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Virágvasárnap.
Ifjú tavasz szép ünnepe, piros pün

kösd kedves hírnöke: nyájasan köszöntünk! 
Künn a szabadban rügyeket hajtanak a 
fák, díszruhájukat öltik a virágok és bármi 
fásult is legyen kedélyünk, örömrepesve 
látjuk a természet átalakulását, a mogorva 
tél apónak távozását és a költői tavasz 
vidám bevonulását.

A tél nélkülözései, keservei, kínjai még 
nem múltak el és ép oly viszontagságos 
viszonyok közt tengődünk, mint előbb. De 
a tavaszi nap sugara életre kelti a remény 
csiráját, — a reményét, mely a boldogság 
ízelítője.

Nemzetünk életét is felvidította a ter
mészet ujjtébredése. A merev, rideg nem- 
bánomság, közömbösség helyét friss, tava- 
szias hangulat váltja fel. Mozog az egész 
ország. Örömmel láljuk, hogy a magyarok 
még igaz szívvel lelkesedni tudnak nem
zeti ideá'okért, hogy bármennyire is lenyű
gözze őket a nyomor, hazafias felbuzdu
lásukat vissz ffojtani nem képes Nem adjuk 
magunkat tespedésnek, de teltre készen 
elibe állunk a fenyegető veszélynek, nem 
engedjük magunkat rabjává ejteni, hanem 
bátorsággal, nemes elszántsággal igyekszünk 
megsemmisíteni azt.

Nem kell félteni azt a nemzetei, mely, 
mint a természet, leküzdi a zord télviha
rokat és ujjáébred, valahányszor már tűr- 
hitetlenné válmk a förge'egek rakonczát-

T A R CZ A.
lSallgafótn egykoron . ■ •

Irta: Erdős Renée.
Hallgatást egykoron a dajka meséket,
És olyan szép vala, gyönyörű az élet: 
Mesehonból felém sugározott fénynyel 
Hogy még évek múlton, most sem feledéin cl.

Zenélő almafa s arany alma a fán, 
Moso'ygó tündérek csengő ének karán 
Alszíirődő jajjá a szép király lánynak, 
Kit kedvessé elöl, vastoronyba zártak.

S aztán a királyfi, az elmaradhatta)!, 
A ki megjelenik a legnagyobb bajban 
S kardal vagy csellel, mint « mese kívánja, 
Szabadulást hoz a szegény király lányra.

És képzeletemben lassan évről-évre 
Kiformállott szépen a királyfi képe. 
Aranyhaju ifjú, magas, vállas dalia 
Komor l.épil, ritkán mosolygó az ajka.

S egyszer csak mull ősszel, melyik nap nem tudom 
Találkoztam vele a nagy életuton.
,Szívverésem <ldlt, ugy meredtem rája
Itt állott előttem lelkem ideálja.

Azóta, hogy láttam, se napom se éjjent, 
Szeretem őt forrón, halálosan mélyen, 
Reszkető két karom epedve kitárom, 
Jöjj el értem, ments meg szép tündér királyom.. 

Tavasz. 
Jelenetek.

Egyik bakfis (Síró bangón). Mit szólsz hozzá 
édes Tinikéül. itt a Iiivjez.

lankodásai. Nem kell félteni ezt a hazát, 
mely híven őrzi meg apáink legdrágább 
örökét — az őri erényeket: a lángoló patri
otizmust, a buzgó tettrevágyást, az i eálo- 
kért való igaz lelkesedést. Nem kell félteni 
ezt az országot, melynek termőföldje ki
fogyhatatlanul szolgáltalja Isten adományait. 
Nem kell félteni n magyarokat, kik ugy, 
mint előbb, ma is rajongnak a dicső sza
badságért, melyet, ha kell, ésszel, ha kell 
vérrel megszerezni és fentartani mindenkor 
képesek.

A tavaszi napsugár bevilágítja mind
ezeket az erényeket, mindezeket a javakat, 
melyeket hosszú időn át a csüggedés ko
mor téli fellege elfödött. A nyájas tavaszi 
világosságban egyszerre isinél láljuk a ma
gyarnak valódi, igaz képét.

Nem satnya, nem gyatra a magyar, 
világosan láthatja most mindenki. Ha tűr, 
ha szenved is, de leigázni, letiporni nem 
engedi magát. A ki erényeiben kételkedett, 
most meggyőződő lix, hogy nemcsak érin
tetlenül őriz.te meg azokat, de teljes tuda
tában is van jó tulajdonságainak, melyeket 
meg lúd védeni mindenkivel szemben.

Virágvasárnapjára virágos kép ez. Szép 
és tetsző és minden igaz hazafit boldogság
gal eltöltő.

Nyájassan köszöntünk, virágvasárnap! 
Miként az Urat Jeruzsálembe való bevo
nulásikor frissen sarjadzó pálmaágacskák
kal fogadta a nép; ugy a reménység fakadó

üldsik bakfis. (Szintén szomorúan). Bizony 
itt van. Mindennek vége.

Az egyik. Végo a farsangnak I 
A másik. Végű a bálozásnak. 
Az egyik. Végo u mulatságoknak. 
A másik. Az estélyeknek.
Az egyik. A szörakozásoknak.
A másik. (Szóméit törli). Az udvarlásoknak. 
Az egyik. (Keservesen zokog). Mit is ér már 

most az élet ?
A másik. (Az egyik nyakába borul és hosz- 

szan sírnak.) j

Gróf X. Szervusz barátom! Tavasz van.
B á r ó X. Az ám I Végo Abbáziának. 
Gróf X. Elmu’tak az édes kalandok. 
BáróX. A korcsolyapályákon, az üdülő

helyeken, a jelmezes bálokon.
G r ó f X. A eonsortokon, a mükedvolöi elő

adásokon.
BáróX. Vége mindezeknek. 
Gróf X. Végei 1 t a tavasz. 
BáróX. It az unalom.
Gróf X. És nincs menekvés előle. 
BáróX. Megfogok örülni.

*♦ ♦
Egyik jogász. Itt a tavasz collega ur I
Másik jogász. Biz itt van. 
Egyik. Hála Isten.
Másik. Miért mondja, hogy hála Isten? Mi 

haszna, hogy itt a tavasz?
Egyik. Kis ártatlan, mintha nem tudná. 
Másik. S'.uvnmra, nem értőm Out.
kgyilc. No, nol Hát nem csapluk be a téli 

kabátot I , ,,
Másik. A téli kabátot? Iliszon nem is volt 

téli kabátom.
Egyik. (Részvéttel). Szersncsétlen. Ilyenkor 

tavaszszal érezni csak, milyen baj az, ha az em
bernek nincs téli kabátja

•• ♦

rügyeit tárja elibünk n buzditólag mosolygó 
tavasz.!

S e. éti üdvözlünk téged örömmel, 
nyájas, szép virágvasárnap !

Adó behajtás.
Működik az adóprés nálunk is, mint járá

sunk egész területén általában.
Derék polgártársunk: in i még tudod, hogy 

miről keltél fel virradatkor, de hogy estére mire 
fogsz lefeküdni: azt nem tudhatod. Mert nem tu
dod, mikor, mely pillanatban fog nálad jelent
kezni a végrehajtó, hogy kocsira tegye is elszál
lítássá ingó-bingó vagyonkádat. Mert, hogy adó hát
ralékban vagy, az bizonyos ! II sz olyan ember nincs, 
aki valaha adóhátralékban nem volna! Értesítést 
pedig előzőleg ne várj senkiid’, mert ugy is hiába 
várná1, hanem ha megy hozzád a végrehajtó, meg 
az esküdt, meg a rendőr kiséret, csak fogad őket 
szívesen, mert hisz ők is emberek és csak köte
lességüket teljesítik. Van azonban egy szavunk a 
községek érdemes elöljáróságaihez, az t. i., hogy 
járásunk területén az adóbehajtás oly szabályta
lansággal űzetik, ami már visszaélés számba megy 
és számtalan panaszra ud okol. A lefoglalt ingó
kat ugyanis az adós minden előzetes értesítése 
nélkül árverezik cl, cgys. erűen hivatkoznak arra, 
hogy tegnap ki lett dobolva általánosan, hogy kiki 
fizesse meg az ad )ját különben slb. ha nem fize
tett már viszik a ezók-mokot. Hál kérem ez tör
vénytelen eljá’ás, mert a törvény élteimében min
den egyes kü ön és Írásban figyelmeztetendő az 
árverési napot megelőzőleg 15 nappal, — hir
detmény utján — s csak az árverés napján do
bolandó ki az csel. A djbszó ma már különben 
is nem közhír, ó tétel, az ma már elavult, túlha
ladott álláspont, mert nem hallgat rá senki. De 
meg nem is hallgathat, mert nagyobb helyeken 
a fő-utczáktól — a hol a dobo ás réndszerint 
történik — a távol lakók nem hullhatják a dob
szót. De abszurdum is ma már a villany, a gép, 
a sajtó hatalmasan előre haladt korszakában dob
szóról beszélni. S ekkor, midőn a törvény maga is 
elrendeli az adós előzetes Írásbeli értesítését, miért.

Az első munkás. Nohát itt a tavasz. 
A második munkás kz ám. Itt van. 
As első. Hát nem is örül neki? 
A második. Már miért örülnék?
Az első. Hit mert nem kell kvártélyt fizetni. 
A második. Nem-e ? Hát tavaszszal ingyen 

lehet lakni.
Az első. Dehogy. Csakhogy ilyenkor nem 

muszáj lakni.
A második. Hát?
Az tlső. Hát ki.i hálunk a Iák alatt.
A második. Az. igaz 1 De jó, hogy szólt kend. 

Még a tavaszszal is lakiam volna ó milyen fele
dékeny vagyok.

A szerkesztő. Már megint tavasz van t (Asit). 
Megint kell róla Írni. Megint tavasz van. (tollat 
fog, nagyot nyújtózkodik, Írni kezd).

„Mindenki ölül, mindenki vidám I Itt a ta
vasz. Ismét e’jöll, hogy megörvendeztesse az em
bereket kedves virágaival, madárkáival, zöld lomb 
juival. Milyen szép minden, milyen élénk minden...

(Hosszan nyújtózkodik és ásil).
— nyi —ér.

A p r ó s á g o k.
Nagyon ostoba.

Jómódú paraszt gazda fiával beállít egy fő
városi tudós tanárhoz, kinek következő kérelmét 
adja elő:

— A tisztelendő ur azt mondta, hogy a ta
nár ur nagyon tudós. Elhoztam a fia mai, csinál
jon belőlo jó ügyvédei, mart paruszlgazdának u 
tökfilkó nagyon ostoba.

Mit talált,
Apa: Honnan jösz, Juliska?
Juliska: A vásárról, édes apám, és mit 

gondolsz, mit találtain ?
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nőin alkuim vzkodnuk hozzá az adó behajtó 
köz?gck?

Az összeles árveré-t íregmgcco paragrafusra 
hivatkoznak v kérdésnél. llrzen igaz, hogy az van 
ii törve nvbe, de c.aiii unni k v- teles t s ?t s azt 
uzussá b mi mm lehet és min szabad!

Ha mn < n egy köz égnék < I-g személyzete 
arra, hogy minden egy * • d >s óképpen nyil
ván tartassák, ni g illessek. lel'/.'• í.lassók ; az esz
közölt v.-greh: !.i' < r, ha cselló.' t incs jelen az 
aktusnál. ; ;r igv fog a'á-i j-py ékmásolattnl Írás
ban ért - k. majd a végreh.ij ás jogerejüvó
vállasa u'.an i.i-la h árveréd hirdet nénynyel ér- 
t-Htto-.az ..ív‘rés határnapjáról slb. szóval: 
hogy a t<> v. -.y \ia, - s i\ ndelkezései kellőképpen 
bvtai ta->; <k és végrehajtassa! < k, akkor vagy 
gond >< < l/ n I • személyzet szaporításáról, vagy 
kérjen k > e, <-: e munkák végzésére.

Nefu <• i,n\ lehal — adóbehnjló köze
geink mm l.a :a-a telelt pá'czát törni, elismerjük 
szorgalmuk:.I < cl l.ü:-'«nö<cn azt, hogy terhes és 
gyakran i • h . ;- kl e üköző hivatali munkájukat
kélió t.; p nla : ; <s szak'mlas.sal teljesitik, erejű 
kön fci :i d !_■<>. m.k, calmgy kellő eredményt 
ind; ia< f. 1 ; u ..lm, azonban epv (inber nem vé
gezheti hár.mi-i c/y :ek a munkáját, legalább nem 
végezheti j-1 s a la ; s mm.ka csak felületességet 
a sietség < i< mulasztásokat szil' és e szakmában 
reng' •»•.-.I-. mi Ih nségel okozhat polgárságunknak.

ti >, y vpéldát hozzak fel ezen elmondot
tak ilhi-l' .d.: i t. a ij >n itt a következő esd:

X. X. p Iga-társunk (noin'na sunt odiosa) 
adóval t ot' . rí. meghallotta szombaton, hogy 
dobolják ml"'; hogy a ki holnap nem fizet, 
annak v . >. i. n párnál a feje alól. Nem lévén 
képes pénzt !• r.inteni, nagy szorultságában egy- 
sze ü, járni <<r I du-i cszjárás-al s természetes 
ösztönének elijedve. -- mert hiszen az eb is védi 
vaczk ti e!h darozza, hogy bevárja a végre
haj ót s á^égébim megkísérli annak a szi
vére itatni.

Var. <■ ;k vár napokig óllhon, nem jön senki. 
Ejyszer a: a i megnyugodva, hogy ö ró a el is 
feledkeztek, elmegy dolga után, természetesen 
éppen r.\'or jut (I hozzá az adóbehajtó bizott
ság s h m i nem léiében elviszi a lefoglalt tár
gyakat.

S »k i sí l! . n meg még es ik nem is gyanitj i 
az mb'h ilral.I .o, v a kidobóit árveréi ő reá 
is larl.oik, n < it n m lévén hmm a foglalás alkal
mával. i cm i • Imi a, h< gy nál i f< g'allak s nem 
•különös- ii, h >gy mennyi ‘iá foglallak.

Mind ez azután mire vezet? Egy csomó kel- 
lemolh iis gre. szcknliirára, az eljáró és népsze
rűtlen munkálat jólii zemüleg végző közeg, vagy 
közege'.; iné; gyamriiására. A törvény szigorú be
tartana eseti n pedig mind ez elkerülhető lenne, 
tenné-z tesen : ha lenne c czclra kellő munkaerő.

Nagyon l.oilos dolog e’, ós elvárjuk — mi 
egyszerű polgár emberek — városatyáinktól, hogy 
<• szavakat me, fontolás tárgyává léve, panaszun
kat, jajjainkal meghallgatva, segítsenek a hajun
kon, meil ez első sorban az ő kötelességük.

Csörgő.

A pa: Nos. ta'án egy pé ztárczát?
Juli s k a : Dehogy, azt találtam, hogy mim 

den méreg d áfa.

Ismeretség
— Barátom, ismeri ön Szöllősi urat.
— Szó 1 sir? Nem, azt nem ismerem! 

llát akkor bizonyára ismeri Kárán urat? 
Kárán? Kárán? Ilin, hm. — Akkor még 

inkább Szöllősi urat ismerem.

Vigasz.
M észáros: Mi lesz még élből, honnan 

szerzünk majd marhát, ha tarlós marad a nagy 
szárazság és a takarmány hiány ?

M a r h a k e r e s k e d ö : Legyen nyugodt, 
mig mi kelten élünk, marhák mindig lesznek.

Jó bolyra jött.
Egy hitelező beakarla perelni adósát és elő

adta ügyét az ügyvédin..
Ez megkérdezi tőle; „Átnyújtotta az adós

nak szám lájál?
— Igen, ezt megleltem.
— S mii szólt ?
— Menjek a pokolba.
— S mit lelt ön erre?
— Idő jöttem önhöz, ügyvéd ur I

Az áldás.
Egy paraszt, a kit gáncsollak azért, hogy 

nem vette le kalapját, a mikor a pibpök az ál
dást osztogatta, igy szólt: „Vagy jó az áldás, akkor 
áthatolt a kalapon is, vagy n in ér semmit, 
akkor meg miért venném le a kalapom?

HÍR E K.
Választmányi ülés. z\ gödöllői polgári km 

választmánya mi vasárnap, dé'uhin 6 és l< I o a- 
kor a kör havi,égében üiest Imi, melynek tárgya 
u havi jelentések, indítványok és tagfelvételek,.

Kinovazós. Az igazságiigyminisH*  r D me'er 
Gyula aszódi kir. javkó intézeti család ö s ■ géd<-l 
a kassai kir. javító intéző hez családfővé nevezte ki.

Képviselő testületi tag választás. Hétfőn tő - 
lénl meg Gödöllőn a képvise ő-lcstü'eli t. pválusz- 
tás, mely oly mérveket öltött, mint n ég soha. Az 
érdeklődés óriási volt mind l ét kerülőiben. Bég
gel 9 órától (1. u. 4 óráig folyton tartott a sza
vazás és éhez több, mint száz ember szava, ott 
kétszer, mert gondoskodva vo'l arról, hogy ré
szeié beszerzett özvegyi meghatalmazás utján 
meghalalinazójn ne vében is szavazhasson. A vá
lasztás különben a legnagyol b rendben folyt lo. 
Mind a kél kerület küldöttsége egy helyen a köz 
ségháza tanács termében volt elhelyezve. Az cl ö 
kerületi küldöttség elnöke dr. Ileyder Ödön fő
szolgabíró, a máodik kerülő é Tacl.y István szolga
bíró \ollak. A választás eredménye a lleyk Lajos 
cs Bibszki János vezetése ala'.l volt párt győzel
met igazolta u mennyiben megválasztanak az 
első kei ülőibe rendes t a g o k u 1: Gyar
mati Mihály 128, Persler Kálmán 1G9, Ihira Mi
hály 108, Vinklc Ede 107, T.káes István 104, 
Kőim Sünnel 97. I’ ó l t a g o k : Jámbor József 
144, Maluz János pesti úti 115, Malii-. 1-lván közi 
114 szavazattal. A második kerti éiben rendes 
t a g o k k á: Karálsony István 119, Kovács Já
nos maluz 101, S reusler Frigyes 16. Lóit a- 
g o k k á : Nagy Imre 158 és Bokor István 97 
szavazattal. A választást különben — mint hír
lik, — a vesztes pártok meg fogják felebbezni s 
igy valószínűleg uj választásra van kilátás.

Rendkívüli közgyűlés. Gödöllő képviselő tes
tületé szombati n — e hó 4-én — d. u. 3 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott, melynek egyedüli 
tárgya az u'.cza kövezésre szükséges 150,000 kor. 
kölcsön megszavrzása volt.

Ünnep rontok. Minden jóizlésü polgárt meg 
bolránkozlat az a dolog, hogy Aszódon a ma cos 
(húsvéti laska) sütésnél alkalmazott keresztény 
munkások v a s á r- és ii n n e p n a p o k o n egész 
napon ál hábori:lanul dolgoznak, munkájuk köz
ben még meglehetős lármát is csapván. Szomba
ton azonban ugyanezen munkások szünetet tar
tartanak. Eltekintve attól, hogy ez a dolog a va
sárnapi munka szünetet rendelő törvény pnrag 
r.ifusaiba ütközik, sérti a jó ízlést is, a mennyi
ben az tüntetésnek látszik a vallásfelekezetek kö
zötti béke és testvériség, jó viszony feídulására is 
veszede'mesen alkalmas. Felhívjuk o dologra az 
aszódi izr. hitközség vezetőségének figyelmét.

Hymon Sleiner Manó, czegléd-berczeli keres
kedő eljegyezte Jónász Ilonka kisasszonyt, Jónász 
Jakab előkelő gödöllői iparos kedves és bájos 
leányát Gödöllőn. Gratulálunk!

Tüí. Szombaton, midi hó 28-án nagy tűz 
vész dühöngött Aszódon. A tűz Ondruska János 
félig cserepes, félig szalmafedvlü házában délután 
keletkezett és lokalizálása a dühöngő szél vihar 
bán nagy munkát adott a derek aszódi tűzoltó
ságnak, a kik — dicséretükre legyen mondva — 
meg is feleltek a várakozásnak és derekasan meg
állották a helyüket. Különös szerencse, hogy a 
tüzollóóág ideje korán szervezkedni tudott s azon
nal a tűz kitörése után meg jelent a holyszinén, 
mert csak igy lehetet elejét venni a nagyobb ve
szedelemnek, mely az egész ulcza sor sűrűn egy
más mellé épitelt szalmafödclü xiskóit fenyegette. 
A kár azonban igy is elég nagy mert a leégett 
ház nem volt biztosítva s igy belőle nem térül 
meg semmi. A tűz valószínűleg gyermekek játé
kából keletkezett.

Szemétdomb a város közepén. Piacz terünk
ről van szó. Ezt különben fölösleges is volt em
lítenünk a czim után mindenki tudta ugy is az 
első pillanatra. Igazi ázsiai állapotok, sőt még 
unnál is rosszabbak. Csudálatos a ti türelmetek, 
derék polgártársaink és a biikáéhoz hasonlatos. 
Vagy nem abszurd dolog-c az, hogy a minden 
elképzelhető czimen szedőit közköltségeket fizető 
polgár az anyagi erejét csal nem teljesen igénybe 
vevő, söl kimerítő áldozatokéit községétől no kap
jon absolule semmi rekonpenzációl ? Világításunk 
nem sokat ér, járdánk nincs, közbiztonsági álla
potaink mizerabilisek, közegészségi viszonyaink a 
legközépszeriibbck és sorra vehetnénk a községi 
közigazgatási ügykörébe utalt minden dolgot s 
mindenütt csak szánalmasnál szánalmasabb képet 
találnánk. Hát tulajdonképpen miért is fizetünk 
mi? Mire is fordítják keservesen összegyűjtött és 
befizetett adó filléreinket ? Piacz tarülelünkön, 
fő ulczáinkon rakásszámra és elszórtan szanaszét 
hever a szemét: mikor fordít már elöjáróságunk 
erre is egy kis gondol? Legfőképpen arra va
gyunk kiváncsiak, hogy mikor fegja észrevenni 
ezt a botrányos és fertőző szemetet a piacz téren 
a község közegészségügyi hatósága és mikor fogja 
hatóságilag emuit betiltatni és feloszlatni ogyszor 
már a piaczot, mert addig - ugy látszik — elö
járóságunk nem hajlandó figyelembe venni a kö
zönség jogos panaszait. Pcd'g a bőszeden boly 

pén.J öl lelne a piacztér ti-zlán tartására, ha elöl
járóságunk n.m mulasztaná cl a sziikségos intéz- 
ked -.-ck. t s :> felüt-yole <-l.

A kaszinó házvétela. Bégebben hallottuk 
i) . r om’ego'r.i egyesek almi, hogy a gödöllői ka- 

, s iió az Ad'm-felo egyemeletes u. n. Aránysán 
Lázat meg akarja \onni a tulajdonos monorkerü- 
lili takarékpénztártól. Mii t értesülünk a vótelügye 
közeledik a megvalósuláshoz s a vételárra nézve 
a vevő és eladó fél közölt alig van valami cse- 
k.ly különbözet. Pénteken, o hó 3-án a kaszinó 
egy küldöttsége meg is szemlélte a ház it Garán 
Dániel kaszinó elnök vezetése alatt. A küldöttség 
tagjai voltak: Kárász Gyul >, Pirknor Ernő, dr. 
Tegze Lujo”, dr. Bezsilla István és dr. Orbay 
Dénes. Örven Jeles dolog ezen legelső kultúrintéz
ményünk ily felvirágzása s igazán csak gratulálha
tunk’a kiváló vezetőségnek e fényes sikerhez, ami 

I kétségtelenül elsősorban és legföképen is az ö 
érdemök.

Öngyilkosság. Jenéi István gödöllői ácsmes
ter szerdán, o hó l-ón kamrájában felakasztotta 
magát. A boldogtalant az vitte a végzetes leltre, 
hogy valakinek 600 koronáért ált jót a gödöllői 
hitelszövolkcze'.nél s attól félt, hogy azt most már 
neki kell megfizetnie, hololt a hitelszövetkezet 
ugyancsak szerdán, o hó 1-én megtartott ülésében 
megtagadta ke lj biztosíték hijj in a kö.csönt, s 
igy azok, ami a szeiencséllcn lelki egyensúlyát 
megzavarta nem forgott fönt.

A vácz-budapesti villamos vasut. A Blas- 
kovich Elemér-fele vacz—budapesti és budapest- 
gödöllői villamos vasut megváló itása elé a vár
megye gördít akadályokat. Különösen Beniczky 
Ferencz főispán az, ti ki a k-ghatáro ollabbau 
ellene szegül a villamos vasut engedményezései 
állal I ért 3^0 l.orona szubvenczió megszavazásá
nak. Nagy fontosságú kérdése ez nemcsak a vas
útnak, de Vácznak és a közbeeső vidéknek is 
részben a vasul menti ingatlanok emelésével, rész
ben pedig ama óriási v; suti forgalom folytán, mely 
az éjzaknyugatrol érkező s Bécs-feló irányított 
rakományok Gödöllőn át Váczra terelésével lenne 
cl Crvo. Az éidekehek elhatározták Váczolt, a 
városházán Rudn y József elnöklete alatt tartott 
értekezletükön, hogy egy küldöttség fog dr. Froy- 
siiiger Lajos kir. tanácsos elnöklete uir.lt a fő
ispán elé járulni s á'nyújtja neki a vasut élet
képes-égét is igazoló kérvényt. Mi ettől a depu- 
tácziózástól sokul nem remélünk, de igen is attól, 
ha a megycbizolUági tagjaink megjelennek uz 
áprilisi közgyűlésen, a hol a vasul szubvcnczió- 
náiása szóba került s ott felvilágosítják a köz
gyűlést airól, hogy ez a vidék, melynek úgyszól
ván még semmi', sem adott a vármegye, s mely
nek fejlődésére roppant ha ássál lehet a \ácz— 
gödöllői összeköttetés, hiszszük hogy ha rögtön 
nem is szavazzák meg az egész szubvencziót, 
legalább bizonyos évekig rátákban nugudják, hi
szen kisebb fontosságú viczinálisokra nagyobb 
összeget is költöttek el már csupán a barátságból. 
Ezzel szemben egy nagy vidék érdeke áll, mely 
elölt meg kell hajolnia a vármegyének s vezetői
nek is.

Mindenki tudja, hogy a Mauthncr-féle impreg
nált takarmányrépa mag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti magvait ól a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vi ágmagvaiból f: kad a 
legszebb virág. — Szóval a Maulner-félo magvak 
a legjobbak, készletei legnagyobbak és ára igen olcsó.

Halászat — Gödöllőn. Singhofler Béla buda
pesti előkelő halkcreskcdö hétfőn, o hó 6-án és 
a rá következő napokon megfogja halászni a gö
döllői m. kir. kcronauradalom tulajdonát képező 
u. n. malom tavat. A halászinester ez alkalomból 
a korona uradalom tiszti kara tiszteletére a hely
színén halászobédot rendez, mely kedvezőtlen idő 
esetén a baromfitenyésztő telepen fog megtartatni. 
Az ebédet Károli Nándor, az Erzsébet szálló elő
nyösen ismert bérlője fogja felszervirozni, vala
mint jó minőségű italokról is ö gondoskodik.

Wi ner Modo A legjobb családi divatlap vi
seli a czimel. Bár magyar nyelven ilyen kiváló 
lapunk lenne. April l i száma fekszik már elöltünk, 
mely díszes kiálli ásában valóságos tárháza a 
szebbnél szebb toilcllcknek’ kézimunka és házi 
ipari mintáknak. Sok remok tavaszi ulczai és lá
togató kosztüm tarkítja o számot, melyet mutat
ványul ingyen küld meg a kiadóhivatal unnak, 
aki ezt egy lovclcző lapon kéri. (Béca, VI 2 Gun- 
perdorfer strasso Nr. 87.)

A nagy katonai vita érdekessége még foko
zódik, ha annak egyes mozzanatait képok ben 
is szemlélhetjük. Az egyetlen magyar uj*ág,  mely 
o tekintetben is előjár; a „Budapest*  képes poli
tikai napilap. Ugy a képviselőház tárgyalásairól, 
mint a tüntetésekről és a vidéki küldöttségek b I- 
vonulásáról már eddig is számos hű képit hozol’ 
Több kiváló rajzolón.üvész áll rendelkezésére, : 
kik minden nevezetesebb eseményt azonnal | 
pírra veinek a „Budapest" számára. De a „Búd 
pest*  egyéb közleményeire is mindig nagy g"' 
dót fordít, hogy olvasóit minden tekinlolben l> 
elégítse. Vozérczikkcit orsz képvi ölök Írják. k<"> ■ 
lük Kossuth Ferencz, a függetlenségi párt nag 
nevű elnökei Állandóan kél érdekhszilö regén ’ 
közöl, melyek közül egyik könyvalakban jelen • 
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meg, hogy kivágható és hőkölhető lvg,en. Táicza 
rovatában az irodalom majd mindegyik jelesével 
találkozhatunk Hírei frissek és meghizhutók. Köz 
gazdasági rovatában nagy súlyt foklel a gazdák 
és az iparosok érdekeire. Vasárnaponként a fő 
laphoz egészen díjtalanul hutnoriszlikm hoti mel 
lékletel csatol, teli pattogó ólczczol és kaczagtaló 
adomákkal. Ugyancsak ingyen kap minden elő
fizetője egy tartalmas és díszes naptárt. S terje
delméhez mérten aránylag igen olcsó. Egy hóra 
2 korona, negyedévre G korona. Mutatványszámot 
kívánatra bárki ingyen kaphat. Megrc ndc'ésck, 
előfizetések a „Budapest44 kiadó hivatalához (Bu
dapest, IV., Sarkantyus-ulcza 3.) intézendök.

A Független Magyarország búzánk független 
érzi Imii polgárságának egyedüli szókimondó lapja, 
llarczol a no nzel jogúiét* *:,  nemes, elszánt küzdel
met folytat. Kosu'.h Lajos megteremtette hazánk
ban a szabadságot, egyen’öséget és testvériséget, 
do azóta már sok nemzeti jogot elrabollak lelünk. 
Magyarország függellenségénok ki vívásáért harczcl 
a Független Magyarország. Illusztris államférfiak 
támogatják a lapot nagy ezéljai elérésében. Poli
tikai czikkcit a legjele-ebb Írók, országgyűlési 
követek Írják. Gróf Z chy Jenő, dr. Mezössy Bél i, 
Hálkiiy László, dr. Sebess Dénes, dr. Benedek 
J iiio* ’, r>. Visontai Soma, dr. Papp Zoltán orsz. 
képviselők gyakran keresik fel a Független Magyar- 
ország-ot magas színvonalon álló politikai cz.k- 
keikkel. A lapnak minden rovat i kitűnő. Ország
gyűlési tudód ú7: i lég! övebbek s a katonai javas
latok ellen folyó harczol legjobban a Független 
Magyarország-ból kisói heti az olvasó A Független 
Magyaroiszág kiadóhivatala Budapest, Király-u'eza 
7’2. s".. (Teréz körút melleit) kívánatra szívesen 
küld az érdeklődőknek mutal ványszámol. Előfize
tési ára : Egész évre 28, fel évro 14, és negyed 
■évre 7 koron’i.

Milliomos é? szegény ember egyaránt nagy 
érdeklődéssel olvashatja a „Magyar Világ*  czimü 
pnlilikai napilapot, mely eslénkint 5 órakor jele
nik meg. Bátor, szókimondás, a nemzet önálló
ságáért, igazaiért való harc/, tői belien szabad
elvűsig, ez vo’l a „Magyar Világ44 programmja a 
múltban és ez lesz jövőre is. A „Magyar Világ" 
a legolcsóbb napilap, meri az előfizetési ára ogész 
évro csak 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 fit, 
egy hóra 70 kr E.yos szám i 3 kr. Mindon napi 
eseményekről gyorsan, pontosan és alaposan ér
tesül, h a ezt a lapot járatja. A „Magyar 
Világ44 szerkesztőségének tagjai közt vannak a 
magyar hirhipü*>  d dóm legkiválóbb munkásai. Fe
lelős szerkesztője B; nedűk Elek. A „Magyar Vi
lág**  tározói, vezércikkei, regényei előkelő szín
vonalúak és igv méltán érez megelégédoltséget, a 
ki ezt a Lapot elolvass a. A „Magyar Világ**  
kiadóhivatala (Budapest, VI., Váczi-körút 23) kész
séggel küld mutatványszámot.

C80.lt.kvi 11)03.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy II o r n v a n s z k y \ i k t o r hpesti 
ezég végrehajt itónak, P á r <’• n y i .1 ó z séf vj- g r e- 
haitatást szenvedő elleni 1231 kor. 10 fill. toké .követelés 
•és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járás- 
l.irőság területén lévő Csömör községhez tartozó pus/ta- 
>zont-mihál von lek vő, a csömör puszta szent-mihályi 
1118 sz. tkvi betétben A y 1 sors/.. 3292124 hisz, ingat
lan és az azon épült -i PJ ö. i. számú házból Páitenyl 
Józsefet megillető felelés/. az árverést 162 1 kor. ez-mnel 
megállapított kikikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan rész az 1903. e v i április 
h ó 20-ik n a p j á n d e. 1;» 6 r a k o r Csömör község
házánál megtartan ló nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az Ingatlan becs
árának 10%-út készpénzben vagy az 1881.(50 t-cz. Díj
úban jelzett árfolyammal számított es az 1881. évi november
hó Len 8333 sz.’a. kelt igazságügyministeri rendelet 8 01 
bán kijelölt ovudékképes értékpapírban a kiküldött ke/.che/. 
letenni, av.uv az IB-G. 60 t. ez. I7O paragrafusa értőimé
ben a bánatpénznek a bíróságnál időleges cdhclyezéserol 
kiállított szabályszo.ü elismervényt átszolgállatni.

Gödöllőn 1‘JOB. január 24-én.
Kir. jbirísi'g mint tkvi hatóság.

(P, H ) LukáC3y s. k. kir. albiró

1195. sz.,tkvi 1903
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ság közhír, é teszi, hogv az aszódi takaró k p é n z. 
t. ár végrehajtatnak T ó t h István és n o j e szül 
Hazsik Mária végrehajtást szenvedő elleni 14.1 kor. tőke 
követelés és jár. iián'i végrehajtási ügyében a godollol 
hír járásbíróság területén lévő, Hévizgvörk községben 
fekvő, a hévizgyőrki 235 sz tkvi betétben felvett lóth 
M. István és nője szül. Hazaik Mária nevén allé A 11 — 2 
sorsz. 2G0‘2a, 200 2b hisz ingatlan az árverést 81(5 ko
ronában ezennel megállapított kikiáltási arltan elrendelte 
<3s hogv n fonnubb nu'gjolölt Ingatlan ne 1908. o v 1 
április hí> srilk napján d. o. 10 ornkor lloviz- 
gvüik községházánál inogtnilnn.lo nyilván..-, artciesrn a 
megállapított Itlklállarl áron nh I I. . I.i.l..lnl lógnak

Árverezni sznodékozdk tartoznak nz Ingni lanolt 
hecsárának II) százalóltál líószpónz!..... r«ff w 1««'• «"•
t-cz 1° S hnti l.dzel’ árf.dvantimtl sz.miliőit m nz. inni, 
évi november lm 1-ón 1)3:13. sz. n. k..|. |gnz..nBfmyinni sz
tori rendelőt H. s-bnn kijelölt ot ndekkqm ■ erlokpnpll bon 
a kiküldött kozó'lmz létmód avagy az IHSI <10 t.-cz. 1<O. 
S.a értelmébon a l.ánnlpónzimk n birosngtml fmiegf-t el
helyezéséről kiállítóit tzitlmlyszorü olimnorvenyt alszol- 
gáltatni. _

Gödöllőn, 1903. február lio 9. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi Imtosag.

(p. |I.) Lukácsy, s. k. kir. albiró.

1903. V. 129,2. sz. 1003 103 sz.

Arvoresi hirdetmény.
Alulírott kiküldőit bírósági végrohajtó ozonnel közhírré 

to«zi. hogy a gödöllői kir. járásbiióiuig .903. V. 129 .-/.ámu 
végzésével Dr. A r <1 ó Alfréd bpesti lakos, ügyvéd 
által képviselt II ó va i T est v ó r e k Írod, int r. t. 
\ ógrvhajtató részére P e r é n y i 1’ e r e n c z munkás
otthoni lakos végrehajtást szenvedett ellen 219 kor. 36 
fill. tóke követelés és jár. erejéig o'rendolt kielégítési 
xégrehaitás folytán végrehajtást szenvodettno) lefoglalt 
és 1238 koronára becsült ingóságokra, a fontidó/.ett 
gödöllői kir. j á r á s b i r ó s á g fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén annak a Pápai és Náthán 
295 forint felülfoglaltatólc követelése erejéig is a mennyi
ben azok törvén) es zálogjogot nyertek volna, végrehaj
tást szenvedett lakásán llákoskeresztmon a Munkás Ott
honban leendő megtartására határidőül 1303. évi áp
rilis hő 16. n a p j á n a k d é lelőtt 10 ő r á j a 
tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt szobabútorok, köny
vök s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize
tés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Eelliivatnak mindazok, kik az elárverozomlö ingó
ságok vételárából a vngrehajtató követelését megelőző 
kielégitteté hez tartanak jogot, a mennyiben részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási 
jegvzőkőnyvböl ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi beje
lentő ciket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek 
vagy írásban beadni avagv pedig szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján való kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1903. évi márczins hó 21. napján,
Trtztydnszky Kálmán s. k. 

(P. II.) kir. bírósági végrehajtó.

G95 sz. tk. 1903.

Árverési l.irdetmcnyi kivonat
A gödöllői kir járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság kőzliirré teszi, hogy 8 t raus/.ler II. végrehaj
tatnak P i sz c t z k y I s t v án végrehajtást szenvedő 
olleni 252 kor. tőke követelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében, a gödöllői kir járásbíróság - területén lévő, 
Czinkota községben fekvő, a czinkotai 108. sz. tkvi be
tétben Piszct/ky István (nős 'l'mecska Máriával) nevén 
álló A f 1—I- sor 1(52 — 161, 2 295 hrsz. ingatlan és az 
azon épült 27 ö. i. számú ház 21211 kor. kikiáltási árban 
— továbbá a czinkotai 1037. sz. tkvi betétben ugyanan
nak nevén álló A f 1 sors/.. 18u8,1 b.77 hrsz. ingatlan 
5 kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi április 
h ó 22-ik n a p j á n d. e. 10 őr.ik >r Czinkota községhá
zánál megtartandó nyilvános árverésen megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becs-árának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
évi (50 törvóny-c/.ikk 42-ik paragrafusában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi november 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminísztori rendelet 8 paragrafusá
ban kijelölt ovadékképcs értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa 
ért Imében á bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelye
zéséről kiállított szabálszerü elismervényt útszolgáltatni.

Gödöllőn, 1908. évi január lm 27-én.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.

(l». II.) Lukácsy s. k.
kir. albiro.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré lesd, hogy u gödöllői kir. járásbiró- 
súg 1903. V. 13(1 számú végzésével Dr. Mngynr 
Nándor bposti lakos ügyvéd állal képviselt ifj. 
Sióm Sándor végreliajlaló részére Schul- 
lor Béla munkás otthoni lakói végrehajtást 
szenvedett ellen 368 kor. 60 fill. lökő küvolelés 
és jár. erejéig olrendolt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehnjt.lst szenvedettnél lefoglalt és 
2228 kor ra becsült ingóságokra, a fent idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén annak a Ercnlreu ós 
Fuchs ezég 698 kor., l’árloe Lajos 151 kor., Ilnnpl 
Arno’.d 192 kor. Farkas Testvérek ezég 100 kor. 
és a többi feiülfoglnltntók követeléso erejéig is, 
a inoiinyiben azok törvényes zálogjog: l nyertek 
vulnu, végrehajtást <z.envodott lakásán Kákos- 
kereszturon a Munkás-Otthonban lem dó megtar
tásúra haláridöiil 1903. évi április hó 9 nap
jának délelőtt fél 11 órája tűzetik ki, 
mikor u bíróikig lefogluit .‘zobnlmlmok s egyéb 
ingóságok n legtöbbét Ígérőnek kész pénzfizetés 
mellett, szükség őseién bociárou alul is ol fogunk 
adatni.

Felliivalnnk mindazok kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését

inogelöző l.ielőgiilelcshez tartanak jogot, ninennyi- 
beu ró züíoo foglu'és korábban eszközöltetett volna, 
és ez a végrehbjlás-i jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
uiiszor.nl o'söbbs. gi I tjc'cnli'seikel nz árverés 
meglő zdé eig ; 1 >lin k i ii dő'.’n k vagy irá.-ban be
adni avagy pedig szövi.I licjí leiileni tartoznak.

A törvcini s La áridő a hirdetménynek a 
bíróság li b áján való ki iigg• .-zlásít követő nap'.ól 
számit tátik.

Kell Gödöllőn, 1C0J. évi márczins hó 9. 
napján.

Trsztyánszky Kálmán, s. k. 
(!’. II.) kir. bir végrelmjío.

KÖZGAZDASÁG.

A triesti általános biztosító-társaság
(assicuraz on: Generáli)

f. ó. márc ius hó lR-án tarlóit 71-i'c közgyűlésén 
térj észleltek be az 190*2.  évi mórtegek.

Az előliünk fekvő jelentésből látjuk, hogy 
az 1902. deczcmbcr 81-én érvényben volt élet 
biztosítási lökő ö s s z o g o k G11 .L58,220 
körömi 13 fillért leltek ki és a< év folyamán be
vett dijak 27,001880 korona 16 fillérre ingtak. 
Az é 1 e b i z t o s i t á s i osztály d i t t a r- 
lalókn 13.024702 korona 24 fdl.-rel 160,189849 
korona 13 fd'órri emelkedett.

z\ t ii z h i z t o s i t á s i á g b a n a díjbe
vétel 12,271,37’385 — korona I izlcsitási összeg 
lilán 20,219.14 korona 97 fillér volt, miből 
9,132779 korona 87 fillér viszontbiztosításra for- 
dillatoll ugv, hogy a tiszta díjbevétel 11,086435 
korona 10 fillérre rugóit, mc'y összegből 7,881010 
korona 61 fillér mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évro vitetett ál ; a dijlurl lék tehát 
a tiszta díjbevétel 71.10%-át teszi el. A jövő évek
ben esedékessé váló dijkölelezvónyck összego 
összege 82,371084 korona 24 fillér.

A szállít m á n y b i z t o s i t á s i á g- 
b a n a dijhovólcl kitelt 4,316155 korona 18 fillért 
mely a viszon'.bizlo3itások levonása után 1,457860 
korona 40 fillérre rúgott.

A b e töréses-lo p á s o I 1 o n i b i z- 
t o s i t á s i ágba n a díj) *vétel  £61700 korcna 
2G fülért telt ki.

K á r o k ó r t a t á r s a s á g lí0?-b e n 
25,472440 korona 08 fillért folyósítóit. Ehhez 
hozzáadva az előbbi években le’jesitelt kárfizeté
seiét a társaság alapítása óla károk fejében 
742,0140.’2 korona ós 05 fillérnyi igen tekintélyes 
összegei fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből 
h a z á n k r a 134.794*  85 korona 03 fillér esik.

A n y o r o s é g tartaléké k közül, 
melyek összesen 20,313106 korona 94 fillérre ing
unk, I ü'önösen kieine’dendök; az alapszabály
szerinti nyereségtarlalék, mely 5.2500'0 koronát 
lesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására ala
kítóit tartalék, mely a 3.729024 korona 17 fillér 
külön tartalékkal együtt 14,010830 korona 16 fil
lérre cmelkcd.lt. továbbá felc.iililendö még a 
1C0C09 koronára rugó kétoseköveleiésok tartaléka. 
Ezeken kívül fönnáll még egy 720138 kt róna 39 
fillért kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, 
hogy az élolbizlosilási osztályban a kamatláb csat
leges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek cLÖ rangú értékekben vannak elhelyezve az 
idei áu'alá-ok folytán 1‘0.319427 korona ÍJ fil
lérről 2.8,632918 korona 73 íiliéne emelkedtek, 
melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog

követelések
2. Ételbiztositási kötvé

nyekre adott kölcsönök
3. Letéleményczoll érték

papírokra adott köl
csönök

4. Értékpapírok
5. Tárczavállok
0. A részvényesek bizto

sított adóslevelei
7. Bankoknál levő rendel

kezésre álló követelése^, 
készpénz és az intézet 
követelései, a hitelezők 
követeléseinek levoná
sával _______ ___

33,144193 kor. 62 fillér

18 6CC000 kor. 19 fillér

682782 kor. 13 fillér 
141,2! ( 11 l or C9 liliér 
1,035' 53 l.or. 91 fillér

7.350000 k< r. -- fillér

6,529676 kor. 79 fillé
ös-zmen 2>.'8,l 32918 I or. í.. Iilltr

Ezen értékekből 43 millió korona magyar 
értékokro esik.

Első loánykiházasltásl egylet in sz Ez -i GG 
zol XL. rendes közg‘ülése maiczius 25-éi) a I gG< 
élénk részvétele) mellett tartatott' meg. Az évi je
lentésből, mely kieme i, Imgy nz in'czct 1'6.’. kö
zeién óv végével fenállásának negyvenn é evet 
töltötte be, kivehető, hogy az 19)*2.  űzöl; 'A d.i- 
czára a nehéz keresi ti vi-zrnyokm<i< I eJvczö es 
kielégítő volt. Uj In iralko.’rts volt 11 83/ jutalék
rész K. 12.C01.400 biztosított tökmel; a biztosi 
tási állomány nz év végével K. 4G.I28.LU volt. 
Dij- és niollékillolékfk bevétele íz t Limit évben 
volt K. 2,285 86498, tehát 119.PG8 I2 koronával 
több mint az 1901. évben. Erlckp pír kamat,

uiiszor.nl
cmelkcd.lt
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HÁzbéréi Tnkarékbfilél kamatok czimén 872.393 10 
K. vagy.-, C437T20 koronával töl b yétolezlelelt 
be mint az olmult évben. Kiházasitáii jutató < és 
vis’zafidé ek czimén 663. 721’97 K. utaltatott ki 
és 392 kedvezményezeti között 956 ju'alókrósszel 
oszlik meg, mely közölt 25 árva kedvezményezeti 
54,000 K. összegével foglal helyet. A díjtartalékhoz 
K 1 192 3Q4 csaló latoit é< ennek összege az jyu.. 
év végével K. 8.131.691TG volt Az ujonn'in szer
vezett Arfolyamkü'öinhözoli tartalék oO.OOU K. ősz- 
szegében nagv megelégedő s 1 fogadtatott. A pnn- 
maradó kezelőd 5 lesi g K. 165.752’16 aznap- 
s ’.abályok érle’inébm al tpszabalysz lü javadalma
zások, nás/juh.lék felemoló i alap ó*  külön t«r.,1n; 
lék télsleiro o^ztand i fe1, mely utóbbiak 8*4.491  4S 
kor. rúgnak A hivatalnoki nyugdíjalap U 7 680 51 
Kor. képvisel, méh nők a közgyűlés által 5000 is. 
szavaztatott meg Tetemes h irátok után a mérleg 
vég össze, e K. 9.323.257.91, mely végösszeg ki
zárólag reális érték létolekbon nyeri fedezetét. 
A igazgatóság je'enté-e az előző közgyűlési hatá
rozatok Aé.rehajtásáról, a pénzkészlet*  k egy ré
szének ujabbn egy kitűnő bérház vétele állal tör
téni beruházása tárgyában ogybsnru helyesléssel 
tudomásul vétetett úgyszintén néhlnv ujabbi i iz- 
tosilási combi >átió és tabella bevezetése holyes- 
löleg és tetszéssel fogadtatott. A felügyelő bizott
ság indítv.lnyóhoz képest a mérleg és jelentés 
egyhangúlag jóvália »yólag tudomásul vétetik ós 
az igazga óságnak a felmenlvény megadatik Tanay 
József és Fenyvesi Adolf tag indítványára pedig 
az Igazgatóságnak, az összes intézőknek kűlönö- 
nösen pedig Schwirz Ármin elnöknek és Kohn 
Arnold vezérigiz.galómk köszönet és edmirrós 
szavaztatik. A közgyűlés jegyzőkönyvén' k hitelesí
tésére kijelöltetnek ’ Hadi Ignácz és Zádor A ajos 
tag urak. A felütyclö bizottságnak volt tagja', 
úgymint: dr. A’exander Bornál, dr. Simonyi Z®ig 
mond, Hóger József, Werlbeimer Albert, Seifensi- 
eder Józs-f és Weil .1. D.b’id • gy év tartamára 
díjból megválasz.latnak. Miután még a márcz. hó 
16-án dr. S'ambeiger Ferencz kir. k.jegyzö jelen
létében fog'alt ,D“ osztályú nyereménykötvények 
kisorsolására utalás történt, melynek eredményót 
alább közöljük, az agg elnök lelkes éltetésével a 
közgyűlés bezárult. 1674 Braun Mór ur, Budapest, 
8281 Szabó Benedek u-. Bpest, 1388 Bindfeld 
Márk ur llihan. 45C4 Büchlor Mór ur, Csurgó, 
5625 Sziki i Sándor ír, Gyón, 6481 Ginlner Áron 
Silamon ur. Sz.czuczia, 646091 Cseley Józ ef ur, 
Szt.-Gothaid, E747 P*  pó Juda Gavricl ur, Seritjevo.

Éíőkeriíés
@ledifschio csemetéit

és niagoalt. _____
Ezer drb. két érés csemete ára ti frt. 
elegendő kétszáz méter kerítés örökí

téséhez.
.\ c.senictók 2 őves, egv méter magas, bot vastagságunk*  
Óriás tövisű, igen uvorsan fejlődő sövéiiynövóny. Ez 
az. egyedüli, inch bőt oly örökös kerítés nevelhető pár 
év alatt, remiki vüt c-ekély kiadással, melyen nemhogy 
ember, de semmiféle állat még az. apró nyitlak sem ha*  
tollntnnk át Nagyobb és ki.-« bl> birtokok, hogy-közsó- 
2-K <>k. idvaiok, majorok, keitek, tr illetők stb.
a le...»:e-óltlian egyszer s mindenkorra kulcsai zátha- 
tn !.< i tiietők kőiül. Föelőnyo még az is, hogy egész 
i i ■ ■ 'pé'a legjobb • i edménynyel ültethető.
M . . mizokkal ellátott ültetési és ke-

. lé': •Petik.
I' / . . «. . . voinatn disz.es

■ . ■■ • • •• Ingven . - bt rmentve ki !d itnek, rendelést 
kötél -'t<é>! nélkül. Az áijegi/.-ken kívül egy oly 
kőm vöt kp ■ z/.vl, i.i c/imr-i eg\ levelezőlapon tu
datja. aj../ a Láz v.tu’V c-aiá'í a hol au

• i n< f< rditan >1 . . iroson falun,
I - -• c
mik- ../oknak i- .Klekében all. kik rendelni semmit 
sem i.fit h, e ‘/ánios <>lv kőz.leméia. k

g , . sZL s’

..EilJiELIJ.K I ELMl SZŐLÓOLTVÁNYi 
TELEI- |

Nagy Kegy a n. p. Székelyhid. I

Kalapos mesterek 

A A figyelmébe! A |

A DÉLMAGYARORSZÁGI 
GYAPJUFONÓ ÉS VATTA
GYÁR RÉszvÉNY-TARSA- 

sAG baján
báránygynpjut n legolcsób
ban ós legszebben kórtól, 
mosott gyapjút kilónként 
26 fil'.-éil ós mosatlant 

34 fillérért.

S - - - ^=======
I Trieszti általános biztosító társaság
i (j.\sslcurazlonl Generáli)
i BUDAPEST, V. KÉR, OOROTTYAUJTCZA I SZ.__ __
' —G"J

A .Közgazdaság. rovatban közöljük a Trieszti általános biztosító tár- 

saság, a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének 
L főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e 

I czélból hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgai.
i A-Z intézet elfogad: élet, tűz, szállítmány, üVeg, betöréses-
! lopás és harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá.

: jégbiztosításokat a „Magyar jég- és Viszontbiztosító r.-t. , vala- 
i mint baleset elleni biztosításokat az „Első orsz általános bal- 

l eset ellen biztosító társaság számára.
Az aszódi ügynökség: KAUFMANN MIHÁLYNÉ. BRÜLL SOMA.
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+4-4-e temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. ++++

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, vliágik, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehuzások, ravatal-felállítás; a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitotl halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatok.
***• Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

^listill Ed e

IvraileiDSlCl. Aki ájulás, görcsök ós más Ilyen 
i.legbálitahnnkbnn szenved, kór 

jen brossul'nrrdl. Irigyen és bérrnentvo luiplmtií a hattyú 
gyógyszertár útján (SohwanenApotheke Frankfurt a. M.)

HŐI fiVFIÍNriC Segélyt és tanácsot nyuj- 
nUlmU I (qJj. Szülés eseteknél
nagy gyakorlatúd birok. Csölle Anna egyetemi szü- 
lésznő. Ferencz-József-tér (Adler-hftz) Gödöllőn.

Lohr Mária Kronfusz 
Csipke-, vegyészeti tisztító és müfestö Intézete 

ooo Megbízások átvételnek : 0 o o
BUDAPEST, Vili., BAROSS UTCZA 85. sz. 
Tslefon 5708. Telefon 6708.

.Erzsibe (“-könyvnyomda, Gödöllőn.

disz.es

