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Gondolatok.

Húshagyó kedd éjszakáján úgy 
hajnali három óra felé még kiszűrődik 
a fény, a sötét éjszakába, korcsmák | 
mulatóhelyek ablakán, még hallatszik 
a vidám muzsika s ének szó azután 
lassankint csönd lesz s kelet felől de
rengeni kezd a tavaszi hajnal. A tem
plom tornyában megkondul a harang 
szó és hívja,- hívja a hívőket a mi
sére, ahol hamvazó szerda reggelén 
hamut hint az Isten szolgája a fejükre, 
hogy emlékezzenek meg, arról ami 
majd ez élet után következni fog, mi
dőn a test mely most még az élveze
tek tengerébe merül, porrá leszen

Tehát ismét itt a nagyböjt, a 
maga elszomorító szürkeségében, mi
dőn a vidám életet fel kell cserélni a 
magába szállással, az önmegtartózta
tással, mert Így kívánja ezt a vallás.

Ámde nagyon kevés azoknak a 
száma, akik ezt mind tudomásul veszik

és az egyház parancsai szerint indul
nak. Vallásos öreg anyókák, akiknek 
a farsang alatt is csak ntagábaszállás 
volt az életük s most is jóformán az 
ő számukra teszik ki ilyenkor az oltá
rokra a megfeszített Jézust.

Az emberek nagyobb része csak 1 
külsőségnek tekinti ezt az átmenetet a 
farsangból a nagyböjtbe. A minden
napi élet nehéz küzdelmei közönyt 
ültetnek a vallásosság helyére a szi
vekbe és talán nagyon kevesen van
nak akik arra is gondolnak, hogy hát 
elmúlt a farsang, Karnevál herczeg 
búcsút vett hosszú időre s most ko
molyabb dolgok után is lehetne látni. 
Az embereknek mindegy. Mulatnak 
farsang végén, ha módjukba van, 
mert ez a szokás, de mulatnak nagy
böjtbe is, ha tehetik.

Nem is lehet ezt most olyan rossz 
néven venni. Mikor oly elszomorítók a 
viszonyok s oly nehéz az élet, hogy 
sokaknak még a farsang alatt is érezni 
kellett, hogy mi a böjt s mi az a böjt 
s mi az lemondani az élvezetekről;

nehéz azt kívánni ilyenkor, hogy va
laki akkor vesse magát alá a paran
csolt sanyargatásnak amikor talán 
módja, szerencséje az ellenkezőt en
gedi meg.

Régente midőn még más idők 
jártak, midőn volt bőven amit szem 
száj megkívánt lehetett beszélni a 
böjtről. Az emberek életében ez csak 
változatosságot jelentett, de most mi
kor az egyszerű kenyér és a finom 
pecsenye egyformán drága sőt talán 
sokan könnyebben meg tudják sze
rezni a nem böjtös, mint a böjtös 
eledeleket, nehéz a parancsolatokat 
megtartani.

Az idei farsang, amely a kalen
dárium szerint most éppen hosszú 
volt, keveseknek hozta meg a jó ked
vét s legfeljebb abban nyilvánult, hogy 
a báli termekben sűrűbben áldoztak 
a táncz istennőjének, egy két lány 
főkötő alá került s azzal vége volt 
mindennek.

Minap este felé egy gazdag fő
városi mágnás háza előtt vitt az utam.

TÁRCZA. tek az emberek, azaz nem engem, hanem a 
művészetemet. Voltam Amerikában is, de 
hát erről annak idején eleget Írtak a lapok. 
Volt részem dicsőítésben annyi, hogy meg- 
csömörlött belé a lelkem. De lássa, ez mind 
nem nekem szólt, hanem a művésznőnek és 
éppen ezen szoktam én esős, szomorú dél
utánokon töprengeni.

. Mert hazugság az, hogy a dicső
séget valaha megunja az ember.

Mcgundorodhatik tőle egy darab ideig, 
— mint bocsásson meg a brutális hason
latért — az iszákos a pálinkától de aztán 
megint előveszi a szomjúság. A dicsőségtől 
csömört kaphat az ember, de jól nem lakik 
vele soha. Nem is az a baj. A lelki katarust 
már kihevertem és most újra megyek mesz- 
szire, — keresni azt, a mitől annyira undo
rodtam.

... De láasa, más fáj nekem : az, 
hogy mindez a dicsőség, öröm, ünnepelte- 
tés nem ts cn em ért, hanem a művészete
met. Az asszony van bennem megsértve, 
érti már ? Kérem ne mondjon ellent, én is
merem azt a pár udvarias frázis!, a mi most 
az ön ajkán lebeg. Nem vagyok éppen 
csúnya, tudom. De lássa, mindazok a fór
nak, kik velem foglalkoztak, nem az asszonyt 
látták bennem, hanem a művésznőt. Több
nyire a hiúságukra hatott a nevem. Volt 
olyan is, kinek szivét megvette a játékom, 
de egy sem érti, egyetlen egy sem érti, 
egyetlen egy sem volt köztük olyan, kiről 
bizton elmondhattam volna, hogy : ez sze
retne enggm akkor is! ha nem az volnék,

a ki vagyok, hanem csak egy közönséges 
polgárlányka ; ha nem volna se szivem, se 
tudomásom, se szellemem, nem volna egye
bem mint a mostani tűrhető arczom. Ne 
nevessen, kérem. Nagy fájdalom egy asz- 
szonyra nézve, ha tudja, hogy benne nem a 
nőt látják. Mert higyje el, ostoba frázis, 
hitvány hazuság, amit a lélek nagyságáról, 
a szív nemességéről beszélnék . . A férfi 
nem ezt keresi az asszonyban, hanem a 
fiatalságot, szépséget, jókedvet. Mi — mi 
nők — néha elbolondittatjuk magunkat az 
úgynevezett lelki szépségektől de a férfi 
szerelem alapja mindig csak az asszony 
szépsége, bája, a többi hiúság, önámitás, 
érzelgés, szép lélekre mutató romanticzis- 
mus, de nem szerelem. Mint a hogy ezzel 
az érzéssel a maga elbűvölő igazában és 
fenséges erejében még sohasem találkoztam.

. . . Látja ott azt a kis szekrényt ? 
Tele van levelekkel, versekkel. Férfiak iriák, 
kik állítólag szerettek. Megtartom őket és 
mikor nincs más dolgom, olvasgatom egyi
ket a másik után. És most halgasson eim. 
Halálos ágyamon latennek ajánlva leltemet 
sem beszélhetnék őszintébben, mint a hogy 
most szólok. És a mit mondani akarok, azt 
nem pereznyi múló rossz kedv mondatja 
velem, hanem higgadt megfontolás. lián s 
nélkül oda adnám minden dicsőségemet, 
művészi tehetségemet, ha ezen leveleknek 
egyikében fölfedezném amaz imádatra méltó 
egy tlgy tlséget, melyeket iga-án szerelmes if
jak szoktak szép, fiatal I. rni.
Életem felét oda adnám, lia v.' a e

Az asszony.
Irta: Lengyel Laura.

Borongós novemberi délután volt, mi
kor megismerkedtem vele. A nevét sajnála
tomra, nem árulhatom el, de büszkeségem 
és boldogságom, hogy beszélhettem vele.

Eleinte egy kicsit nehezen ment a do
log. A hires zongoraművésznő nem tud ma
gyarul. Ezen kölcsönösen sajnálkoztunk, az
tán megfeledkeztünk róla. Ha idegen nyelven 
kell beszélnem, szakasztott olyan kényelmet
len érzésem van, mintha díszes selyemru- 
hnba álnék. Ezen a délután elfelejtettem 
mindent és hallgattam beszédét.

. . . Nos igen, magának igaza van : a 
dicsőség csakugyan szép és nagy dolog, 
higyje el, nem is csodálom, ha annyi bo
londja van. Nem is kellene az ilyen bolon
dokra haragudni, aki nem bírja erővel, úgy 
is elmarad. Én legalább sohasem tudok az 
ambíción nevetni, ha teljesen tehetségtelen 
emberben látom is.

. . . Hogy magamról beszéljek 1 Ugyan 
vegyen még egy csésze teát, meglássa, sok
kal mulatságosabb lesz a dolog. Maga olyan 
sokat vár tőlem s nekem alig van mit mon
danom. Nos igen, bejártam a világot, sok 
helyütt voltam, Páristól Péterváiig ünnepel-
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A termek pazarul ki voltak világítva 
s csak úgy áradt ki az utczára a vil
lamos csillárok fénye. A kitárt s a 
fényesen világított kapu előtt elegáns 
kocsit állottak. A méltőságos uréknál 
bál volt. Távolabb az utczasarkon, a 
hová még odajutott a palotából kiáradó 
fény, egy kis csoport állott. Valamit 
néztek. Egy szegény, majdnem ron
gyokba burkolt, fakó arczu asszony 
feküdt ott a kövezeten. Mellette egy 
pár Esti újság hevert, amit észre nem 
vett és nem vásárolt tőle senki. Hja, 
ilyenkor sietni kell a bálba, mulat
ságba. A mégjelent mentő orvos kon
statálta, hogy az éhség döntötte meg 
a szegény asszony organismusát, kinek 
vértelen sárga ajkain már-már ott le
begett az utolsó lehellet.

Felnéztem a palota fényes abla
kaira s úgy képzeltem, hogy az egyik
nél ott látom Karnevál herczeget rikító 
ruhában, csörgos sipkával a fején s 
bemázolt arcza levihog az utczára.

Ez hát a farsang.
Az urak, a gazdagok mulatnak s 

száz meg száz szegény nyomorog, a 
kiknek éppen úgy meg van a joguk 
az élet örömeihez.

Azután jön a nagyböjt, a gazda
gok tovább élik világukat s a szegény 
tovább húzza az igát.

A társadalom bajai minden idő
ben szembe tűnnek s észrevehetik azok, 
akiknek észre kell venni.

A böjti időszak, amikor az egy
ház parancsai szerint szünetelni kel
lene a dinom-dánomuak a munka 
időszaka s alkalmas arra, hogy azok 
akiknek tenni és cselekedni kell, a 
cselekvés terére lépjenek.

Kinn a szabadban is ilyenkor 
kezdődik már a munka s a gazda I 
hozzáláthat, hogy a jövő reményeinek 1 
megvalósítását megkezdje.

Sajnos, hogy mindenki saját ere- . 
jére van bízva, mert az ország dolgai ' 
oly ziláltak, hogy teszem fel a mező- |

gazdaság a kívánatos felsőbb támoga
tást most hiába várná, a várakozás 
álláspontjára helyezkedni pedig nem 
szabad, hanem támaszkodni kell arra 
az elvre; Segíts magadon és az Isten 
is megsegít 1

A munkának bármily nehéz is 
legyen az, mindig meg lesznek a si
kerei.

Ha az ember sokszor hosszú időn 
át szenvedni kénytelen, még mindig 
találhat reménytarra, hogy sorsa jobb
ra válik.

A szántóföldek fölött már a ta
vaszi szellő fujdogál s kibújik apuba 
földből a termés zsengéje, a szép 
zöld vetés, reménye sokak boldogulá
sának.

A böjti szellő a fakadó tavaszi I 
virágok illatát hordozza be a váro
sokba, mintegy észrevétetni akarja 
velünk, hody odakünn már minden 
éled, fejlődik s majd ha véget ér a 
hosszú, böjti időszak s az Ur feltáma
dására csendülnek meg a harangok, 
boldogan szállhat az ajkakról az ének: 
„Alleluja, hála légyen az Istennek 1“

Kallina Ernő.

HÍREK.

Színház.
Miklósy színtársulata növekedő i 

érdeklődés mellett játszik.
A gödöllői inteligentia ép úgy, 

mint az iparos osztály mind nagyobb 
számban megy a színházba.

Csütörtökön a Hét Schlé- 
singert adták. A közönség azonban ez 
alkalommal csak félig töltötte meg a 
színházat — s jól mulatott a darab 
vaskos bohóságain.

Pénteken a Katinka grófnő 

ment másodszor, szép számú közönség 
előtt Herczeg Zsenivel és Miklósyné- 
val. A közönség szívesen hallgatta 
szép éneküket.

Szombaton a Drótostótot 
adták zsúfolt ház előtt. M'kíósy, mint 
Pfefferkorn valósággal brillírozott. — 
Szinte leste minden szavát a hálás 
publikum, csakhogy kitüntethesse tap
saival. Kívüle még Csete Lajos, Mak- 
róczy és Székely nyújtottak jő alakí
tást, mig a nőszereplők közül Adamek 
Irma volt a közönség kegyencze.

Felemlítjük itt, hogy kedden lesz 
Miklósy Gábor és neje jutalomjátéka. 
Ez alkalommal Konti nagy operettjét 
a „Suhancz“-ot fogják adni. Közön
ségünk készül is már e jeles színész 
pár méltó ünneplésére. Az egyes he
lyekre már is történtek előjegyzések s 
valószínű, hogy ez alkalommal is zsú
folt ház lesz. Felhívjuk rá a közön
ség azon részének is a figyelmét, 
mely ez ideig még nem jár a szín
házba. * * *

Progranim-beszéd. A váczi füg
getlenségi párt Botlik János váczdu- 
kai földbirtokost jelölte, k' e hó 23-án 
este 6 órakor tartotta meg programm 
beszédét Váczott a Kúria szálló nagy
termében óriás közönség előtt, a hét 
végén pedig körutat tett a kerületben. 
Ma d e. 10 órakor Aszódon fogprog- 
ramot mondani a nagyvendéglő eme
leti termében. A választás április 3-án 
lesz megtartva.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ün
nepe. folyó hó 25-én ülte meg a katholi- 
kus egyház Gyümölcsoltó Boldogasszony ün
nepét, az angyali üdvözlés emlékét. E napon 
jött le az angyal, hogy tudtára adja Szűz 
Máriának, hogy tőle fog születni a világ 
Megváltója. — Gyümölcsoltó-nak azért ne
vezik ez ünnepet, mert a gyümölcsfák oltásá
nak idejére esik. Tulajdon képenezen ünnepre 
lehet visszavinni, a katholikus hívek azon 
szokását, hogy naponkint háromszor, reggel, 
délben és este az UrangyaH imádságot 
mondják, melyben az angyal köszöntéséről 
megemlékezve, annak üdvözletét ismétlik. 
Már az V. században is megünnepelték e 
napot, mely rendesen a nagyböjt idejére esik.

levelekben oly sbk szép gondolat, kinyomatni 
való aforizma, ordítozó hiúság, beteges ér- 
zelgés, de megcsapna egy forró, opedö só
hajtás, melyet a legegyügyübb szerelmes 
ember levelénél is érez az ember. Ha ez az 
érzelem a maga isteni nagyságában reám 
talált volna I De nem igy volt és nem is 
lesz igy soha.

■ . • Mert hiszen végtére láttam nőket, 
kik kevésbé csinos külsővel, mint az enyém, 
szenvedélyre lobbantották a férfi szivét. De 
n..!am ez nem úgy van. Hogy művészetem 
mellett külsőm is érvényesüljön, sokkal 
szebbnek kellene lennem. így mindenki a 
művésznőt latla bennem, és nem az asszonyt. 
Komikus u"y-e ? Féltékeny vagyok saját 
magamra. ín nem akarom, hogy tehetsége
mért, mely asszonyi voltomtól teljesen külön 
álló dolog — szeressenek ; mint ahogy az 
ilyen érzelem nem is szerelem, higyje el. 
A férfinak szépségre,.Ifjúságra van szüksége 
az ő asszonyában, és nem művészetre vagy 
elmésségre. A szerelem ott kezdődik, mikor 
az édes, együgyű leánykákról hullatlanul 
döczögós versben jelentik ki, hogy a nap, 
hold, a csillag, általában minden égitest — 1 
hozzájuk képest suviszk. Mikor az angyalo
kat delronizálják, mikor a hajról megírják, 
hogy arany, a szemről, hogy ibolya, az aj
káról, hogy eper. Olvastam néhány ilyen 
hallatlanul ostoba dolgot és életem gyásza, 
hogy egy sem hozzám volt Írva . . .

■ ■ • • Ugy-c különös gyötrelem az 
enyém ? Nem hallott még ilyet, hogy valaki 
önön magára legyen féltékeny ? Pedig úgy 
van. A lelkem vagy a tehetségem vagy tud
ja Isten hogy nevezzem azt, a mi bennem 
van : ragyogóbb mint a külsőm. A nap 
ragyogásától nem látjuk a csillagokat, A ha
sonlat merész, sőt vakmerő, de nem jut 
más az eszembe. Lássa, a kis csillagok 
mindig ott vannak az égen és biztosan na
gyon fáj nekik az árnyék, melybe az izzó 
égitest ragyogása borítja őket. Most már 
képzelje, hogy egy csillagia reászakadna az 
izzó gömb, aztán örökkön örökké árnyékban 
tartaná fényével és aztán hiába söhajtozná 
én is itt vagyok és senki sem vesz észre, 
soha. Édes Istenem, bolondokat beszélek, 
de szeretném oda kiáltani a világnak : asz- 
szony vagyok első sorban asszony, semmi 
más, lássatok meg már mint ilyet, és enged
jétek bennem a nőt érvényesülni. Sokáig 
halgatott mig én magamban gondolkoztam 
beszédén, ö újra elkezdte.

A dolog fáczitja, hogy a nőknek nem 
va'ó ilyesmi. A véletlen szeszélye ad nekik 
néha tehetséget s ezt természetesen elnyomni 
vagy megsemmisíteni nem lehet. Ám az 
asszony százszor jobban érzi a kiválóság 
súlyát, mint a férfi. Lám, nekünk nőknek 
csak szeretni kellene mindég : ez is nagy 
műyészel, melyhez a teljes szív és egész lé
lek kell. A férfiaknál a szerelem csak mulat

ság vagy élzezet, nálunk életmisszió. Azért 
tud a férfi dolgozni, tenni, alkotni szenve
délye mellett. A nőnek választani kell. Azaz 
nem választhat, mert születik az ember min
denre. Nálam a művészet meríti ki az erőt 
szivemből, telkemből : de a vágy, asszony
nak lenni, mint a többiek, megmaradt ben
nem. Mentői elérhetetlenebb a dolog, an
nál erősebb, intezivebb az epekedés. Érti 
most már, hogy nem a dicsőséget unom, 
hanem a szerelem után vágyakozom. Erről 
nem tehetek, ez nem hibám, asszony vagyok 
s ezzel a vágygyal szillettem. Nem fogom 
elérni soha, mert a csillag mindig homály
ban marad, mig a nap fent lángol. Ha 
pedig letűnik ? Ah, erről, ne beszéljen, mert 
hiszen az a mi tragédiánk, hogy a fényes 
nap után nem csillagos, holdfényes este, 
hanem örökös, sötét éjszaka következik. 
Hát lássa mégis csak jobb igy az izzó nap
sugárban vágyakozni a szelíd csillagfény 
után, mint a sötét éjszakában hangtalanul 
vágytalanul, feledve a bánatot, a csllgge- 
dést, a lelkesülést, mindent, mindent, a mi 
a sokat szidott, mégis oly szép, szép, szí
nes élethez kötött bennünket.
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Tűzoltó gyakorlat. Ma délután | 
tűzoltóságunk szergyakorlatot tart a 
főparancsnok vezetése alatt. Kivonulás 
délután 2 órakor

Közgyűlés. A gödöllői Polgári 
Kör ma d. u. 6 órakor tartja meg évi 
rendes közgyűlését a kör helyiségei
ben. Ezt megelőzőleg d. u. 4 órakor 
választmányi ülés lesz.

Helyreigazítás. A czinkotai fő
jegyző választás alispáni rendelettel 
elhalasztatott. Lapunk legutóbbi szá
mában közölt hírünket ily értelemben 
igruzitjuk helyre A helyettesítéssel meg
bízott Bitskey Kálmán csömöri jegyző 
lemondott megbízatásáról s igy jelen
leg nincsen Czinkotának főjegyzője.

Mérgezés kénporrai. Kis Sán- 
dorné Szadán, e hó 21-én, mig mun
kába ment, gyermekeit anyósára, Kis 
Sámuelnéra hagyta. Hazamenve, bete
gen találta őket. — Az öreg asszony 
ugyanis a gyermekek levesébe kén
port kevert s az mérgezte meg őket. 
A csendőrség előtt azonban tagadja 
tettét, daczára annak, hogy a megma
radt levesben még a csendőrség is 
talált kén mérgét. A nyomozás folyik.

Az idei farsang. Járásunk terü
letén az elmúlt farsangon 189 táncz- 
mulatságot tartottak. — Ebből esik : 
Aszódra 3, Bagra 7, Boldogra 6, 
Czinkotára 12, Csömörre 9, Gödöllőre 
18, Hévizgyörkre 6, Isaszegre 11, Kar- 
talra 8, Kerepesre 5, Kistarcsára 4, 
Péczelre 8, Rákoscsabára 13, Rákos
keresztúrra 12, Szadiira 1, Túrára 28, 
Váczszentlászlóra 10, Versegre 3, 
Zsámbokra 21, Rákosszcntmihályra 4 
mulatság, mig Valkón, Nagytarcsán, 
Mogyoródon, Ikladon, Gaígahévizen, 
Domony, Dány községekben az idén 
nem tartottak bálát.

Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meg
lepni előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően 
szerkesztett, élénk és tartalmas lap minden 
egyes alkalommal bámulatot és elragadtatást 
keltett ajándék-albumaival előfizetői körében 
s ezek évről-évre sok ezer uj előfizetőt hódí
tottak e lapnak, mert azok valóban úgy a 
tartalom becsére, mint a kiállítás pompájára 
nézve felülmúlnak minden várakozást. Az 
idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" czmiíi albumot fog küldeni elő
fizetőinek, melynek előkészítő munkálatai már 
serényen folynak. Ez az album fényben és 
tartalomra nézve még az eddigieket is felül 
fogja múlni és ingyen fogja megkapni a 
Pesti Napló minden előfizetője, aki addig 
legalább fél évet befizetett és egy további 
fél évi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28. — Fél 
évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. Mutatvány
számot szívesen küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy-ut 27.

Szerkesztői üzenet.
Édes Babus. Versei a magyar költé

szetnek igazi remekei. Csak azt nem értjük, 
miért írja ön a verseket „Édes Babus" ne
vén, hisz ön, számításunk szerint, már 70 
esztendős lehet. Mert versei közül az egyi
ket ön még a 60-as években irta meg és 
már akkor oly tetszésben részesült, hogy a 
költők remekműveibe is felvették és Önt 
akkoriban a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjává is megválasztották.

Ugy-e édes Babus nem veszi hát rossz 
néven, ha versét újra közre nem adjuk, ha
nem ideáljának azt üzenjük, hogy lapozgassa 
át a magyar költők remekműveit és ott majd 

megtalálja az ön verseit. Jó, jó édes Babus, 
de mit fog szólni ideálja, ha ő, legnagyobb 
meglepetésére most azt tapasztalja, hogy ön 
nem egy ifjú hajadon, hanem egy már 70 i 
esztendős öreg — bácsi. Lássa, lássa, most ' 
már vége lesz az ö minden illusiójának.

Jó lesz tehát édes Babus, ha ön ver
sek másolása helyett továbbra is főzöget, 1 
mert higyje el, több illusiót talál ideálja egy 
szorgalmas házileányban, mint egy 70 esz
tendős, öreg — bácsiban.

M csukott kocsi, 
amely nyitott hintónak is használ
ható, jutányos áron, szabad kéz

ből azonnal eladó. 2—3

1028 sz. tk. 1905.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy a gödöllö taka
rékpénztár végrehajtatnak Tóth Mihály vég
rehajtást szenvedő elleni 914 korona tőke
követelés es jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pestvidéki kir. törvényszék, a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő Valkó közi ég
ben fekvő, a valkói 299. számú betétben 
Tóth Mihály nevén álló A I. 2—4, 7—16. 
sor. 792, 864, 1388, 1591 34, 1603 18, 2712, 
2754, 2996, 3512, 3619, 3620 hrsz. beltelki 
kert, szántó, szőlő, rét, legelő és crdöilletö- 
ségböl álló ingatlanra 1166 kor. vételárban 
és a valkói 297. sz. betétben A I. 1—7 sor 
777, 778, 779, 780, 781, 782, 783 hrsz. 
felvett és a 219, 218 ö. i. számú házakból 
beltelki kert és szériiskertböl álló ingatlan
nak Tóth Mihályt megillető B. 3. alatti fele
részbeni jutalékara az árverés 841 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatla
nok az 1905. évi április hó 28-ik napján 
d. e. 10 órakor Valkó községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 "o-át készpénzben, 
vagy az 1881 évi 60. t. ez. 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 1. M, 
rendelet’8. szakaszában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 évi 60. t. ez. 170 szakasza 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság 
Gödöllőn, 1905 évi február 4.

Lukácsy kir. albiró.

531 sz. tk, 905.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. ' 

hatóság közhírré teszi, hogy özv. Benedek 
Pálné szül. Zsíros Anna galgahévizi lakos 
végrehajtatónak Bagó Mátyásáé sz. Benedek 
Verona u. o. lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 126 kor. 20 fiit. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. 
törvényszék a gödöllői kir. járásbíróság terü
letén levő Galgaltéviz község határában fekvő 
a hévízi 926. sz. betétben Bagó Mátyásné 
szül. Benedek Verona nevén álló A I. 1—3, 
9—11 sorszám 1874 3, 720, 920, 932. hrsz. 
szántóra, közös erdő és legelő illetőségre 
218 kor. kikiáltási árban ;

az ugyanezen betétben foglalt A j- 1 
sor 1264 1 hrsz. szőlőre 16 korona kikiáltási 
árban ;

továbbá a hévízi 362 sz. betétben Bagó 
Mátyásné szül. Benedek Verona nevén álló 
A I. 3—8, 15, 16 sor. 721, 919, 931,
2010—2012 hrsz. szántóra, rétre, közös erdő 
és legelő illetőségre 387 korona kikiáltási 
árban ;

az ugyanezen betétben foglalt A f I, 
sor. 1243. hrsz. szőlőre 52 korona kikiáltási 
árban és pedig az összes fentebb elősorolt 
ingatlanok az azokra Nagy János és neje 
Benedek Anna javára bekeblezett életfogytig 
tartó haszonélvezeti jog fentartásával ameny- 
nyiben azonban a fenti-ingatlanok a haszon
élvezetijog fentaitásával oly árban adatnak el, 
mely haszonélv.jog tkvi bejegyzését megelőző 
tehertételek fedezésére szükséges 2000 K-t 
meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik 
és a fenti ingatlanok a haszonélvezeti jog 
fenntartása nélkül nyomban elárverezendők 
lesznek, az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi 
április hó 12-ik napján d. e. 10 órakor 
Galgaliéviz községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 21 
K 80 f-t, 1 l< 60f-t, 38 K 70 f-t,5 K 20 f-t kész
pénzben, vagy az 1881. 60 t. ez. 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 évi 
november hő 1-én 3333 sz. a. kelt m. kir. 
igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ban kije
lölt óvadekképes értékpgpirban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 évi 60. t.cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előlegns elhelyezésén.! kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905 évi január hó 18-án. 
Kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

A közönség szives tudomására 
hozatik, hogy Gödöllőn az alulirt erdő
hivatal központi csemetekertjeiben a 
folyó év tavaszán 4500 drb 3 éves 
átiskolázott díszcserje tízféle fajban 
(spireák, deutzia, weigelia stb.) 25-30 
cm. magasak darabonkint 30 (harmincz) 
fillérért azonnal eladó. 2—3

Gödöllői m kir. erdőhivatal.

Iszákosságnincstöbbé
Kívánatra bárkinek btrmcntescn küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea, 
étel vagy sztszcs italban cgyformáu ad- 

h t i az ivó tudta nélkül.
A Cozapar töb»ct ér, mint a vilá-j 

mindéi, szóbtr.e a tartózkodásról, 
mert csod ihatása ellenszenvessé teszi • 
iszákosnak a szesies italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja esaz illető még 
csak nem is scj<*| mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitct’e 
ki ismét sok-s >k ezer férfit a szégyc* és 
becstelenségtől megmentett, kik késűba 
józan polgárok és ügyes íiatalco berek 
lettek Tömérdek fiatalembert a j > útra 
éi szerencséiéhez segitett sok embernek 
éleiét számos evvel meghass abbit tta.

Az intézet, mely a Cozapar tulajdc- 
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egy köszö.i<'-Írásokkal 
t?lt könyvetdij-és kö'tsigmentesen küld 
hogv igv bárki is meziiyűzödhessen biz
tos hatáséról — Kczzsi c lünk, hogy n 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f. 

bérmentesitendök.

Coza Institute
(Dcpt. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.
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11)04. évi nyoroaeg............................................................
* Az idei hozzájárulásokkal 2.543,539 kor. 68 flllórro emolk.dett.

II. Életbiztosítási üzlet.
Negyvenkettedik évi zárszámla 1904. január l-töl december 31-ig.

alapítvány

5.313,0 O kor

~ .m-o-i’i Ilii.
ós

(■ 033.0)0
6.0 <>,'10 I
2.:i!8.*n <52
4.5j4,0S7 29

ni.

„
5.710,204 89

523,156
77.ŐÍ4 5Í

58
6. lő i 26

421,4J>) 62
-,7"l

1.30 >.717 36
1 >5.222 24
.8 ,5H 1O
40.314 88
50.625
74 -250

2.C.56. !77 92
63

80.918. -7.8 1 >•'

koron* tlll. korona Ilii. r...
TÖrlc>ztett kötvények <1f a........................................................... 910,022 42 A mii r-voól áthozott díjtartalék............................................. 84.237, JJ1 92
\ iKHzavallotl kötve.., Sk .-rl ............................... .... 1.446.75) 45
Halálesetek utat) ki lzer.-tt Kfti-ősazmz.................................................
Lejárt ktházasitási tós.-r.eri........................ . .

3.219,298
3.429,' 26

13
46 Betolt dijak ; ez evben kiállított kőtvéuyák után . . . 1.387,863 53

Kiházaa-.l biziusilasokn <i iisllleiet köv.*tk-r.\ .fi'visszatérít. 70,749 84 13.249.532Függőben leve káro* e- di;v.--za. -rué eK .a lal-as . . . 513.097 81 8/ 'lőlini • v *ki>eii kiállitot, kötvények titán .... 38
tüguóoen leró Kibazasiiási lók< k isrialéka ............................... 298,765 40
Ev|ára<téKokért................................................. ....................
Viszontbiztosítási dijak ...............................................................

85S.931 56 r. i íz o-itut. töks emelés Are lorjitott uyern non vet . 7 > 0 A ’i 15.2 7.422 80
461,815 69
290.236 15 837,632Irodai bvr. poaladijak, ..yomt i’v .m ■>, <tv es e^yeb költs. 900,822 11

1 is7ti fizetések................................................. . .............................. 2<3.578 08 Kamat ■ivedunt . ................................................................................Adóér-....................................... ............................................ 80.869 96 3.734.93) 99
Orvosi dijakért.............................................................................. 17-Í.786 09
Szerzési dijnehajtási költs •vek ...».................... 1.109.119 77 Múlté' ug I > >9u v.> t ká o* dij visszatérítés.»< tarta ék t 6W.S33 21
Kisorsol' niziositiiHok tartalék < .................... .... 12.000

38.821 08 13.740.69(3 95 Múlt e -i lüggőbon roll kiházasiláai t->kék tartatott* . . £03,97i) 73Dijtai-Ulék *-z »-v . .............................................................................. 89.950,582 23
80-2. >3 75

104.493.7 -4 93 104 4J8.754

VAGYON.

43 fii ntrvania :

1.500.000 
l/vonon

agy kit. 4 /„.os korona.portok ériékp ,pir|
9' « i-onársl .

I‘<>4-ben esi-uéke* kamatok 
Jelzálog kö.i-><niiAk . . .
Kötvény kól.sm.rtk ....
X ision'hivt kAtvAnv-kdlcRÖuök .
A központ tartozása folyó számlán 
Votér- és főügyoökeégek és mások tartozásai

Ertíkpspirok ............
2.749j«ii> kot . n. é. magyar kir. 4 7i7<*?aí"
N.829.4<K) . , „ niagy. földhlte Kor.

15.64'J.OK) . . . magy. löldliit. álogi 98 k
10.98-,.-jtO , w „magy.it tölulu kororiH-zál .-gl. 9.) k-
9.3<W.4‘*) . . . pesti magv. ke ■-kot ona-zalogl. 94 kor
2.WI3..*K) . „ „ kisbnt. orsz. . 4'í,i,-os zálogl. 100 koronával

l4,Uf>> „ „ . kisbirtokosok orsz. fiildhltelmt. 5 |..-os zálgl. 100 kor. val
2.9Ui,ikk) ... mit y. or-z. köz.,, takp. 4 | zá'.ogl. (ápril) U8 Koronával 

5KI.HOI ... mmry. orsz. k izp. tnkp. 4 ■•/„zálogl. (jnnii 97 kor. 25 ilil.-el 
NI2.'KM . . „megy m-sz ftzp Ukarákp. 4'/» "/„-os zálngl KK) koronával

5.315.4<"> . „ .egyesül bp-sti löv taáarékp. 4 6.-os zálogl. 98 kor. 25 fül.
tmooo . . . bolvá.-osi t.karékpénztár 4>/»% záloglevelei 100 koronával

28.1100 . . „ peri hazai első ta;«nrékp. oxyo<. 4".„-os zálogl. 98 kor. 50 Mii.
| 57.200 . . , magv jmz.-hitelb. 4 •/.,.<>* nyer.-kölcs. kötv. 132 koronával
Magyar lelzálog-bitelbsnk 4"/,^os kőlusön 14 drb nyerem-jegye 41 koronával 
4.940,1*10 kor. n. ó. m. jeiiáio mheli.aitk 4 "/, záloglevelei 98 kor. 25 fillérrelX.k i í.... .. A .. . I — .... ... ■ . ■ ...a. . .52>i.am kor n. é. magyar j.»lz.-hitelbank 47» u/n-os zátogl. 100 koronával 

Beazterczebányá-brezovai és plskl-v ajdahunvadi vasúti els. kötvény . . .
7.97O.O*i kor. n. é. triesl-parenzoi h. é v. 4''/ -os eisőbbs. kötv. 99 koronával 
* Rudolfbahn* államadósság 4'/~-os kötv. 100 koronával

V :k«lii. .nlopio 4 < kötv. Ibi) Irnr.
os ozüstiár tatifi i IOu kor 
pnpiriár. ilebrtilri 1 álkor.

Dlitartalé s
kormts fill.

2.6(14.804
6

15.367 ti 7 20
l-i.:> >.'.811
9 I 4-..5 H —
2.99l.*Mi —

14.O.M _
2.93»,2 K>

4.86.250
812.000

5.222.380 50
60 i.o M
27.580
75,504

616
4.853.550

620.ÍM0
1.498,728 76
7.8 1'1.300
1.5)0.0 M) —
I.O'M ■•Ml _

|| 440.0*) —
1 60.0 0 _
| 856.725 37

19 >.276
1 674.77-2 76
1 244.588 53

9.44J 759
9.092 58

1 2 3.56.377 92
3.717,012 81

93.81 m.MH. 03

Kiztossári alap

Függőbon lövő kérők őa díjvisszatérítések tartaléka

Eüggöbon lévé kiházasitAsl tökék tartaléka

Túlélési csoportok számlája

Előre fizetett dijak 1905—1937. évekre

Kisorsolt biztosítások tartaléka

Viszontbiztosító intézetek ea mások követelései

1904. évi nyeremény

Kibázasitási tőkék nyeroményo

viszontbiztosítási díjtartalékot

vett nyoromények 1938. évről

koron. fill.

80.95n,582 23

871,661 87

693,141 13

713,097 81

298,765 40

193,739 94

21,470 82

82 85

12,000 -

241,990 28

802,531 75

Buuap-a.. i*-s Uocembur
Az igazgatóság
László Zstgmond.

Szende Kftroly. aligaxgató.
...kkel uuiwk'.'''*'’1 • “r,,Vju^p" »* “0^?PmT,í1íu»"hoiŐ-án"‘rh“t*”*O‘‘ """U ’• “°l‘ •«»»4 * l8-

A talügyelő-bizottság-: Bnrohard-Bélaváry Konrád, Hajóz Józaot,

Ntelner Jenő
•letbiziosiiAsi sAnvvvivő.

RAró Ifnrkdnyl krigjez, Jeney Lajos, Ormody Vilmos,

Gergely l'étlor, 
a köznonti aóuyvmtés tón 

Űrről Zichy XtliKlor.

Burohard-Bél&váry Konrád, Németh Titusz. Báró Radvánazky Oéza.

Nyomatott a Gödöllői .Erzsébet" könyvnyomdában

iev.m.ua
mara.it
%25e2%2580%259emagy.it

