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Kéziratok nem adatnak vissza. felelős szerkesztő: Ayipy Lajos.

Közgazdasági gondolatok.

A hazai ipar védelme, érdekeinek elíimoz- 
ditasa minden államnak s az állam mindenegyes 
polgárának elsőrangú kötelessége. A leghatalma
sabb nemzetek a gazdag ipari államok, ezt ma 
mijr a tények bizonyítják; mert a legalsóbb 
rendű államok, a melyek irányt adnak a világ
politikának, azok, melyeket iparuk és kereske
delmük tett nagygyá és gazdaggá. Ezen államok 
e tény tudatában védvámokkal, kereskedelmi szer
ződésekkel biztosítják iparcikkeiknek kifelé a 
kelendőséget s minőségi egyenlőség mellett ár 
tekintetében a versenyképességet. Befelé pedig 
vámsorompók felállításával a kíilországokbi >1 im
portált gyártmányoknak beözönlése ellen talál 
védelmet a honi ipar.

A müveit nyugaton nemcsak az állam sor
sának intézői cselekednek Így iparuk megvédésé 
érdekében, de az összes nagyhatalmak polgársága 
is. Jellemző példája ennek az a kis anekdota
szerű eset, mely itt következik: midőn ezelőtt 
körülbelül tiz évvel a walesi herczeg, a jelenlegi 
angol király, a ki egyik magyar lovasezrednek 
tulajdonosa, ezredének jubileumára hazánkba jött, 
s azon alkalommal megfordult több helyen a fő
városban is: akkor történt vele az a jellemző 
eset, a mely élénk világításba helyezi az ő gon
dolkozását és magatartását e tárgyban. Ugyanis 
a fővárosi mágnás-kaszinóban lévén, véletlenség- 
ből czilindere betörött. Tréfásan panaszkodott 
erről a jelenlevőknek, kik közül egyik magyar 
mágnás azt ajánlotta neki, hogy van itt a fő

varosban több kitűnő kalapgyártó ezég. a melv 
hasonló ezilinderkalapot kepe, szállítani, vagv a 
jelenlegit újra helyreigazítani. Ezer, ajánlatra az 
akkori ,ilesi herczeg, a jelenlegi brill felség.

a ki különben ez alkalommal Magyarország 
es a lovaros vendégszeretetéi élvezte. elko- 
molyodotl, és azt a kijelentest tette, miszerint 
végtelenül sajnálja, hogy az uraknak ajánlatai 
el nem logadhatja, de ő angol s mint ilyennek, 
csakis angol gyártmány viselését engedi meg az 
ó lellogasa es hazatisága.

Boldog nemzet, mely: ek uralkodója ak
kor még trónörököse ■ külországokban utazá
sakor is szem előtt tartja országának ipari érde
keit. I sakis Így lehet megérteni Anglia gazdag
ságát. hol a trónörököstől kezdve hasonlókepen 
gondolkozik és cselekszik is az allam minden 
egyes polgára.

Nézzük azonban most a hazai állapotokat 
ezekkel szemben. A hazai termékeket nemcsak 
hogy előnyben nem részesítjük, ellenkezőleg 
lepten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a magyar 
ipar nálunk egyenesen mellőzve lesz. Igaz, hogy 
mankókon jár még a magyar ipar. Xem tudja 
magát kellőképen ajánlani, nem tud felkeresni 
bennünket, ha szükségünk van rá. De azért kell 
neki segédkezet nyújtani, gyámoiitani. Majd lábra 
kap az. Avagy nézzünk végig magunkon. Xem-e 
azt latjuk, hogy öltözékünk kelméje Brünnben 
készült, keztyünk Prágában, czipőnk Karlsbadhan. 
kalapunk (iniezban, inggombjaink Xürnhergben, 
zsebkendőink és fehérneműink Sziléziában. Igv 
aztán külföldi gyártmányokba díszesen kiöltöz
ködve adunk leczkét a szegény magvar iparos-

Szerkesztöség es kiadóhivatal: 
Aszódon.

Hirdetések 
eaves-ég szeriin jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér 

sora <SO liller. i-lloiizetoiliknek nagy árengedmény.

nak az ő élhetetlenségéről és tudatlanságáról. 
Pedig hát ők arról nem tehetnek, hogy a gácsi 
es brassói szövet nem oly puha és tükörfényes, 
mint a brünni, valamint arról sem, ha a liptó- 
szentmiklósi tímárok által készített bőrökből a 
topánkákat erősségüknél fogva nehéznek tartjuk.

Valljuk he őszintén, hogy a magyar ipar 
támogatására hazánkban igen csekély gond for- 
dittatik, de nem is fordítható több az állam
hatalom által a monarchia nagyhatalmi állása és 
politikai érdekei miatt.

A gyapjú árának mesterséges utón, gazdá
ink romlását czélozva előidézett hanyatlása foly
tan tönkrement juhászatok veszteségét pótolja a 
brünni és más osztrák gyárosok gazdagsága . . . 
A monarchia mérlege tehát nagyhatalmi állásában 
megtalál ja az egyensúlyt: azt pedig, hogy mig 
a magyar termelő gyapjúját kénytelen odaadni a 
brünni posztógyárosoknak 90 -100 forintért, és 
ugyancsak ezt a gyapjút majdnem semmi fárad
sággal es koczkázattal feldolgozva a külföldi 
gyárosok nekünk 500 -600 forintért szívesked
nek eladni: ki venné rossz néven és ki Írná az 
ő rovásukra? .Most már nézzük csak a külön
bözeiét. a mi a 200 koronás gyapjuár és a kész 
szövet I00O 1200 koronás ára között mutat
kozik, s a mely tisztán a nyers termény csekély 
fáradsággal járó feldolgozásáért a külföldnek ma
rad tiszta nyereség gyanánt: mily iszonyú vesz
teség ez hazánk iparára s ipari munkásaira nézve. 
De mily vesztesége ez a termelőnek is, a ki a 
mesterségesen lenyomott gyapjuárak mellett kép
telen cxistalni. Igaz, hogy ma már a szállítás 
csökkenésétől megijedt osztrák gyárosok jobb

TÁR CZ A.

Konzultáczió és szerelem.
A hatalmas bankház palotájában mely csend volt, 

melyet még nyomasztóbbá telt a lakok lázas siirgés- 
forgás.i. Az érczpántokkal fedett tölgyfaajtó komorabb 
volt mint valaha és az ezüsthimes köpenyű portás 
hangtalanul nyitotta ki a tudakozódok fogatait, melyek 
az utc/.at boritó szalmán sűrű sorban robogtak elő.

A házban nagy beteg volt. A bankár ifjú felesége 
épen most esett keresztül az örvendetes családi ese
ménye,;. A bébe olyan volt, mint a vérbe hullott rózsa: 
erős, egészséges, de a ház úrnője súlyosan megszen
vedte ,t családi örömet. Most beteg, nagyon beteg es a 
kifogy íatlan sorban érkező tudakozódóknak a poitis 
suttogva adja meg a mindig ismétlődő választ:

A nagyságos asszony állapota változatlan! 
lenn a betegszobában lázas türelmetlenség ural

kodik. Dr. Pataky Emma kisasszony, a fiatal orvosnő 
néni t.dalja helyét. Aggódó pillantásokat vet a betegre. 
11 ki halványan fekszik a mennyezetes ágy hófehér 
párnái között, majd reá-reápillant apró zsebórájára, 
melyet pillanatonként előhúz férfias szabású blúza bor- 
"Vébnl. fehér fogócskáival idegesen harapdálva ajkait 
mormolja:

l’gy múlik az idő! Már itt lehetne az a 
tanár!

E pillanatban halk kopogás hallatszik a betegszoba 
szőnyeges ajtaján és egy előkelő megjelenésű, magas, 
karcsú fiatalember lep be. Éles pillantása gyorsan be
futja a szobát, s úgy latszik meg van elégedve! az 
ápolónő helyén ül. a jegtömbök, mosdotálak minden 
rendben. Csak mikor pillantása az ágy mellett várakozó 
kisasszonyt éri, húzódik homloka komoly ránezokha. 
l’gy látszik ellensége a feminizmusnak.

Dr. I’ataky kisasszony? szol száraz udva
riasaggal. l akács Imre dr. vagyok. A tanár ur nem 
jöhet maga is beteg. Engem bízott meg a helyette
sítésével.

E szavak után már a beteg mellett volt a nélkül, 
hogy szép kollegáját további ügyeimére méltatta volna. 
Az avatott es gyakorlott tudós gyengéd ügyeségével 
vizsgálta meg a liatal paczienst. Az sokkal erőtlenebb 
volt, semhogy ellenkezett volna. Vannak pillanatok, 
melyekben a nyers, természetes életösztön lerántja az 
emberről mindazt a mást, a melyet a czivilizacztó 
mesterkéltsége folytán elsajátított. Az ágyban fekvő 
szegény, halvány beteg eme pillanatok egyiket élte. Nem 
szegyen kezelt, nem ellenkezett; olyan volt, mint egy 
tehetetlen, segítségre, ápolásra utalt gyermek.

A liatal orvos tehát akadálytalanul végezhette a 
vizsgalat oly nagy gondosságot igénylő munkáját. Gyors, 

biztos es mégis gyöngéd kézzel dolgozott. Néha egy-egy 
erélyes, határozott parancsot intézett a mellette levő 
másik emberi teremtéshez.

Kisasszony! rutaszt! . . . Vattát! . . . fejet 
kérek!

A no szótlanul engedelmeskedett. Egészen felol
vadt a nagy, magasztos munkába. Most, mikor egy 
emberélet megmentéséről volt szó, nem volt itt férfi és 
asszony. Emberek voltak mindketten, a tudomány fel
esküdt szolgái, kiknek minden gondolata, szivük és 
agyuk minden tevékenysége egy eszmébe összpontosult, 
hogy megmentsék ezt a vergődő testvérüket a ki a 
további eletet, napsugarat, virágillatot, minden, minden 
örömet csak az ő tudásuk, gondosságok, energiájuk 
áltál nyerhet vissza.

Az ifjú magántanár végre befejezte munkáját. 
Megkönnyebbült sóhajjal törülte le verejtékező homlokát.

- A dolog szerencsére nem olyan súlyos, mint 
hitiem - suttogta infekeziónak Ilire sincs . . . Az 
egész csak múló gyengeség.

Oly határozottsággal, a dolga felől biztos tudós 
oly nyugalmával mondta ezt. a mi hatalmasan inponált 
az ifjú doktornőnek. De ő is most emelte először te
kintetét a nőre, társára súlyos munkájában. A komoly 
tudós, a ki naponta százszor nézett hideg nyugalommal 
szemébe a járványoknak, a halál számtalan rémeinek, 
megrendült. Egész valóját megreszketette az odaadó
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árakat kínainak a gyapjúért, de már késü, mert 
juhgazdaságunk teljesen tönkrement az <i gyapjuár 
manipuláczióik miatt. Igv vagyunk különben 
a len termelésével is; es még síik példát tudnánk 
felhozni e visszás dolgok illusztrálására. De mi
nek- A.igha lesz ennek haszna, mert hát 
csökönyösek és közönyösek vagyunk. Ott van 
pl. a ezukorgyártás. Tudvalevő dolog, hogy az 
utolsó évtizedben hazánkban fellendült a ezukor- 
ipar és a ezukorgyártás, ugyannyira, hogy nem
csak a hazai szükségletnek 70 százalékát latja 
el, hanem a kiviteli prémiumok által verseny
képességével a nyugati államokba is tekintélyes 
mennyiségű ezukrot szállít, sőt még a sziget
országokba is szállítottak árut, például a hatvani 
czukorgyarból. Persze, hogy a kitűnő minőségű 
répaczukor konkurencziáját, melynek a prémiuma 
lehetővé tette a versenyt az angol gyarmatok 
nádezukorjával szemben is, Anglia kapzsisága 
nem bírta elviselni, s nem tűrte, hogy a ezukor 
terén idegen államok dimináljanak az ő világ- I 
birodalmában. Hadat üzent Középeurópa minden ’ 
ezukorgyárának, hazánkban is válságossá téve 
ezzel a ezukorgyárak üzemét. Ez a válság nem- j 
csak ipari, hanem mezőgazdasági válság is ha- | 
zánkban. Mert, hogy dokumentáljuk a dolgot, 1 
elég felemlítenünk, hogy pl. a hatvani gyárban | 
000 munkás talál állandó foglalkozást s az ugyan- j 
ezen gyár részére szükséges répa termelésével 
circa 10 15 ezer munkás foglalkozik mezei
munkával. Mi lesz azon a vidéken, ha ez a gyár 
beszünteti az üzemét? A mi pedig egyáltalán. [ 
nem oly nagy lehetetlenség, tekintettel arra, hogy ; 
a hazai ezukorgyárak - pl. a selypít említjük 
fel, melynek mérlege nyilvánosságra hozatott 
az utóbbi időben állandóan nagy veszteséggel ! 
dolgoznak. Arra pedig, hogy valaki ha a lég- j 
gazdagabb ember is — pénzét és vagyonát biztos 
veszteségbe ölje, kevés embernek akad passiója.

Fontos dolgok ezek kérem, és egyáltalán nem 
másodrangu kérdések. Érdemes, hogy a magyar 
ember egyszer már — mint hazafi is foglalkoz
zon velük.

HÍREK.
0 felsége a király mint értesülünk csak a 

f. hó 14-én megtartandó udvari bál után fog hosszabb 
tartózkodásra Gödöllőre jönni. Ez alkalomra már meg
kezdték az előkészületeket a gödöllői várkastélyban.

Egyházi felügyelő választás. A ezinkotai ágostai 
evangélikus egyház világi felügyelőjévé llas:l>a Gyula 
Czinkota közszeretetben álló jegyzője választatott meg 
egyhangú lelkesedéssel, kit a Czinkota. Csömör. Nagy- es 
Kistarcsa községekből nagyszámban összegyűlt hívek 
ez alkalommal lelkes ovácziókban részesítettek.

szelídségnek, bájos nőiességnek az az ellenállhatatlan 
varázsa, a mely a kollega valójából kiáradt. Zavar
tan hebegte:

A kisasszony talán más véleményen van ?
De most, amikor az ablakfülkébe vonulva, halkan 

hozzáfogták a konzultáczióhoz. ismét egészen tudósokká 
váltak. A flirt szavai helyett orvosi mükifejezcseket 
váltottak és nem hízelgéseket, hanem tudományos érve
ket súgtak egymás fülébe. A férfit meglepte társának 
okossága, komoly tudása, inig szépsége mély benyo
mást tett szivére; inig a nő lépesról-lepesre hódolt meg 
a fiatal tudós érveinek súlya, elméjének szárnyalása 
előtt.

Végre dr. 'lakács győzött. A konzultáczió ered- 
ményekép az ő diagnózisát fogadták el és az általa 
ajánlott kezelés került alkalmazásra, melynek kivitele 
a hölgy kolléga kezében maradt . . .

Dr. lakács Imre és dr. Patak) Ella ezután igen 
sűrűn találkoztak az ifjú bankámé betegszobájában,

Takács minden feminizmus megrögzött ellensége, 
kénytelen volt elismerni, hogy a nők betegségeinél 
szinte nélkülözhetetlen a tudós és gyöngéd női kéz; 
a szép .doktornő pedig mindinkább rájött, hogy a nő 
életet semmi, hát mely magasicndü tudomány sem tölt
heti be egészen.

Mi’ a bankámé elősször kocsizott ki. a két tudós 
igen-igen oeteg volt. Sziveikbe behatolt a szerelemnek 
eddig még semmiféle inikroskop által meg nem vizsgált 
baczillusa . . .

Pár héttel később pedig egy kaczér Andrássy-uti 
villa kovácsolt vaskapuján a következő táblácska arany
betűjével játszott a tavaszi napsugár’:’

Dr. lakács Imre és neje: Dr. Pataky Ella orvosok.

Férfiaknak: d. u. 2—4.
Hölgyeknek: d. u. 4 - 6.

Hilln^:í‘l,i Lajos,

Közigazgatási bizottsági ülés. Pestvarmegye köz
igazgatási bizottsága szerdán, f. líó «-én időst tartott, 
melynek kiemelkedő mozzanata volt az. hogy azon 
adta’ át Beniczky Ferencz főispán Beniczky Lajos alis
pánnak a király kitüntetését: a 111. osztályú vaskorona- 
rendet. Az átadás meleg ünneplés alakjában történt, mert 
azon a megye minden köz tényezője megnyilatkozott, s 
bizaln át és elismerését fejezte ki az üdvözléssel kapcso
latosan a kitüntetett alispánnak. A főispán a legnagyobb 
elismeréssel szólt az alispánról. a kivel egész fóispan- 
saga alatt a legigazibb egyetértésben működött. A rend
jel átadásakor viharos éljenzes tört ki. majd a bizottság 
ölömet es elismerései Kcglevich Gábor gróf, a tisztvise
lőkét pedig fazekas Ágost főjegyző fejezte ki. Az alispán 
válaszában elhárított magatol minden érdemet s zajos 
éljenzes közt jelentette ki. hogy a kitüntetést csak figyel
meztetésnek tekinti a jövendő kötelességek teljesítésére. 
A barátság es szeretet megnyilatkozása boldoggá teszi 
őt s kéri jövőre is ezt a pártatlan jóakaratot. A főispán 
végül néhai elődjéről, Szápáry István grófról cmlekezelt 
meg kegyeletes beszédben. A bizottság megörökítette a 
jegyzőkönyvben Szápáry István gróf emlékét es elhatá
rozta. hogy részvétiratot intéz a grófi családhoz.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter lln'ill Lajos 
gödöllői ügyvéd-jelöltet Kassára, az újonnan épített 
kir. javító intézethez h. gondnokká nevezte ki. Üdvö
zöljük őt a szép pályán, amelyre lépett s midőn ki- 
nevezteteschez gratulálnánk, nem mulaszthatjuk el 
sajnálkozásunknak adni kifejezést, me.t távozásával 
közéletünk egy ^zereplő tágját vesztette cl. kinek hiá
nyát sok időn keresztül lógjuk érezni mindnyáján.

Templomszentelés. Kei esztendeje, hogy a mogyo
ródi tűzvész alkalmával a mogyoródi ágostai evangélikus 
egyház temploma, iskolája és tanítói lakháza is leégett 
s mindezt most újra felépítve díszesen, modernül be
rendezve most lógja felszentelni nagy ünnepségek ke
reteben. a banyakerületi ágostai evangélikus egyház 80 
eves agg püspöke, illetve az ő nevében es megbízásából 
Szeberényi Lajos alesperes. Az ünnepéi)' a mai napon 

május 11-én -- fog megtartatnis ünnepi isteni tisz
telettel lesz egybekötve. Részt vesznek rajta janisunk 
előkelőségei és egyházi lérfiai teljes számban. A modern 
ízléssel berendezett templom, iskola és tanítói lak épít
kezési költségeit a mogyoródi egyház minden támogatás 
nélkül, a saj t erejéből fedezte, követésre méltó példát 
állitván a ténye áltál járásunk igen sok egyházának, 
melyek meg a karban tartás csekély költségeinek fede
zését is szeretik elmellőzni, amig csak lehet.

Gödöllő a tengeren. Megírtuk annak idején, hogy 
a Magyar-horvát tengerhajózási r. t. egyik legnagyobb 
hajóját »Gödóllő<. névre keresztelte el. Szokásos dolog 
a tengeren, hogy az illető hajó szalonjában díszes he
lyen ki van függesztve azon hely, tárgy, vagy szemé
lyiség kepe. mel)tői a hajó a nevét nyerte. Ezt rende
sen az illető személyiség, vagy erkölcsi testület szokta 
a hajónak ajándékozni, mintegy viszonzásul a kitüntető 
figyelemért. Mim értesülünk, Gödöllő látképe sem fog 
hiányozni a többször említett hajóról, amennyiben a 
tulajdonos társaság fogja azt megfestetni egy előkelő 
fcstőmüvészszcl. a ki már meg is bízatott s legközelebb 
meg is lógja kezdeni a több hónapot igénylő munkai 
Gödöllőn.

Pocsolya a város közepén. Nem a legsötétebb 
Afrikában, sem nem egy clsülyedt piszkos tót faluban 
van ez a díszes hely, hanem ott. azon a helyen, ahol 
a magyarok királya oly szívesen szokott tartózkodni, 
amelyről azt hiszik az idegenek, hogy egy magyaror
szági Schonbrunn. vagy lschl: (Jöiliilliin. Igazán
szégyenletes állapot. Egy valamirevaló tere van Gödöllő
nek. a Ferencz József-ter s elöljáróságunk s más köz
egészségügyi és rendőri közegeink még ez egy tér 
rendben tartásával sem törődnek. Az Adler-fclc ház előtt 
s attól kezdve fel egészen a posta épülletig tart az a 
pocsolyás árok nagy gyönyörűségére a csürhére járó 
sertéseknek, akik itt szoktak fürdeni, vagy legalább is 
itt veszik mindennapi - lábvizüket. Hogy az ott fekvő 
házak boldog tulajdonosai ezt eltűrik, azon csodálko
zunk bár. de meg nem botrákozunk, azonban hogy a 
közegészségügyi es rendőri közhatóságok is elnézik a 
difiéi iák és miazmáknak ezen a jóizlést megbotránkoz
tató bűzös melegágyat, az már igazán sajnálatos és 
megrovandó dolog. Vagy nincs talán hatalmuk a ház
tulajdonos urakat eltiltani attól, hogy szennyes vizüket 
ne vezessék ki az utczára, hanem gondoskodjanak an
nak megfelelő módon vak) elszállíttatásáról. Erre kérünk 
kielégítő választ!

A budapesti kertészeti kiállítás, mint tudósítónk 
értesít, nemcsak a nagyközönség, hanem a legelső 
szaktekintélyek véleményei szerint minden eddigit fe
lülmúl es vetekedik bármely világkiállítással. Ezen siker 
oroszlánrészé Mautlmer Ödön cs. es kir. udvari mag
kereskedőé. akinek kiállítása oly szép és fenséges, hogy 
e ezég tulajdonú'a nem győzi fogadni az elismerő nyi
latkozatokat, melyek valóságos ovácziószámba mennek. 
A megnyitás napján József főhcrc’zeg személyesen gra
tulált Mautlmer Ödönnek és bemutatta Klotild fóher- 
czegnőnek. E világhírű ezég. mely eddig 22 külföldi 
kiállításon az első dijakat vitte el. ezúttal versenyen 
kívül jelent meg, hogy mellette léképp a vidéki ezégek 
is érvényesülhessenek, sőt ő maga is 3 tiszteletdijat 
ajánlott fel a kiállítás ügye érdekében. Mautlmer cso
portjai ló főhelyet foglalnak el az iparcsarnokban és az 
előtte levő területen. Olyan gazdag babérerdőt, pálma 
ligetet és szindus virágokat még nem látott a budapesti 
közönség, a mi iőt Mautlmer varázsolt oda. Kiállított

i többi között viruló 1000 Crimson Rambler rózsát, .inoo 
nagyvirágu Czineráriát. több mint 4000 babérfái, me. 
lyuli a kiállítás után eladásra kerülnek. 800 szegfűt 1;;, 

i változatban stb. slb. Még a szakemberek is oda nyilat- 
kozlak: oTudtuk, hogy a Mautlmer nagy, de hogy 
ilyet is tud nyújtani, az már igazán páratlan!« A zsűri 
egész zavarban volt, hogy mivel iejezze ki elismerését 
cs megbízta az elnökségét, hogy magasztaló bar. ; ; |e. 
veiben mondjon köszönetét Mautlmernak. amiért a kj. 
állítást oly magas színvonalra emelte. Kedden ("> tcKuge 
is meglátogatta a kiállítást cs minden egyes esni , i!1;i| 
elismerését fejezte ki Mandinernek.

48-as Újság- Ennek a változatlan érdeke- ges 
képes hetilapnak legújabb szama ismét arról te-, hj. 
zonysagot. hogy manapság a nép érdekeiért hai, ’ ,|., 
újságok közül egy sem vetekedketik vele. A la 
melynek főszerkesztője dr. Varsái/h Zoltán cs poi aikui 
főmunkatársa dr. /a//////*  / Zoltán orsz. képviselő. 
cvre ti koronáért, negyedévre 1 kor. 50 fillérén lehet 
megrendelni a kiadóhivatalban (Budapest. MII. Kerepesi
ül 22.) Mutatványszámot az előfizetni szándékozok in. 
gyen kapnak, ha egy levelezőlapon kérik.

Czinkotai csendélet. Pál Mónié feljelentette Rajki 
János bpesti lakos viczeházmeslert. hogy az őt Czinko- 
tán megtámadta. Raj ki beismerte, hogy a nevezett nő| 
megverte, nyakánál is megfogta, de hogy »m'skénto is 

| bántalmazta volna, azt tagadja. Az eset - mint tudó
sítónk Írja érthető szenzácziót keltett Czinkotán.

Végzetes utazás. Morvát Elek pusztaszentmihalvi 
lakos az ottani lóvasuton utazván e ho 1-én. arról a 
saját vigyázatlansága folytán leesett és a vonat alá 
került, meg pedig oly szerencsétlenül, hogy mire Lika
sára haza szállították, meghalt.

Érdekes lapunk mai számában id. I leckscher Sá
muel hamburgi bankház szerencse hirdetésé. Ez a ház 
itt és a közel vidékén a nyert nyeremények pontos, 
gyors cs diskrét kifizetése által olyan jó hírnévre tett 
szert, hogy mi azért épen mindenkit mar most figyel
meztetünk mai hirdetésére.

Verekedő gavallér. E hó 5-ikén történt Isaszegen. 
hogy Sefcsik János Szabi) Francziska isaszegi leányzót 
minden igazolható ok nélkül, csupa tréfából megtámadta 
cs puszta kézzel úgy megverte, hogy a leány ágynak 
esett. A verekedő Don Juan a bíróság előtt fog vezekelni 
Donnája érzékeny kedése miatt.

Rendőri hírek. VwMt*.  E ho 5-én éjjel Juhasz 
András és Gyenes János péczeii polgárok az utczan meg
támadták Schulcz Sámuel péczeii lakost, ki már regen 
haragosuk és alaposan elverték. Az eset feljelentetetl. 
Csilfifi János és Kis Imre vérségi legényeket a múlt 
heten egy este az utczan leütötték, úgy hogy sérülésük 
életveszélyes. A tett elkövetésével Kis József odavaló 
legényt gyanúsítják. A vizsgálat folyik. Merém/b ihjh- 
iik»íI.-. IC hó 3-án Eötvös Ferenczné szakácsnő Bp.-tiől 
Aszódra akart menni. Útközben a Czinkotától Csömör- 

I nek vezető utón Kozák József nevű fellábu cz.igany 
megtámadta, egy furkós bottal leütötte cs mintegy 40 
korona értékű ruhát tartalmazó batyuját elvitte. A me- 

i rész utonálliit a csendőrségnek ez ideig mm siMriill 
: elfogni,

Nevető örökösök. Nem rég halt meg B. máv. tiszt
viselő. ki az utóbbi években úri módon élt cs u a’, 
eléírnod mindenki előtt rejtély maradt, annál is inkább, 
mert a csekély nyugdíjból nem juthatott a költ-jgc> 
élvezetekre. Az «>:<»k«»sí»k kíváncsian lesték a végtc idc- 
let tartalmát. De ebben csalódtak. Nem maradi se ;•. nz. 

I se értékpapír. Ellenben csakhamar rábukkantak jö
vedelmi forrásra, mely az elhunytat éveken át c . itta 
pénzzel. Kis jegyzőkönyvének egypár oldalán a / /'’/•' 
.1. Társa név volt feljegyezve és a jegyzetek na- 

[ gyarázo része bebizonyította, hogy B. rövid eg.\ p ev 
alatt sok kisebb nyereményen kívül négyszer tekintélyes 
összeget, köztük két főnyereményt, nyert Török cs 
Társa czégnél, kinek Teréz-körut 4ti.. Váczi-köru 
Muzeum-körut 11., Erzsébet-körut 54. és Kerepi- -ut 
32. sz. alatt vannak a banküzletei. A további kutm -'k 
alkalmával egy lexikonban egy 300.U00 koronáról ’M 
bankletéti elismervényt és egy osztály sorsjegyet tai iák 
az örökösök. A véletlen úgy hozta magával, bog;. 1 
'-orsjegy is nagy összeget nyert Török bankba: mi. 
Elképzelhető, hogy az eddig szomorú örökösök ’/a 
mint derült ki a nemvárt nagy örökség felfedi 'C 
folytán.

Eltűnt czipész. Urbán Pál aszódi czipészt h ■ 
tartozói egy budai vizgyógyintézetben helyezték cl 
baja miatt. Urbán c ho l-én eltávozott a gyogvint ét
ből. elment egy budapesti bőrkereskedőhöz, a hol Il
iimben vásárolni szokott és 20 koronát kért attól köl ’i' 
útiköltségre, mert utazási mániája volt. Azóta n\ e.i 
veszett. Hozzátartozói attól félnek, hogy valami s/ : • 
csétlenscg érte. A rendőrség körözi az eltüntet.

Csőd. Az .Általános Aerogcn-gáz Részyénytar G 
ellen a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvém ' 
elrendelte a csődöt. Tömeggondnok dr. Fridwalszk • • 
budapesti ügyvéd lett.

Penztárnok-választás. Az aszódi ipartcstiilet 'y 
l-én választott Urbán Pál. az eddigi pénztárnok he - ’L 

a ki súlyos betegsége miatt lemondott uj | 
tárnokot Kovács Péter aszódi czipészmester szeméi) - 1 •

Vásár. Az aszódi országos vásár e hó 'J-ci 
teken tartatott meg. A csatakos idő azonban cin 
ezt is. mint két legutóbbi vásárukat már. ren - 'cm 
kárára a lakosságnak.
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Kinevezés. A vallás- es kíizokiatúsügvi miniszter 
Zelinát az aszódi kisdcdovohoz ov..nÓvc nevezte ki. 

Színészét Aszódon. Jra-a.nl.> színtársulat az mel, 
Zoltán "'Ula. a nagyszombati állandó színház igazba- 
töján.ik wzetése alatt péntek óta vámsunkban működik. 
ye„, ,.oMink barátai a vidéki próbálkozásoknak.pláne 
nem itt. ■■ Ibváros tőszomszédságában s ez ókból néni 
,s előlegeztünk o társulatnak sem bizalmat, azonban 
„urai utólag őszintén hajtjuk meg előttük ., z.,sz. 
l0l, mim .1 nemzeti színművészet. mint a kultúra mozi 
CS hivatott hiirczosni előtt. A H2 tagból ál|„ túrsuhi? 
elén .. igazgatóval, a ki maga is talpraesett színes/. 
a legjobb vidéki erőkből van összeválogatva. Pénteken 
c lm : m .i .VLra/.-.rmrá/-han mutatkoztak be es kez
denék meg 12 előadásra tervezett vendégszereplésüket. 
Sngv igyekezettel, de nem nagy közönség előtt, \ninil 
libben nézték azonban már a második es ., többi el... 
...oi" ' ■ ' Szombaton ugyanis C.eczy népszínműve: |,„,7 
„. ,»™é/ már telt ház előtt adatott. Körösi \'ale,

primadonna ebben mint Kató, míg előbb mim DcnisJ 
iiiiitat.'O/oU be. Mindkét alakításával valósággal meg
lepve a közönséget. \ asárnnp .1 />»>- kerüli színre 
Körösi Valér. Zoltánná és Kovács Gyulával a főszere
pekben. Ez az előadás ismét csak a társulat kiváló kva
litását igazolta. Hétfőn a Di/ilimás t-isuxs.’oiii/ol-. kedden 
a Hii'-I>''l‘ ment, mindkettő összevágó, jó előadásban. 
Szerdán .1 wói/a/wj-et adták, a melyben Körösi Valér I 
mellett Zoltánnét s Éránk Lenkét említjük meg, továbbá 
Kuviíc- Andort es Hevesi Józselét, mint a kiket a kö
zönség kedvenczeiül választott s elhalmozott tapsai és 
elismeréssel. Kijelentjük, bogy rá is szolgáltak. Csütör
tökön Dobsa régi, de hatásos jelenetekben bővelkedő 
drámáját: tlmiifaili l.iistlú haldiái adták. .NB, Mintha 
a szerző eredetileg nem igy nevezte volna meg a gyer
meket. Vagy hogy megöregedett, hívják most másként ? 
Szedögyerek.) E darabban mutatták meg erejüket Zoltán 
és társai, s mondjuk ki. hogy nagy sikert aratlak, ami
ben természetesen nagy része volt a nagyszámban meg
jelent diákságnak is. Itt meglepett bennünket Török 
Margit Ágnese — különösen alakítás tekintetében, de | 
játéka sem hagyott lenn kívánni valót. Nagy sikere | 
volt Zoltánnak és Kovács Sándornak, s itt megemlítjük 
még mint ügyes, temperamentumos, less jelenségeket: 
Hevessi Mariskát, Zoltánnét, Asbóth Lilit és a két Bé- í 
ressit, mint a kik igazán csak emelték az ensemblet s . 
méltó partnerei voltak a női szerepekben Körösinek és 
Tűnik Margitnak. Szombaton a szinlap szerint a I7>ró« 
ta/<ir-t adják Zoltánná Juliska jutalomjátékául - előre
láthatólag zsúfolt ház előtt. Erről azonban majd csak 
a jövő héten. GíMvr.
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Arocrcsi liirdcfinciii(i kioonat.
. . ? kir. jbiros.tg mint tk h ,t ..
Aszódi hitelbank es takarekpenzlrr r. t 

Davidne sz Blau Johanna 
korona toké követeié-. es 
ku . járásbíróság ter

tkvi beleiben 

kikiáltási álban , 
és Kohn Diiví. 
wi (in. i ez 
111)5. In 
Sarolta java 
— 800 korona 
I '.dilié, es hogy a fennebb megjeleli mg.tl'in"!/ 
ho 26-ik napján d. e. 10 órakor Túra kázseghazanáí 

\anos.iiveresen a im-allapit..ti kikiáltási anm alul v

közhírre teszi, h<m#v 
' . uhajUlimak Kohn 

furat l.lk' S I ,'h.ljl: s( sZCIIVtJö cllctli 2<>(>
’ráliti 'A'«rcli:i|tiisi ügyében a gödöllői 

iktcii levő Ima községben lek\ó s túrni 1552, 
Kohn Itavidné '■ il. I.l. u ,J ii.unm néven alléi A I. 

• vs |ir SZi i.iveit ingatlanra 1411 koum.t
>< iigyanottani 35f(. sz. tkvi betétben Illan J..zset 

Jne szül, lil.m .1 .hantin néven all... azonban az 1881. 
I.m. S-a alapjai, eaes.h™ elárverezendő í I. sor 

" '■ >r- stUli lozia ., <■ t alatt iizvígv lliihin 
ara Heln'l’elezeU özvegy: lelsz..... . .. jog fentarlásaval

a ezennel mogállapIKiu kikiáltási arban .« árverést el-
/ 1902. évi május 
I iiiegtartandő nyil- 

■.................... .ni. is cladatni fognak.
„ Aiaerezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsárána< 10 
"-,.t készpénzben, vagy az 1881 (in. t. ez. I?. <-al an jelzett .-<■ - 

lolyanmtal számított és az 1881. évi nov. ho |-én 3333 sz a kelt 
'-•tlt'n "'mlékkcpcs értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy az 1881 : (in. t. ez. 170 §-a ertelmóbon 
'* bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
s/eru elismervényt atszolgaltatni. - Gödöllőn. 11)02. evt február bo 

-8-ik napjait. \ gödöllői kir. járásbíróság, mint tkönyvi hatóság.
Stróbl s. k.. Kir. aljbiro.

IIK)2 \. 2.4 2 számhoz. 1!K>2 vgrh. .'t3ti szám.

Árocrési hirdetmény.
Alulírott kiMildotl bírósági végrehajtó ezennel közhírré te

szi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnál llltr.'. e\i Sp. 82>3 szánni , 
'7^-vil l'olncr Lajos godól'.oi nej M.i áltál képeseit Gödöllői 
takarékpénztár , . hh.i.t.ito ieszme ózv. Benelné sz. Szilágyi Irma 
es Beretvas Róza .. ..iciia t. st szmim.i. tt.ellen imion ...n . 
tJcs es járulekai erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan : 
végrehajtást szenvedetteknél lefoglalt 28(13 koronára becsült ingó- : 
sigokra a gödöllői kir. jarasbirosag fenti számú végzésévé! az 
.o.cies elrendeltetvén, annak a felulfoglaltalok követelése erejéig j 
is. amennyiben azok törvényes zá|og|ogot nyeltek volna, végre- , 

' dek síin Gödöllőn • ■ • sárit hutái - ,
1 1902. évi június ho Il ik napjának ti. e. 9 oraja tüzelik ki.

......... ■' biróihig lefoglalt szobabtilorok, varrógép, szőnyegek és 
egych ingóságok a leglobbet Ígérőnek keszpénzOzetes mellen, szűk- ' 
seg eseten hecsá'ron alul is el fognak adatni,

I'elhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok i 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielegittetcshez 
t.utallak jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ál veres meg- . 
kezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy u isban beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak A törvényes halandó a hirdetmény- I 
nvk a bíróság tábláján kifüggesztései kövein naptol szamittatik. ; 
Kelt Gödöllőn, 11(02. évi május hó ti. napjan.

■•■) Trsztyánszky Kálmán s. k.. kir. bir. végrehajtó. I 

2180 szám
tk. I'iir'. I'.rk. 1902 áprr. 25.

Aroerési hirdetményi kiconat.
A gödöllői kir. jbirosag mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Egyesült budapesti fővárosi takarékpenztíir es csati, tmsai vegreh.n- 
t.ítmiak Vásárhelyi Jánosné Steszak Sarolta végrehajtást szenvedő 
elleni I2oo korona toké követelés s jár. iránti végrehajtási ügyében 
a gödöllői kir. jarasbirosag területén levő Czinkota község halaraban 
lekvo s a czinkotai tloii. sz. tkvi heteiben Vásárhelyi Jánosné szül. 
Steszak Sarolta néven álló A t I. sor 32054 hr. sz. a. foglalt ingat
lanra s az azon épült, de tclckkonvvileg meg ki nem tüntetett hazra 
32K4 . ..... .  i ezennel megállapított kikialtsi arban azzal, hogy ameny-
nyiben az uto.ijanlali árverésen dr. Göllner Aladar utóajanlattevó 
áltál a fenti ingatlanéit beígért ló. 13(1 korvinánál magasabb vételár 
el nem eretnek, nevezett utóajanlattevó fog árverési vevőn < tekin
tetni. az utoajanlati árverést elrendelte, es hogy a fennebb meg
elolt ingatlan / 1902. évi május hó 24-ik napján d. e. IJ óraker 

Czinkota községházánál mcgt.iitando nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsarának l(» 
",o-at kézpénzben, vagy az 1881 : (it). t. ez. 12 §-ahan jelzett ár

folyammal szamitott és az 1881, évi nov. Iio l-én 3333. sz. a. kell 
m. kir. ig. mm. rendelet 8. S-aban kijelölt ovadékkepes értékpapirban 
a kiküldött kezehez letenni, avagy az 1881 : (10. t ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgallatni. Gödöllőn, 11)02. évi április 
ho l-én. A gödöllői kir. jarasbirosag, mint tkönyvi hatoság,

(P. II.) Dr. Cscngey s. k„ kir. aljbiró.

|().S‘) 1)02 tk. sz.

Arodfési hirdetményi kioonaf.
A gödi’llöi kir. jbíróság mint tkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Dr. Rosenfeld Sándor vegrehajtatónak Grebel 
Antal es neje szül. Maszlik Mária valkói lakosok végre
hajtást szenvedők elleni 3D0Ü kor. tőke követelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság 
területén levő Gödöllő községben fekvő, a gödöllői 800. 
sz. tkönyvi betétben (.írebei Antal és neje szül. Maszlik 
Mária nevén álló A I. 1 - 2. sor B59. BBO. hr. sz. 344. I 
ö. i. sz. házni és kertre 233B kor. ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverest elrendelte, s hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1902. évi május hó 3Í-ik napján 
d. e. 10 órakor ezen kir. jbiróság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen ti megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog. A tverezni szándékozók 
tartoznak az ingatlan becsárának IO"o-át készpénzben. 
\itgv az 1881 : (50. t. ez. 42. J?-ában jelzett árfolyammal 
szamitott s az 1881. évi nov. ho l-én 3333 sz. a. kelt 
ig. min. rendelet 8. Jj-ában kijelölt (ivadékképes érték
papirban a kiküldött kezéhez letenni. avag\- az 1881 : 
liO. t. ez. 170. J?-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni. Gödöllőn. 1902. évi márczius 
ho 12-ik napján. A gödöllői kir. jbiróság. mint tkönyvi 
hatóság. Stróbl s. k. kir. aljbiró. <l’. Ib

108 2 1002 \ . számhoz.

Ároercsi hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré te- 

1 gödöllői kir. jaiasbiiósagnak 1902 évi V. 108 2 sz. 
' z's 'h. Kát..na Ign.icz ügyvéd altul képviselt Kohn éa Éried 
vz.i; felpeics icszeie Ehrenvald Sándor alperes ellen 171 korona 
21 nlln kmeteles es j.u. erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytan alperestől lefoglalt 2331 koronára becsült ingóságukra, a 
felidézett gödöllői királyi járásbíróság fenti számú végzésével az 
.a veres éli ndeltetveii, annak a felulfoglaltatok követelésé erejéig 
"■ atiivinu ■ en azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lak.is.iii P.-Szent-Mihályon leendő meglartasiira határidőül 1902. 
évi május ho 17-ik napjanak délutáni 3 órája tűzetik ki. mikor 
a bjroilag lefoglalt bútorok, épülctfa anyag s egyéb ingóságok 
a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
b. .•sarun alul is el fognak adatni.

I'elhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok 
i i.larab.il a végrehajtató követelései megelőző kielégittetéshez 
t iltanak jogot, amennyiben részükre foglalás korábban eszközölte- 
teli \olna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi- 
szciint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy irashan beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíróság táb
láján kifüggesztései kövein naptól szamittatik. Kelt Gödöllőn, 
1!'()2. évi április ho 3t'-ik napjan.

' *'■  Böhl Ambrus s. k., kir. bir. vhajtó.

Főnyeremény 
esetleg 

500.000 márka hirdet óm !
A nyereményed 

az állam 
kezeskedik

Felhívás a Hamburg-állam által biztosított 

nagy pénzsorsjáték 
nyereményeiben való részvételre, mely sorsjátékban 

11 millió 202.000 nuírkfi 
kerül kiűzetésre.

Ezen előnyös pénzsorsjáték tervszerűen csak 11,800 
s'iisjegyet tartalmaz. nyereményei a következők: 

A legnagyobb nyeremény esetleg 500.000 márka.
Jutalom 300000 márka 

nyeremény .1 200000

» :i

10000 marka
5(XK) •
3(MX> »
2000 »
1600 »
1000 -
300
250 .
200 » 
Kit) *

148, l|5, 100
5, 21 márka,

i
1 
i

100000
75000
70000
(>5000
(10000
.55000
5( M M10
4(H)00
3000O
20000
összesen 59010 nyeremény,

' ho alatt 7 osztályban biztosan kisorsoltatik.

i
1
i

i 
i
i

3(1053 - a
998!) ny. á 150,

10882 ny. á 78, 4i

mely
A főnyeremény az l-ső osztályban 50,000 M., 

2-ik osztályban rt.'tJKK) M„ a 3-ikban 6'0,(W M„ 
4-ikben 6'5/OJ M., az 5-ikben 70,000 M., a 0-ikban 

a 7-ikben 2(X),(K)0 márka és a 300,000

a
a

M. 
márka jutalommal együtt esetleg márka.

Az első osztályra, melynek húzása hivatalosan 
fog megállapittatni,

egy egesz eredeti sorsjegy csak 7. - korona 
egy tél » » » 3.50 »
egy negyed » » » 1.75 »

A következő osztályokra szóló befizetések és a 
potnyereményjegyzék, a hivatalos és állami czimerrel 
ellátott sorsolási terven láthatók, melyet én kíván
ságra előre ingyen és franco küldök meg.

A nyeremények kiűzetése és elküldése gyorsan 
es a legszigorúbb titoktartás mellett direkt történik.

Megrendeléseket utánvéttel, vagy a pénz előle
ges beküldése ellenében teljesítek.

A megrendeléseket kérem - a közeli húzásra 
tekintettel azonnal, de legkésőbb 

folyó évi május hó 22-ig bizalommal 

id. HECKSCHER SÁMUEL , 5 
bankházához I liiiiil>ui-^-l>iui.

1 Csépléshez! 
A Magyar ált. kőszénbánya r. t. 

BUDAPEST
ajánlja

Tatai
Királdi
£shient'péteri jÓ minö8é9ü 8zeneit 

Tokodi rendkívül jutányos áron.
Ebszönyi
Mészpor trágyázáshoz 1

Tatai tojás-szén (brikett). 
Ebszönyi mész!

"■ A tatai tojás-szén (brikett) minőségben vetek dlk a poroei 
szénnel és sokkal olcsóbb! ■■

i.larab.il
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\

sok részére üzleti könyveket, czégnyomással 
ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat, 

\ árjegyzékeket, czimkártyákat s minőén néven 

f nevezendő nyomtatványokat Ízléses kivitelben 
\ és a legjutányosabb árakon való elkészítésre.
1

FniltüQKAUCSUKés Rézbélyegzők
0. jufányos áron 2 nap alatt készíttetnek.

7

LátképeS levslezőlapok legnagyobb választékban! 

Saját kiadású gödöllői látképes levelezőlapok.
\ —

\ Valódi egyiptomi szivarkahiivelyek
1 doboz 32 fillér, 10 doboz 3 kői

2 100 drb

100 drb névjegy (csontpapirun) 1 kor. lelj.

könyv nyomda, |n. díszkőn}' kötészete, 
papír- és írószer kereskedése

GÖDÖLLÖ, Farencz József-tér. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van szerencsém a t. közönség figyelmét 
felhívni jól felszerelt

^x^JCőny vny ontSámra, 
Könyvkötészetemre és 

fapirkereskeOésemre.
Elvállalok: egyes műveket, hírlapokat, 

ügyvédi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és 
egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo-

Schulcz 3

10005000
• í KORONA ..

ESETLEG fi LEGNAGYOBB NYEREMÉNY?.'

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

köhögés, rekedtség és clinjólkásodás ellen giwrs « bizlos 
hatásnak

E g j c r mellpaszfillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.

Doboza 1 körömi és 2 körömi. Prúbailohoz 50 Ilii.
IV- és szélkiildési raktár:

..Nádor“ gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Bein gyógyszertárában.
Alberti-lrsán: l.anghof Gyula gyógyszertárában. Aszódon: 

Sárkány I .ászló g\ óg\ szertárában. Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

Agomtalvdnyrcndelésnél kéméin a mintái be- 
küldeni: kisebb alak és mennyiség ‘44 óra, nagyobb 
alak és mennyiség -/<s óra alatt elkészíttetik. Meg
rendelésnél értesítés esetén személyesen eljövök.

1000

10O0 
1000 
1000 
1000
1000 
1000
KW 
KW

ív ügyvédi nyomtatvány (minta után) 
legfinomabb fehér papíron .... 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

takarékpénztári leszámitoló-jcgy . 
váltólejárati felszólítás (másolható) 
levélpapír czégnyomással . . . 
boríték......................................................
nagy czimkártya..............................
üzleti szarnia..........................................
jegyzék ................................................
levelezőlap..........................................
meghívó (többszínű nyomassa!) 

■1" koronától feljebb

kor.

.JEGYZEK

50,000 uyei’oniBuyiiUÁ.
Legnagyobb nyeremény a legazeronreésobb eeo'.ben

1.000. koronn.
Korona

1 jutalom OOOOGmJ 
í ryer. á
1
3
1
1
1
9
1
S
1
7
8

81
07

8
483
7«8

1838
»0

81700
3000
4000

50
3OfM»
2000

1 2 

E a s « 
c © 
Itt 
S C3 s S 
s■S N 
a S 
a -©

N 
M

JA
CQ 

■<U

V

V

* 0

II
I

\
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Hazai ipar!

»

0

9

9

*

0

0

0

*

9

0

0

*

9

9

2<M»OOO 
1OOOÍÜO

SOOOü 
7OOOO 
(ÍOOOO 
40000 
80000 
23000 
20000 
13000 
1OOOO 
3000 
8000 
2000 
1OOO 
300 
800 
200 
] 70 
180 
1OO 

NO 
40

50,ÖÖlfea 13.160,000

Kiváló 8-iz,<kroii<\*í< ‘ rl'< >1 << >K-nól!
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk!

Hat millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink ■' 
.1: égés: világ legesé!gdnsabb sovsjátéka a mi m. kir. szabad, 

osztálvsorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50.000
BENZNYEREME.WNYEL sorsoltatik ki. tehát az összes sorsjegyek 
tele nyer a mellékeit sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

<)t hónap alatt összesen Tizenhárom millió 600.000 koronát, 
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami fel- 
iigyelet alatt áll.

Az l-só.....................................................
•'HU
''UH
•‘H!/
,,!l!l

A sorsjegyeket 
küldjük szét. Hivatalos tervezet

Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 

folyó óv május hó 22-ig 
mely napon a húzás kezdetét veszi, bizalommal hoxxúnk küldeni. 

TÖRÖK A. .és TÁRSA 
bankház BUDAPEST.

= Jíazánk legnagyobb öetail osztálysorsjáték üzlete. = 
l-Víárudánk- osztálysorsjáték osztályai: 

l'öúxlet 
Fiókok,

osztály eredeti xorsjeyyeiiiek tervszerű betétjei 
.75 vagyis 1.50 korona 

1.50 » 3. »
3. » 6. - »
6. » 12. ■ »>
vagy a gén: beküldése ellenében 
díjtalanul.

' (> s) frt
(1 -i) »

( 1 2 I ') 
(1 I I » 

utánvéttel

I I., Teféx-kömút
1. \ ácxi körút 4.
2. Ihrzeiini-körút 
1 i. El’xséhet-körút

76*

//. 
.74.

Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztály

sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni, 
mellékelem bankjegyekben i bélyegekben).| yi 
utánvételezni kérem. !

I H

Az összeget ) 

korona összegben | postautalványnyal küldöm.
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NYOMATOTT SdIULCZ J. I<ONY\'NYOMI)AJABA\ GÖDÖLLŐN.

\ ÍNx.<>nt,*l;íi-UMÍlók-  kedvező í<>ltót.*l< ‘k ínvlloit. k<>i-OMtelii<>k!
_________________  _________ „EMKE' padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

E M K E “ |
s^£á|elA''&Jr'.’^ se „.ellett kiváló közművelődési ezéh

5J5J

szolgál. A Berkes-fele „EMKE" padló lakk ;
A Berkes-féle
A Berkes-féle
A Berkes-féle
A Berkes féle
A Berkes-féle
A Berkes-féle

-A Berkes-féle
A Berkes-féle
A Berkes-féle

„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
..EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE"

szolgálunk, mert 5 srazalek az ..EMKE" javára 

rögtön szarud és így .. fényezett szoba már I dia múlva használatba vehető.
szagtalan, tehat nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
mosható, s szárazra törülve lénye még fokozottabb.
víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk, 
fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb 
üveg keménységűvé válik, s így legkevésbbé kopik.
szeszszel hígítható, 
kitűnően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

• a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
szobapadló fénymáz: 
szobapadi'ó 
szoba padló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló

fénymáz:
fénymáz:
fénymaz:
fénymáz:
fénymáz:
fény máz:
fénymáz:
fénymáz:

1 ku-.-oN üv<‘K- bóriiu>nt v<> l»ia. -> koronn.
Gy.u-t.rn és focladusi hely: Berkes Bertalan Negyvenül . Elednsi helyek: Murezk., Endre kereskedese Hetven. K!eh, Adolf Czegled. Turnny PÚI vaskeresked.- 

Npest, Beigcr \ilmos Jasz-Beieny. Boros B.. Péter Mór Szolnok.


