felfedezetlenül bujkáltam a hajó
fenekén a petróleumos hordók között. A 
szigetcsoport a nevét attól a portugál mar- 

| talóczvezértől kapta, aki felfedezte. Adlak 
egy puskát, hozzá port meg ólmot, valami 
kevés élelmiszert és ott hagytak a szigeten. 
Csodálatos fészek volt.

Összesen valami kilenczven ember 
lakta, feliuen portngálok, feliben pedig va
lami angol maláji keverék faj. A portugálok 
mind rokonok voltak, közös ősanyjuk egy 
markotányosné volt I aparészról alighanem 
tarkább volt a családfa. Hanem annyi bizo
nyos, liogy csodálatosan csendes, békés em
berek voltak. A közigazgatást és igazság
szolgáltatást valami Alvár nevű vén ember 
végezte köztük pátriárka módjára. Adóról, 
téritekről szó se volt, csupán a dohányter
mésük feleslegét adták át minden évben az 
urasági jog elismeréséül annak a portugál 
hadihajónak, mely a passzát-szelek múltán 
jött feléjük.

Mondom signore, nagyon megelégedett 
emberek valának Én a puskám révén mind
járt kezdetben bizonyos tekintélyre tettem 
szert köztük. Tapasztaltam, hogy az angolok 
vannak többségben és igyekeztem átoknak 
a jóindulatát megnyerni. Sok homályos estén 
ültem velük együtt a terebélyes poinseitiák 
árnyékában, csepegtetve beléj..k az ó-angol 
erényeket, melyeket a sötét maláji vér kez
dett elhomályosítani. Beszéltem Hóditó Vá
mosról, a magna kartárói s az angol-szászfaj 
monarkiszlikus érzelméről. Viszont sötét szi
liekben ecseteltem az ibér-népek kegyetlen
ségét, zsarnoki voltát. Hiszen tudja sennor, 
Álba herczeg, inkvizicó, Arbuez, kegyetlen 
Péter stb. Lassanként az én népem kezdett 

dühös lenni ; nyomasztóan erezték a portu
gál jármot.

Ekkor elővettem az öregágyul. Az an
golok látható feje valami Skyrme nevű óriás 
volt. Ennek azt Ígértem, liogy a leányát 
császárnévá teszem, őt magát pedig minisz
terelnökké, ha segít a tervem kivitelében. 
Rögtön ráállt mindenre s ezzel kész volt az 
államcsíny, úgy csomó angollal beállítottam 
Alvárlioz, csinos beszédben tudtára adtam, 
hogy vége van zsarnoki uralmának, a por
tugál zászlót íöldhözvágtuk, Alvár elképedt, 
engem felemeltek, ér. beleütöllem a fejem a 
mestergerendába s ezzel ki voltam kiáltva 
Caruortelha császárjának. Es-...- fényes lako
mát tartottunk, ezen kit.ékite .ílk a portugá
lokat, azután hozzáláttam az uj rend meg
alkotásához

Skyrme lett minisztci elnök,* Fcrgtisson 
péiií.ügymhuster, Carvasho, a közmunkák 
mi.lisztere. Rendeztem a pénzügyeket is. 
Aprópénzül nyerstermények szolgáltak, bank
jegyeknek pedig iiadrágszipuiiat aprítottam 
tel. Ilyen nem volt több a szigeten, bankje
gyeim tellát hamis.tlia.l.i :o'i voltak. Végre 
haditengerészetet is .•.Iá:Ham, l.itataroztatva 
a szigeten levő két dereglyét. Megalkottam 
a nemesi czimeket és szerveztem az állandó 
hadsereget Lett harminczkét tábornokom és 

■ nyolez törzstisztem, ezek közül öt czimzetes 
tábornok. Az arzenál igazgatója szintén 
Skyrme lett, amennyiben rábíztam a puskám 
őrzését.

Alattvalóimmal az első súrlódásom az 
adók miatt volt. Scnkisem akart fizetni, de
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Repcze. A száraz fagyok megvi- .' 
selték, ritka lett, most javul.

Tengeri. r 
kelt.

Burgonya. Fejlődésében elmarad
va, most bújik.

Kerti vetemények. Őszi salátából 
sok kifagyott, borsót most kapálják.

Bab. Most kel, úgy a lencse 
Káposzta. Most intetik.
Köles, kender szépen kel.
1) ihány Már kipalántázva 

esőkre fefüdült.
Cukorós takarmányrépa. Az esőkre ■ 

szépen sor.tiiik, helyeiként kapálni 
kezdik.

Mesterséges takarmány. A múlt 
évben vetett lucrernát és lóherét leg
több helyen a szárazság miatt kiszán
tották. A két éves lucerna és lóher 
szépen fejlődik. Az előbbit sok helyt 
kaszálják kielégítő hozammal. Zabos 
bükköny az esőkre javul.

Rét. A fű most indul sűrűn — 
kielégítőn.

Legelő. Az esőkre nagyon javult.
Szőlő. A múlt évi szárazság miatt 

sok tőke kiveszett, az őszi döntés a 
kellően be nem érdi vessző miatt 
sok helyen nem sikerült, egyébként a 
kihajtott tőkék kedves reményt nyúj
tanak.

Gyümölcs. Cseresznye, megy, 
szilva szépen mu'mtkozi!:, barack ke
vés, alma, körte alig valami.

Bor. Nagyrészt eladatlanul áll.
Időjárás ellen most már nincs 

panasz, meleg időnk s esőnk van.

Munkásviszonyok kielégitőek, te- 
___  ...... , kintve a drágaságot, múlt évihez vi- 

Az esőkre most javában szonyitva a napszám 20 fillérrel emel- 
! kedett, ma 160 fill.

A két hét előtti gabonaárak eniel- 
■dését a kedvező időjárás leszállította 
csak a tengeri ára emelkedett.

is.

az

ezen hamar lulletiem magam, mert tulajdon
képen semmi szükségem sem volt adóra. 
Komolyabb z.i/arokat okozott az úgyneve
zett admiralitasi kérdés. Maravcdi herczege, 
az admirális, egy nap azzal a panaszszal 
jatt hozzám, hogy Cuayac őrgrófja sCopiava 
báró nem akarnak evezni, ö maga pedig 
mint a tengeri haderő feje csak nem evez
het ! Nagynehezen kibékítettem ókét . . .

iljali haj! íee kérdezze mynhcer, hogy 
mi töltötte be végzi temet, hanem gondoljon 

Minden nagy katasztrófá- 
a sz v I Skyrem igen gyak- 
;y mikor veszem el leányát 
megvallottam, hogy néhány 
' i.r utón nőmmé tettem

a költő szavára 
nak az okozója 
ran zaklatott, In 
és nimfán neki 
hét óta morganatiku. ...................... _ ..........
főpostamesterem leányát, a régen forrongó 
elégedetlenség nyílt lázadásban tört ki. Ismét 
két pártra oszlott a sziget lakossága, de ter
mészetesen a portugálok most már az én 
oldalamon valónak. Skyrnie volt az angolok 
vezére és hatalmas szövetséget alakított elle
nem. Menekülésem lehetetlen volt, mert a 
hajók is az ö táborában voltak. Mézes he
teim mámorában az arzenálról is megfeled
keztem.

ügy reggel fenyegető csoport jelent 
meg palotám ablakai alatt. A Ilii portugálok 
legnagyobb része jónak látta elbújni, csak 
néhányan várakoztak reám a palota előtt 
azok, akik feltétlenül megbíztak államférfim 
ügyességemben. Skyrme az arzenál boldo
gabb végével szétkergette mellőlem a roya
lista ifjúságot, a csövét pedig mellemnek 
szegezve, bekergetett palotámba. Szorongva 
vártam, hogy mi lesz. Kitekintettem az ab
lakon és ekkor vettem észre, hogy a dohány 
szedő portugál hajó dereglyéje közeledik a 
parthoz. Azonnal kifeszitettem rczidencziáni 
hátsó falából egy deszkát és kimenekülve a 
barátságos nagyhatalom védelme alá helyez
kedtem.

Ezzel bevégződött császárságom törté
nete, a portugál hajó ide hozott ‘ Fiúméba. 
Hogy a szigeten mi történt, azt már én nem 
tudom.

I

I

„Fel-
a sir"

Beniczky Ferencz utolsó útja. 
Vasárnap, e hó 14-én, akart Beniczky 
Ferencz Zsám bokra menni, de szom
baton, e hó 13-án megtelegrafálta 
bérlőjének Somlónak, hogy csütörtökre 
e hó 18-ára várják. Akarata teljesült, 
levitték, de többé vissza nem hozzák. 
Utolsó útját nagy részvéttel fogadták 
Zsámbok, Túra, és a környék közsé
geinek lakosai. Utolsó útjára elkísér
ték családján kívül Pest vármegye 
részéről Beniczky Lajos alispán, Faze
kas Ágost, Kemény Kálmán, Szántó 
Pál, a belügyminisztérium megbízásá
ból Jalsovszky Sándor és Kampis 
Ferencz, a Pesti Hazai Takarékpénz
tár részéről dr. László Zsigmond és 
Bíró Zsigmond igazgató, b. Podma- 
niczky Géza v. b. t. t., Beniczky 
Ádám, gr. Ráday Gedeon, dr. Förster 
Aurél; Beniczky Géza, dr. Kovács 
Ödön jogtanácsos, Somió Jakab, a b. 
Schossberger uradalom jószágigazga
tója, Fekete Lajos, Gödölllö részéről 
dr. Heyder Ödön, dr. Halász Móricz, 
ifj. Taliy István, a vármegye nyolez 
hajdúja Kollár Márton legidősebb 
hajdú-káplár vezetése alatt, a ki 35 
éve szolgálja a vármegyét stb. A 
gyászünnepély a templomban 
harsant a trombita, megnyílik 
énekkel kezdődött és „Szállj le immár 
sírodba" énekkel végződött az egy
házi szertartást pedig dr. Ében Mi
hály végezte nagy papi segédlettel A 
gyászközönség a temetés után Beniczky 
Ádámnak volt reggelire vendége. — 
Beniczky Ferencz 1905 május 4-én 
készítette el utolsó végrendeletét a 
legkiterjedtebb részletességgel, mintha 
sejtette volna közeli halálát. Zsám- 
bokra, a családi sírboltba kívánkozott, 
hol ősei 150 év óta vannak eltemetve; 
a sírboltban már alig volt hely és két 
napig dolgoztak a kőmivesek, hogy 
kívánsága teljesülhessen. Hat hét előtt 
elhunyt felesége, Beniczkyné Bajza 
Lenke meg úgy intézkedett, hogy szü
lei mellé a kerepesi úti temetőben 
helyezzék örök nyugalomra.

A váczi követ a Házban. A 
múlt héten választotta meg bizottsá
gait a képviselőház. Bottlik János a 
váczi kerület képviselője a’ véderő 
bizottságba választatott be.

Felebbezés. Gödöllő község 
20. számit határozata ellen, mely sze
rint megengedtetett Fenyő Mayer ke- 
leskedönek, hogy az Arany sas ház 
előtti szabad téren terraszt építhessen 
s azt vendéglői czélra 20 korona évi 
használati dij mellett használhassa — 
Gönczy Benő ev. ref. lelkész és tsai 
községi képviselők felebezést adtakbe.

i

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete f. hó 26-án rendkívüli 
közgyűlést tart, melyen a községi sza- 

' bályrendelet fog tárgyaltatni.
Tárgyalás. Pénteken délelőtt 10 

órakor volt megtartva a király-uton 
elkövetett facsonkolási ügyben a szak
értői tárgyalás Gödöllőn, a községhá
zán. A tárgyalást Marschalkó Béla 
vármegyei aljegyző vezette s részt 
vettek rajt az államépitészeii hivatal, 
a kincstári jogügyi igazgatóság s a 
községi elöljáróság kiküldöttei is. A 
tárgyalás — mint értesülünk — bár 
absolut eredményre nem vezetett, mert 
a bizottság egyértelmű végleges meg
állapodásra jutni a fák s azon úttest 
tulajdonjoga iránt, melyen ültetve vol
tak, nem tudott, az azonban megálla- 
pittatott, hogy az elöljáróságnak vár
megyei jóváhagyás nélkül oly nagy 
mérvű fairtáshoz joga nem volt. A 
bonyolult ügy fejleményeit, — melyre 
mi hívtuk fel először közönségünk fi
gyelmét, nagy érdeklődéssel várja úgy 
Gödöllő, mint a közel vidék lakos
sága.

Nyilatkozat. Persler István gö
döllői lakos annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy ő, mint a Gazdák 
Biztositó Szövetkezetének képviselője 
teljes jóhiszeműséggel vette fel Laukó 
István biztosítását s igy annak a 
csendőrségnél ellene tett feljelentése 
teljesen alaptalan.

Villamos vasutunk ügye. Stag
nál és stagnál vele közvil ,.tásunk 
végleges rendezése is. Jelenleg a mi- 
nisterium foglalkozik vele, mig az 
előmunkálati vezetőség a kisajátítások 
előkészítésén és a Vácz-Kosdi kőszén
bányai szárnyvonal tervezésén dolgo
zik. Bár már az építésbe kezdenének.

Kaszáló a város közepén. Nem 
a hottentották közt s nem a legsöté
tebb Afrikában, hanem Gödöllőn a 
Ferencz József-téren van ez a csuda
bogár és bárki által bármikor szaba
don látható, a valóban a hottentották 
közé illő elöljáróságunk kegyelméből. 
Ez az elöljáróság t. i. hivatása ma
gaslatán áll. Tudja, hogy őt az adó
fizető polgárság saját bosszantására 
és minden módon való szekirozására 
választotta meg és ezen szent czélnak 
és rendeltetésnek megfelelendő, nem 
is mulaszt el minden módot megra
gadni arra, hogy magának majdan 
polgártársai s az utókor elismerését 
kiérdemelje. A község középpontján, 
a Ferencz-József-téren ugyanis a kir. 
koronauradalom néhány év előtt par
kírozni akart: akkor kimondta a kép
viselőtestület, hogy nem adja át a te
ret az uradalomnak még a tulajdon
jog fenntartása mellett sem, mert az 
szükséges a gyermekek részére — 
játszóhelynek. Azóta fordult 
a koczka. Uj elöljáróság választatott, 
mely nem akar kiváló qualitás tekin
tetében az elődje mögött maradni és 
kitiltván az adófizető polgárság gyer
mekeit a „játszó térről", kaszálót lé
tesít ott és őrizteti azt hűségesen rend
őreivel, nehogy rája menjen valaki ija 
fija. (Legalább már ezek is őriznek 
végre valamit szegények s nem ölik 
őket végkép az örökös kézbesítések
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kel). Nos tehát, tréfa, ameddig tréfa ! 
A polgárság türelmének is van- ha
tára s a Ferencz-József-téren levő ke- 
reskedöházak szűk udvaraiban össze
zsúfolt és jelenleg az utczán, kocsi- 
uton, tehát életveszélyes helyeken fut
kosó, játszadozó gyermeksereg nevé
ben fordulunk föszolgabiránk jó szi
véhez : tiltsa el a község elöljárósá
gát ily kicsinyes és Gödöllő mezővá
rosához nem méltó s talán csupán 
csekély nehány koronát kitevő anyagi 
haszonért kifejtett ténykedéstől. Hiszen 
ma már még Kutyabagoson is a falu 
végén van a birka legelő, nem a leg- 
középen. Ne tegye végtére világ csúf
jává Gödöllőt— érdemes elöljárósága.

Közgyűlés. Csendben folyt le a 
gödöllői hitelszövetkezet évi rendes 
közgyűlése f. hó 14-én d. e. 10 óra
kor. A mérleget s a zárszámadást, 
valamint az előterjesztett jelentéseket 
tudomásul vette a közgyűlés. Megadta 
a felmentvényt minden oldalról, meg
választotta az igazgatóság és felügye
lő bizottság tagjait (köztük uj lett 
Blumenthal Manó) s még csak azt 
sem kérdezte meg, hogy miképen le
het az, hogy az első évtársulat liqui- 
dálására a belső emberekből választott 
s annak idején e munkára díjtalanul 
vállalkozott felszámoló bizottság mi
képen számított föl munkálataiért 1158 
kor. 91 fillért a tisztviselők 1020 ko
ronát kitevő felszámolási jutalékán túl 
akkor, midőn a mérlegben is fel van 
már számítva 1877 kor. 89 fillér ju
talékuk czimén. Az intézetnek tehát 
az elmúlt évben csak jutalékokra 4056 
kor. 80 fillér kellett amikor az idei 
összes tiszta nyeresége 15692 f< 71 f 
volt, melynek több, mint egy negyed 
része esik a jutalékokra. Jól tudjuk, 
hogy azon jutalékok csak részben ter
helik az elmúlt év mérlegét, de a fel
számolt első évtársulat mérlegét ter
helik ám és pedig annál inkább mert 
közvetlenül levonatván, a kár még 
kamat nyereség által sem enyhittetik.

Öt lap havi egy koronáért. Szenzá- 
cziós újítást léptet életbe junius 1-től kezdve 
a Kurucz Újság czimü, fővárosi napilap. A 
Kurucz Újság, mely a legradikálisabb nem
zeti politik t követi, és a melynek vezér- 
czikkeit a függetlenségi és 48-as párt kitű
nőségei Írják, junius 1-től naponkint 8—12 
oldal terjedelemben fog megjelenni Szeredai 
Leó főszerkesztő vezetése alatt. A Kurucz 
Újság előfizetési ára mindössze havi egy 
korona. Minden előfizető rendkívüli kedvez
ményekben részesül, aminőket még napilap 
nem nyújtott. Az állandóan két érdekfeszitó 
regényt közi ’, kitünően szerkesztett Kurucz 
Újságon kívül ugyanis megkapják az előfi
zetők minden hét vasárnapján a Gyermek
világ czimü, tartalmas és gazdagon illuszt
rált folyóiratot; minden hó 1-én és 15-én 
a Mezőgazda czimii szaklapot; minden hó 
10-'n a Budapesti Divat czimü magas szín
vonal divatlapot és minden hó 20-án a 
Sorsolást Értesítőt, mely sorsjegyek és ér
tékpapírok tulajdonaira nézve lesz megbe
csülhetetlen tanácsadó. E külön mellékletek
kel együtt a Kurucz Újság előfizetési ára 
egy hónapra egy korona, mely összeg leg- 
czélszeriibbcn postautalvánnyal küldhető be 
a kiadóhivatalhoz Budapes', VI., ü-uteza 12

A „Polgár". Május 16-án, kedden in
dult meg a „A Polgár" politikai napilap.— 
Főszerkesztő: Dr. Vázsonyi Vilmos ország
gyűlési képviselő, aki publicziszlikai munkás
ságát kizárólag e lapnak fogja szentelni. Az 
c yenlő jogon, az általános kultúrán és a 

gazdasági igazságon felépült magyar népál
lam, a polgári Magyarország : az ideál, me
lyet „A Polgár" szolgálni akar. Gyarapítani 
a lehanyatlott polgári önérzetet, terjeszteni a 
népjot giszteletét, kitépni a reakció minden 
fajtájáank gyökerét, támogatni a politikai és 
gazdasági felszabadulásra törekvő rétegeket, 
küzdeni az osztályállam maradványai ellen: 
ez „A Polgár" politikai hitvallása. Fegyvere 
az alkut nem ismerő radikális igazság, me
lyet a közélet és a társadalom minden terén 
érvényesíteni kíván. De a radikalizmust soha 
sem fogja keresni a hang durvaságában, 
mindig csupán a meggyőződés erejében. „A 
Polgár" rendes munkatársai : Ifjabb Ábrányi 
Kornél (vezércikk és tárca), dr. Aczél Endre, 
Adorján Andor, Barabás Ferencz (vasúti 
ügyek), dr. Báttaszéki Lajos, dr. Benedek 
János (vezércikk és tárca), dr. Besnyő Béla, 
dr. Bródy Ernő, Bródy Sándor (vezércikk 
és tárca), Cholnoky Viktor, Csergő Hugó 
(felelős szerkesztő), Greiner Jenő, dr. Kreut- 
zer Lipót, Krúdy Gyula (tárca), Lux Terka 
(tárca), dr. Molnár Jenő, Nagy Endre, dr. 
Oláh Gyula, dr. Rácz Dezső, Serény Aladár, 
Szász Zoltán (tárca), Szekula Jenő, dr. Szir
mai Albert, Turtsányi Pál (vasúti kgyek), dr. 
Vázsonyi Vilmos (főszerkesztő). „A Polgár
ban, szabad szellemű, teljesen független, 
demok.atikus irányú, irodalmi színvonalon 
álló napilapot kap az olvasó. „A Polgár" 
teljes tájékoztatást ad a politika, az irodalom, 
a művészet, a gazdasági élet és a társada
lom minden mozzanatáról és legolcsóbb ilyen 
terjedelmű napilap, mert „A Polgár" egyes 
száma a fővárosban és vidéken 2 krajezár 
(négy fillér). Előiizetési árai pedig a követ
kezők : egész évre 16 korona, félévre 8 kor. 
negyedévre 4 korona, eny hónapra 1 korona 
40 fillér. „A Polgár" megjelenik minden nap 
reggel, ünnep és vasárnap után is. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: VI., Eötvös-utcza 
37. szám.

.1 gödöllői borászati egyesület 
több kitűnő fajborainak feleslegét f. 
éri május hó 30-án délután 3 óra
kor Gödöllőn a nagy vendéglőben el
árverezi. A» igazgatóság.

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szám.

Gödöllő és vidékén osztálysorsjegyek

legnagyobb és kiválóan szerencsés bankházából
Hucluj>ent, VI. Te-réz-kőt 111

Az I. osztály húzása május 25. és 26-án.
Az 1. osztálzu sorsjegyek árai :

Egy egész sorsjegy 12'— korona Egy negyed sorsjegy 3'— korona
Egy fél „ 6'— „ Egy nyolezad „ 1 50

Kiváló tisztelettel

Kovács Gyula órás.

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

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

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

Tisztelettel

Eperjesi Mihály
hentesmester

Gödöllő, Erdő-u. 525.

Milleniumtelep" Nagyösz.
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Szép és tartós szőlője 
annak lesz, aki ingyen kéri 

gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, amely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.



1905. május 21.
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KISS
szerencséje

NAGY ’
Ki még eddig soha szerencsekisérielet nem 
tett az osztálysor.játékban, vegyen egy 
szerencsesorsjegyet Kiss bankházában,mert 

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

Kiss bankházában, mert
KISS szerencséje NAGY !

Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket Kiss bankházában 
Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt mar 
Háromszor a jutalmat

000.000 kor.-t - 1,000.000 
és egv imgv nyerőmön vt

-'100.000 kor.-t — -100.000 
Összesen I sorsjegyre 12,1200.000 

Koronát t vovőütknek kifizetni.
Minden ügyes húzás után közzétessziik a legna
gyobb bnilapesli hirhijiokban a nálunk nyeri 
sör.-jegrelc jegyzékét, ügy hogy mindenki meg
győződhetik, miszerint t vevőinknek kúlöiiös, n 

kedvez a szerencse.
Kihúzott nyeremények azom al kifizettetnek. 

Kísérelje meg szerelte: éjét Kiss 
bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY 1
A ::V1. sorsjáték 1-sö osztályának hozása 

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 12K —

Óriási SZERENCSÉ TÖRÖK-nél!
n7 a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő Feíülnwlhcltiíin aiait 19 millió koronánál több nyereményt f-“tt:jn'\kl 

' nagyrabecsült vevőinknek; egyedül az utóbbi 6 hónapban 2 lsg..n„.o J ..y^r-t.te y 
’és pedig a 602,000 koronás nagy jutalmat a 939:4. sz. sorsjegyre,

a 40,000 koronás legnagyobb fém ccmér.yt a 82461. sz. sorsjegyre 
tnváhhá 1OO.OOO. 80.000. 70.090. 6O.OOO. 25.000, 20.000, több 15.000továbbá 100.000, 80.000, 70.090, 60.000.
10.000 koronás és ezeken kivi'.l még sok egyéb nagy gyeretnenyt.

I I ...........................................
. ......................... r- J Ö? 1,1 1, ra

Ennélfogva'íij uihuk, hogy a° legközelebb megkezi’öcö, a vik g Icgeselydv.saV.b 2 
.. .. ..... t. ..3.—z SZCiencsesors;ef)Ct. , ?

C r AAA péiizn-cicinény juh 
X>.VUV és összesen :

f
osztálysorsjátékában vegyüli részt és rendeljen nálunk egy

- - - - sorsjegyre —
isméi

A most kezdődő 16. i<h aaa
magyar osztálysorsjátékában liv.vuU
14 BILLIÓ 459.000 koro”a hatalmas összeget sorsolnak ki.

JVíinöenki keresse nevét!
(eclyet a, b. «. i»rr»>(Wa Bejt ttaJiaf).

Mindenki kísérelj* meg ezerenceéjét 
■z*m izimmal, mely neve avagy csa> 
lédtagjainak neve mellett éli.

Kiss Károly és Tsai 

a m. kir. sz. ősz., sorsj. főelárusitó helye ■’ 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 19 sz.'

KISS-féle sorsjegyek kaphatók: 
„ERZSÉBET" könyvnyomdában 

és Kovács Gyula órásnál. i
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Adolár 
Adélt 
Agraos 
Arostea 
Aladár 
Albert 
Alfréd 
Ákos 
Amália 
Ambrus 
Andor 
András 
Anna 
Antal ' 
Aranka 
Arsnánd 
Arnold 
Árpád 
Arthnr 
Anrél 
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Baláse 
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Jónóa
J
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Jadith 
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Karolta 
Károly 
Katinka 
Káernor 
KWaeaaa 
Klára 
Klotild 
Karnál 
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Kristóf 
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Le Bárt 
Lanka 
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Manó
Maróéi 
M arait 
Mária 
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Márton 
Katiid 
M atyáé 
Múlania 
Menyhért 
Mihály 
Miklós 
Klkxa 
Milán 
Mer 
Mório 
Mán dór 
Naroiaz 
Cica 
Olivér 
Orbán 
Ocxkár 
Ottó 
Ödön 
Fái 
Paula 
Petronella 
Péter 
Pireaka 
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Róbert 
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Sándor 
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Simon 
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Kiadó vagy eladó

Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nver. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 80.000, 2 á 
80.000, 1 á 70,000, 2 60.000. 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.0C0, 8 á 20.000, 

8 á 15. 00, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

1» eredeti sorsjegy frt —.75 vágykor. 1.5 . 1 < eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor 3.— 
'« .. „ 6.- „ .. 6.— i , .. .. .. 0.- .. .. 12.—

egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöll i

n ,, „ 6.- „ „ 6.- 1, „ „ „ 6.- „ „ 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg c'fizetes tekf.ldésc ellenéből 

küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb
!*!■■ m i II f, évi május l'Ó 25-ig

bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak és meri 
az I. osztályú húzás már f. é. május hó 25-én és 26-án lesz.

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatal.

cc

1 azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kér ünk.

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

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAK. 
i 111II ■ 11II

KHAZA BUDAPEST.

Központ :

sirköraktára Jászberényben

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

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

Csak Rélhy-féléi fogadjunk cl.

mivel sok haszontalan utánzata

1 Vásárlásnál

Fióküzlete : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

BÁN
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték-íizlefei:
Teréz-körut 46a. I. fiók: Váczi-körut 4a.

II. fiók : Muzeum-körlit 11 a. III. fiók : Erzsébet-körut 54 a. 
.r^aai; .wciJigts ■-■

■ 1 doboz CO fillér. —


