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Tulipán-kert.

A magyar virágnak, a magyar 
tulipánnak jegyében uj, nagyszabású, 
nemzeti mozgalom indult meg a ma
gyar nők körében. Költői gondolatá
ban megkapó, hazafias célzatában 
föllelkesítő ez az akció: a magyarság 
átérzésének tüntető dokumentálását 
tűzte ki céljául ; ez a lényege az ak
ciónak ; és van egy gyönyörű külső
sége is : mindazok, akiket ez a nagy 
cél megragadott, akik a demonstráció 
zászlaja alá sorakoznak, akik a szivü
kön viselik a magyar eszme sikerét 
és dicsőségét, külső jellel is adják 
ennek bizonyságát, az akció jelvényé
vel, a magyar tulipánnal, amelyet 
büszkén hordanak, s amelynek segít
ségével a testvérek egymásra ismer
hessenek. Lelkes, szinte rajongó hangú 
felhívás mindent megmagyaráz, és 
egész terjedelmében Így hangzik :

TULIPÁN-KERT.

Március 15-én egy hölgytársa
ságban a nemzet fellendüléséről volt 
szó s a társaság tagjai versengtek a 
lelkesedésben. Ugyanez a lélek tölt 
el mindenkit az országban a megpró
báltatás e napjaiban? Ez a kérdés 1 
merült fel s szülte a gondolatot, mi- ■ 
lyen jó volna külső jelét viselni a 
nemzeti érzés lelkesebb voltának, 
hogy a testvérek e. hazaszeretetben az 
utcán, a templomban, a szalonban, a 
színházban, mindenütt egymásra is
merhessenek s legalább egy tekintet- ' 
tel üdvözölhessék egymást

A hölgyek elhatározták, hogy e I 
végből közös jelvényt fognak viselni j 
s viselésére ismerőseiket is buzdítani [ 
fogják.

Egy művész, Burger Lajos vállal- ! 
kozott egy ily jelvény készítésére, 
melyhez a magyar népies díszítés ve - ■ 
zérmotivumát: a tulipánt választotta, | 
nemzeti színekben. Az ötlet és kivitel'.’ I 
közt az ötletből eszme lett : N^m le- j 

hetne az ideális mozgalmat az egész 
nemzetre kiterjeszteni, az ország min
dé.í lakosára rang, nem, osztály, val
lás, párt és nemzeti különbség nélkül.

A művész ajánlkozott az eszme 
ily kivitelére; a jelvények előállítására 
és elterjesztésére pedig Fischer Emil 
fővárosi porcellángyáros, a magyar 
nemzeti ipar elsőrendű zászlóvivője, 
ha a hölgyek hajlandók a jelvények 
elterjesztésének patronátusát elvállalni.

Az alulírott hölgyek erre lelkes 
készséggel vállalkoztak. Elsőbben is 
feltüzik maguk a jelvényt és kérnek 
mindeneket, hogy álljanak be a jel
vény viselésével a hazaszeretetnek, a 
nemzeti vágyaknak, a magyar törté
neti nagyságok kultuszának, minden 
magyar ügy : művészet, ipar, iroda
lom támogatásának e névtelen, szer
vezetien, egységes, általános, esz
ményi egyességébe.

Budapest, 1906. március 15.
Gróf Almásy Dénesné, gróf Al- 

másy Györgyné, gróf Almásy Imréné, 
özv. gróf Almásy Kálmánná, gróf And-

TÁRCA.____

Titok a kényekben.
Irta : Verner Jenő.

Csatlós Imre és Csornai Bojtos Zsiga 
párbajáról beszél a város már egy hét óta. 
Kávéházban a férfiak, a szalonban az asz- 
szonyok folytatnak róla diskurzust, elevenen, 
terjedelmesen.

Az ilyen esemény az én kis városom
ban — soká a beszed tárgyát képezi, itt 
nem kellene a riporternek egy gyilkosság 
alkalmával a rendőrséget megintervivolni. tt 
minden eseményt tud az utcagyerek is rész
letesen. Ez az eset, ami Csatlóssal és Csor
nai Bojtos Zsigával történt, nem is olyan 
kicsi volt, hogy azt feledni könnyű legyen. 
Úgy mondom el, ahogy történt.

Csatlós Imre hivatalnok a megyén. 
Magas intelligenciája, jó hírneve, széles 
körű ismeretsége és remek felesége van. 
A Hársfa-utcában laknak az erdő alatt, kö
zel a huszárlaktanyához. Csatlós 8 óra elölt 
szokott a hivatalba menni s ott marad délig, 
amikor is hazamegy ebédre, meg egy pár 
csókra . . .

Szereti feleségét, mert szép. A férfiak 
legtöbbje azért szeret, igy ö sem képezhet 
kivételt ; nem, mert a szive azt parancsolja

s ö ennek engedelmeskedik, örömmel, aka- | 
ratlanul. '

Az asszony - szőke asszony.
Kék szemei vannak, melyek beszélnek 

egy megnevezhetlen boldogságról. Arcát az 
mosolyok angyalivá teszik s ennek látásáért 
sokan szívesen, sokan boszusan epekednek. 
Aranyszőke haja dús fonatban odailleszkedik 
okos fejére, a természetes göndör fürtök 
arra a csábitó, édes nyakára. A természet
imádók bámulják a hajnalpirt, arról könyvet 
írnak, ennek a szőke asszonynak arcpirját 
eltudnák talán örökre nézni, de nem tudnák 
azt leírni, hogy milyen ; csak érz.k, csak 
látják, csak susogják : „rabja vagyo.c."

Tud beszélni, hízelegni, pai mcsolni, 
mint ..hogy azt az okos asszony szokta.

Van is irigyc elég — már úgy értem, 
hogy nő irigye . . .

Akit pedig nálunk irigyelnek, az a 
helyzet magaslatán áll. O pedig ott áll.

Most, hogy egy ezredet idehelyeztek, 
ide talált jönni Csornai Bojtos Zsiga is, a 
garnizonnak egy fess és ügyes hadnagya.

Csatlós rendkívül örült neki hisz Zsiga 
régi barátja volt, együtt deklinált vele a la
tinban, együtt faragták a kemény padokat. 
Azóta nem látták egymást, mióta az érett
ségit letették.

Most végre a sors megint egy helyre 
hozta őket. Imre barátját bemutatta felesé
gének. Majdnem minden asszony szívesen 
hallgatja a kard csörtctését, majdnem min
den asszonynak tetszik a huszarbajusz, a 
tiszti bojt s a huszártiszt. Neki is tetszett. 

Örült, hogy Imrének ilyen barátja is van. 
Ó is örvendett, hogy neki van . . .

Maga sem tudta, kicsoda neki Zsiga. 
Néha arra gondolt, hogy barátja. Igen-igen, 
a barátja.

No jó ; legyen az
Hat a barátja úgy találta, hogy ö még 

ilyen asszonyt nem látott.
— Imre hivatalnok. Nincs mindig ott

hon. Az asszony tud mosolyogni, müveit, 
igy hinni is tud, el is pirul néha, naiv is ; 
ez mind nagyszerű jelenség 1 . . Udvarolok 
neki I

És Csornai Bojtos Zsiga elkezdett neki 
udvarolni.

Tűzzel, figyelmesen, eleganciával és 
bátorsággal kezdte meg a hódítást s milyen 
különös, hogy az asszonyok mennek a déli
báb felé, — szaladnak, mint a gyermek, 
tovább-tovább, t üg azt hiszik elérik. Aztán 
megállnak, beleunnak s azt tartják, jaj de 
nagy hiábavalóság délibáb után futkosni. 
De csak akkor mondják a gyermekek, mi
kor már elfáradtak. Az asszonyok is akkor.

Lehet itt is kivétel, hlcz nem minden 
asszony egyforma . .

Csatlós Imréné megértette a Zsiga 
szivének titkát, kiolvasta a szemekből, mi
után vágyódik a lelke... Szerelme után. No 
hát azt odaadja neki. Ö is szereti vad szen
vedéllyel, kábított lélekkel, inocsoktalan 
szívvel. Érezte, hogy a férfi tudja őt boldo
gítani, akivel az élet játék, öröm, élvezet és 
igazi boldogság. Ha férjére gondolt, átsik
lott feje fölött a múlt, nem tudott arra 
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rássy Aladárné, gróf Andrássy Tiva- 
darné, gróf Andrássy Sándorné, dr. 
Ángyán Béláné, gróf Apponyi Albert- 
né, báró Bánffy Györgyné, ifj. Bánó 
Józsefné, Baross Károlyné, Bartlia 
Miklósné, báró Barkóczy Ilona, gróf 
Batthyány Gézáné, gróf Batthyány 
Franciska, gróf Battyány Józsefné, 
gróf Batthány Lajosné, gróf Batthyány 
Tivadarné, Benes Józsefné, gróf Beth
len Istvánná, Bencur Gyuláné, gróf 
Beniczky Batthány Ilona, gróf 
Benyovszky Sándorné, Bókay Arpádné 
gróf Czebrián Istvánná, gróf Czebrián 
Mária, gróf Cziráky Erzsébet, Chorin 
Ferencné, Darányi Gyuláné, gróf 
Dessewffy Auréhié, gróf Dcssewriy 
Eniilné, Fejérváry Coelesztin, Földes 
Béláné, Förster Aurélné, Gál Jenőné, 
gróf Hadik Barkóczy Endréné, gróf 
Hadik Jánosné, dr Hainiss Gézáné, 
Hanimersberg Lászlóné, Hammersberg 
Miklósné, Holló Lajosné, Hoitsy Pál- 
né, Hubay Cebrián Jenőné, Huszár 
Miklósné, Jekelfalussy Zoltánná, báró 
Jeszenszky Sándorné, Just Gyuláné, 
báró Kaas Ivorné, ifj. gróf Károlyi 
Gyuláné, gróf Károlyi Imréné, Kállay 
Frigyesné, dr Kétly Károlyné, gróf 
Lónyay Menyhértté, gróf Majláth Jó- 
zsefné, Moskovitz Gézáné, Okolicsányi 
Dezsöné, Orniódy Béláné, őrgrc1 
Pallavicini Edéné, báró Prónay De
zsődé, Rauchbauer Matild, báró Révay 
Simon ié, ozv. Ritook Emma, özv. 
Rudnay Józsefné, báró Sennyey Gé
záné, Semsey Lászlóné, gróf Széchényi 
Nathália, gróf Széchényi Imréné, gróf

Széchényi Viktorné, Szederkényi Nán- ! 
dorné, Szereday Aladárné, gróf Sztá- : 
ray Sánd»iné, gróf Teleky Árvédné, ( 

I Tihanyi Béláné, Tóth Istvánná, gróf • 
| Vay Gáborné, báró Vécsey Józsefné, ■ 
1 Végess Gyuláné, dr, Wekerle Sándor- ■ 
| né, báró Wesselényi Miklósné, Wlas- : 
I sics Gyuláné, gróf Zichy Aladárné, I 
I gróf Zichy Nándorné, gróf Zichy Béla I 

Rezsődé, gróf Zichy Lívia, gróf Zichy ; 
Meskó Jakabné, gróf Zichy Rezsöné' , 
gróf Zichy Wladimirné.

HÍREK.

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe. A mai napon ünnepli meg i 
a katholikus egyház Gyümölcsoltó i 
Boldogasszony ünnepét. —- E kiváló ; 
jelentőségű ünnep Gkulp-ával szokta 
az egyház az üdvözítő istenemberi I 
fogantatása és megtestesülésének tit
kát nyilvánosan megülni, évenként 
március 25-én, karácsony előtt épen 
kilenc hónappal. Rendeltetéséhez ké
pest az latinul „anuncitacio“-nak vagy 
is Boldogasszony hirdetésének, nálunk : 
pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony- j 
nak neveztetik azon tavaszi évszakról, ! 
melybe esik. Mikor vette kezdetét ez 1 
az ünnep pontosan, meghatározni nem l 
leltet. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a római egyház már az ötödik szá- I 
zad közepén megülte. Hasonlókép a 
mi kath. egyházunk is fényes isten- j 
tiszteletet tart kicsiny templomában a j 
hívek nagy lelki épületére a Bőid. ■ 
Szűz tiszteletére a mai napon.

Egy virágkosárról. Egész szen
zációja volt tegnap Gödöllőnek egy 
circa másfél méteres átmérőjű, hatal
mas virágkosár, a váci-utcai Pinterits- 
féle élővilág üzletben, rnelylyel a gö
döllői kir. koronauradalom tisztikara 

főnöke, jószág
feleségét, Nick 
A kaméliákból,

lepte meg szeretett 
igazgatónk kedves 
Édéné őnagyságát. 
rózsákból és szegfűkből készült gyö
nyörű virágkosarat a testületileg meg
jelent tisztikar névében Podhorányi 
József pápai kamarás, plébános szép 
üdvözlő beszéd mellett nyújtotta át
az ünnepednek.

Kossuth Lxjos emlékezete. Március 
hó 20-án ünnepelte az ország nagy hazánk
fia, Kossuth Lajos halálának 12-ik évfor
dulóját, ki 1894 március 20-án hunyt el, 
s e nap minden időkben ünnepe lesz a 
megemlékezésnek. Kossuth apánk halálának 
évfordulóját a nemzet kegyelettel ünnepelte 
meg és emlékére az ország majd minden 
helyén gyászistentiszteletet tartottak.

Villamos vasút Szt-Mihályon. 
A budapest-kerepesi helyiérdekű vasu
tat villamossá alakítják át és pedig 
még a jövő, 1907-ik év őszén. A rá- 
kosszentminályi lóvasut második sín
párját megépítik még ebben az esz
tendőben s a pályát meghosszabbítva 
körforgalmat rendeznek be. A viciná
lissal együtt a lóvasut is villamossá 
alakul át. •— Rákosszentmihály lako
sai tehát hamarabb fognak villamoson 
járni Bpestre mint mi.

Kisdsdóvó. Szily Dénesné, a 
gödöllői tnagánkisdedóyó tulajdonosa 
melegen ajánlja intézetét a helybeli 
szülők figyelmébe. A kisdedóvó mér
sékelt dijérti kényelmes otthont nyújt 
az egyébként magukra maradó gyer
mekeknek és szellemi oktatásukról is 
lelkiismeretesen gondoskodik. A de-

visszae.nlékczni, úgy tetszett neki, hogy [ 
boldog volt, de csak annyira, ameddig kéz- ; 
d idik az igazi asszonyélet: a kötelező sze- ! 
retem.

Most kötelezi valami, hogy szeresse: a i 
Zsiga szava. Most oda borul, most odafüzi i 
valami a Zsiga keblére.

A közönség kezdte észrevenni, hogy ; 
Csatlóséknál mi történik. Beszélt róla az ! 
egész város.

S a férj, akit nem hagy érintetlenül a I 
hír, vizsgálni kezdi a valót akaratlanul vér i 
szökik arcába, akaratlanul feljajdul és elke- ; 
seredik. Őrködik, mint a sas a zsákmányra, 
álmodik borzasztót — mint a gyermek, kit 
megijesztenek, tépelődik, mint a hitetlen, 
zavart lesz, mint akit rossz tetten kapnak, 
feljajdul s azt mondja : boldogtalan vagyok.

Csatlós Imre az volt.
Düh, félelem, lemondás, zavart lélek, 

sebzett szív, oly nagyon megváltoztatták sze
líd, puritán jellemét.

Egy délután nagyon bántotta öt az a I 
llir, hogy fetesége megcsalta.

Az emberi arc külsőleg festi a bánatot, 
mikor valami bántja. Imre arca olyan szinti 
volt, mint a, ujdivatu házaké: sárga. Oda
hagyta a Hivatalt. Izgatottan ment hazafelé. I 

S amikor hazament, lerogyott a székre.
De a pokoli szenvedés egy percre dönt le, ; 
a másik percben forrongásba hozza a vért, 
feledteti azt a tudatot, hogy Csatlós Imre : 
ember.

Öklét emeli feleségére.
— Megcsaltál hitvány lelkű asszony I 

A nyomorult csábító tettét, a te bűnöd ki
mondhatatlan aljasnak teszi : Nyomorult nő,

lelked olyan gyenge, olyan piszkos. A fona
lat, mely kettőnket összefűzött, szétrombol
tad egy hízelgő szóért, istentelen hazugsá
gért. Összetörhetnélek, mert Isten és pokol 
meg nem tilthatja ezt nekem, de nem te
szem, mert pokoli szenvedésem mellett sem 
bírnám a kezemet és lelkemet bemocskolni, 
egy hitvány, egy aljas asszonyért. A csábi
tót megölöm, de azt is azért, hogy majd 
emlékeztesselek reá. had kínlódj, had sírd 
ki magad, had emlékeztesselek arra, mi vol
tam én neked. Eredj előlem, kiáltsad a vi
lágnak, hogy nézzék : itt egy asszony, aki 
megcsalta az urát, mert becsületes volt, 
mert megérdemeltem szerelmét. Én majd 
őrült kacagással felelek : ördög és pokol, 
kárhozat és asszony I S a világ felelete : 
ha-ha-ha-ha I . . .

Ilyen rosszat nem mondtak még ennek 
az asszonynak Sirt, nem tehetett egyebet, 
mert ura nem engedte szóhoz jutni.

Könnyei, mintha azt mesélték volna, 
hogy : ember, kegyetlen vagy, igazságtalanul 
itéisz

Csatlósnak is úgy tűnt, ha vére csen
desebbé tette. Agyához kapott, merően né
zett feleségére, majd odarohant feleségéhez 
s mintha kérte volna, azt mondta :

•— Hát beszélj asszony, mert meg
őrülök.

— Köszönöm Imre, ha ugyan még 
szabad igy szólítani. Köszönöm, hogy szó
hoz engedsz.

— Nőd vagyok. Szerettelek. Szeretni 
foglak, bár űzz el magadtól. He nem sze
rettetek volna, nem mentem volna hozzád. 
Figyelj meg, tarts megfigyelés alatt s azt

fogod látni, hogy nem vagyok őrült. Nem 
dobom oda szivemet senkinek, mert nekem 
is van lelkem. A tied az. Ennyivel védem 
magam. Figyelj meg, vagy ha nem akarod, 
ölj meg, te még meg fogsz siratni.

Csatlós Imre hitt az asszonynak. De 
azért a csábítót meg akarta ölni.

Meg is verekedtek.
Csornai Bojtos Zsiga tizenkét embert 

vert már meg, ezek közül sokan itt hagy
ták a világot. Imrét is megverte, aztán meg
siratta keservesen. Szegény Imrét úgy vitték 
haza lepedőben.

Szerette az asszony a férjét ; szerette, 
mert könynyeivel is letudta volna mosni a 
vért a sebről. Siratta, ápolta urát ; kérte az 
Istent, adja vissza azt neki öt szereti . . .

Csornai Bojtos Zsiga belátta, hogy 
nem maradhat ebben a városban. Ó is saj
nálta Imrét Mielőtt itt hagyta volna a vá
rost, levelet akart Írni Csatlósáénak.

Napokig gondolkozott, megtegye-c azt, 
vagy nem. Megtette.

A levél igy hangzott : „Mélyen tisztelt 
asszonyom 1 Búcsúzzunk I Fáj nekem s jól 
tudom kegyednek is. Nem akarom a múltat 
visszaidézni, hisz az kellemetlen volna ke
gyedre nézve. Csak arra kérem, hogy ha 
ura felépül, értesse meg vele, hogy felesége 
nagyon becsületes asszony. Nagyon hiszékeny 
gyermekies a legvégső határokig. Tisztelője : 
Csornai Bojtos Zsiga.

Amikor az asszony elolvasta a levelet, 
beteg alvó férjére nézett :

Szeméből könnyek peregtek, amiből 
ugyan nem lehetett megtudni, vájjon mi 
csalta azokat oda ? 
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rék intézet több látogatottságot érde
melne.

Március 15. Rákosligeten, a pol
gári iskolában szép hazafias ünnepély 
folyt le március 15-én. Kovács István 
intézettulajdonos, igazgató tartotta az 
ünnepi beszédet, nagy hatással vázol
ván a nap jelentőségét. A növendé
kek hazafias szavalatokat s énekeket 
adtak elő.

Búcsú Mátyásföldön. Mátyás
föld védőszentje, Szent-József napja 
alkalmából nagyszabású egyházi búcsú 
volt március 19-én Mátyásföldön. — 
Kratochwill József plébános, szent
széki ülnök tartotta az ünnepi misét 
délelőtt féltiz órakor az uj mátyás
földi templomban.

A pusztító betegségek elleni harc
ban a világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. 
E betegségek legborzasztöbbika az Epilepsia 
(nyavalyatörés.) E bajban szenvedőknek vi
gaszul szolgálhat azon értesülésünk, mely 
szerint egy magyar orvos e betegség ellen 
uj és hatékony gyógyító módszert talált fel, 
a melylyel már a külföldön is feltűnést kel
tett. Ez orvos dr Sz bó B. Sándor Budapest, 
V., Alkotmány-u. 5., ki készséggel nyújt fel
világosítást mindazoknak, kik gyógyító mód
szere segélyével e súlyos bajtól szabadulni 
óhajtanak.

Alkohol-mérgezés. Fischer Jó
zsef rákoscsabai mészáros segéd ittas 
fővel az utcán töltötte az éjét s más
nap reggel holtan találták meg. Való
színű, hogy a nagy mértékben elfo
gyasztott alkoholtól szélhüdést kapott.

A Vasárnapi Újság március 18-iki 
számának 29 képe között a legtöbb Zichy 
Mihályra vonatkozik ; 18 festményt, rajzot, 
élétére vonatkozó képet mutat be, — a ké
pek nagy része eddig kiadatlan dolog. Lán- 
dor Tivadar érdekes adatokat ir Zichy éle
téből. Szépirodalmi olvazmányok : Bállá 
Ignác és Szegedy Miklós versei, Kazár Emil 
elbeázélése s a „Regénytár" mellékleten 
Moinár Ferenc eredeti és León de Tinreau 
franciából fordított regénye (képekkel). To
vábbi közlemények : tárcacikk a hétről, báró 
Bornemissza Ignácné nekrológja és arcképe, 
egy ismeretlen adat Shakespeare életéből, 
két kép az angol kép’viselőház női karzatá
ról négy kép a mostani napok politikai 
epizódjaiból s a rendes heti rovatok : Iro
dalom és művészet. Közintézetek s egyletek. 
Sakkjáték, Képtalány, Egyveleg stb. — A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 
négy korona, a Világkróniká-val együtt négy 
korona 80 fiilér. Megrendelhető a Franklin- 
Társulat kiadóhivatalában (Budapest, IV. 
kér.. Egyetem-utca 4. szám). Ugyanitt meg
rendelhető a „Képes Néplap" a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két 
korona 40 fillér.

Első leánykiházasitási egylet m. sz. 
Ezen intézet március hó 17-én tartotta 43. 
rendes közgyűlését számos szövetkezeti tag 
részvétele mellett.

A közgyűlést az intézel agg elnöke 
Schwarz Ármin nyitotta meg, mire dr Witt
mann Mór alelnök vette át a közgyűlés to
vábbi vezetését.

Az előterjesztett mérleg cs jelentés, 
mely az 1905 évi kezelés hű és tiszta képét 
nyújtja, igazolja azt, hogy ezen üzleti év is 
az általános pangás dacára kedvező volt, 
a mi a következő számadatokból kitűnik :

Biztosított tőkék és egyéb alabszabály- 
szerű esedékességek címén K 921.339.64 
fizettetett ki. A dijtartartartalék 1.205.005.57 
koronával 11.366.373.50 koronára, a juta
lék felémelési alap 36.367.52 koronával 
514,317.38 koronára és a külön tartalék a 
200.000 kor. biztosítási alappal együtt, 

szintén 36.367.52 koronával 496.203 kor. 18 
fillérre emelkedett.

Tetemes leírások és az árfolyam kü
lönbözeti tartaléknak 65.000 koronával való 
csorbítatlan tneghagása mellett, kezelési feles
legnek 72.735.04 kor. maradt fenn, mely 
alapszabályszerüleg a feiltemlitett két tarta
lékkoz csatoltatott.

Uj biztosítások szerezménye 14.760.800 
kor. volt, ebből elfogadtatott 12.366.500 K 
elutasittatott azonban 1.394.300 kor. a biz
tosítási állomány az év végével pedig 
54.112.280 koronára rúgott.

Díjbevétel az előző évvel szemben 
266.836.70 koronával többb, — vagyis 
2.758.799.52 kor. kamat és házbérjövedelem 
39.070.44 korvnával több, vagyis 514.439.17 
kor. volt. A hivatalnoki nyugdíjalap 29.481.53 
kor. emelkedést mutat és az év végével 
193.014.81 koronával rendelkezett.

Az igazgatóság indítványára a köz
gyűlés a hivatalnoki kar hű és buzgó szol
gálatainak elismeréséül 6000 koronát szavaz 
meg a nyugdíj alap javára.

A merleg végösszege, meiy 1.276.546.20 
kor. emelkedést tüntet fel, 12.796.010.40 K 
és fedezetét leli magyar állampapírokban, 
elsőrendű záloglevelekben, 3 négy emeletes 
pérpalotában, takerékbetétekben és saját 
kötvényekre adntt kölösönökben.

A merlég és jelentés egyhangúlag iu- 
domásul vétajett és a felmentvény meg
adatott.

Az igazgatóság megbízatása lejárván, 
megejtettek az uj választásek. Az igazgató
ságba választattak a következő szövetkezeti 
tagok : Schwarz Ármin, dr Wittmann Mór, 
dr Reich József, Kölni Arnold, Herzfeld 
Zsigmond, Eisler József, Tsuk Sándor (régi) 
és dr Szivák imre, dr Vázsonyi Vilmos (uj.) 
A felügyelő bizottságba újból megválasztat
tak : dr Alexander Bernát, dr Simonyi Zsig- 
mond, Héger József, Seifensieder József, 
Wertheimer Albert és dr Bácskai Albert. — 
A választmányba 3ö tag választattatok, rész
ben a régi és részben uj tagok. A jegyző
könyv hitelesítésére kiküldettek Havas Mór 
és Guttmann Izidor urak. — Havas Mór 
tag ur inditóányára az igazgatóságnak, kü
lönösen pedig Schwarz <■ rmin eloöknek, dr 
Wittman Mór alelnöknek és Kohn Arnold 
vezérigazgatónak jegyzőkönyvi köszönetét és 
elismerést szavaztak.

A közgyűlés berekeztése után az igaz
gatóság alakuló ülést tartott, melyen elnök
nek Schwarz Ármin, alelnöknek pedig dr 
Wittmann Mór és dr Szivák Imre valasz- 
attak.

ELADÓ
egy 2212 |~| öl területű 

villa telek 
Gödöllőn a Király-ut mentén.

Továbbá szabad kézből eladók 
a következő villa berendezésre alkalmas 

ingóságok :

1 zongora . . . . 160 K
1 Kredenz fekete márvány lappal 50 „
1 márvány mosdó . . 35 „
2 mosdó szekrény . . 32 „
3 éjjeli szekrény . . 30 „
1 garnitúra (6 foutel 1 kanapé) 50 „
1 bőrdiván 4 székkel . . 40 „
6 ebédlő szék . . . 30 „
3 szalon asztal . . . 40 „
2 kleiderstok ... 7 „
5 fényezett ágy . . . 100 „
5 két ajtós ruha szekrény 100 ,
1 trümo tükör órával a kredenzhez 40 „
1 könyvtartó . . . 10 „
2 madracz .... 24 „

Bővebb értesítés — 
e lap kiadóhivatalában.

823. sz. tk. 906.

Árverési hirdetmény kivonat,
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Auspitz Ignac- 
né szül. Kiéin Sarolta, Klem Izidor, kiskorú 
Braunn Károly, León, René és Miklós vég
rehajtási árverés joghatályával biró önkéntes 
árverési ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbíróság területén 
levő Rákosszentmihály községben fekvő, a 
rákosszentmihályi 295 sz. ikvi. betétben 
Auspitz Ignáczné szül. Kiéin Sarolta, Kiéin 
Izidor (B. 4 sorsz. alatt mint kiskorú) kis
korú Braun Károly, Lón, René és Miklós 
nevén álló A J- 1 sorsz. 3296/1 lirsz szán
tóra az árverést 714 korona ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendette — 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1906. évi április hó 23-ik napján d. e. 
10 órakor Rákosszentmihály községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a meg ál la
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
— vagyis 71 korona és 40 fillért 
készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságűgyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi január hó 27-én. 
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy kir. albiró

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

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

ÉRTESÍTÉS I
A nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozom, hogy Gödöl
lőn a Fenyő Mayer-féle helyi
ségben (Váczi-utca)

rőfös,- szövet és ==
rövidáru üzletet

rendezek be s azt a f. 
é. március folyamán 
meg fogom nyitni. —

A n. é. közönség 
szives nártfogását 
kérve maradok 

kiváló tisztelettel

KÁROLI ALAPÁR
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A1.1 kitűnő ét'ágyfokozó 
r\KI aS2ta|i italt óhajt,

,\1<1 gyenge, lábbadozó,

AiCl ideges, álmatlan,

Aki vérszegény,

Aki sovány,

Ak’l szoptat,

AI<1 tüdőbeteg,

ne mulassza el saját érdekel >en 
a. kititnö l|atásiiiKik elismert

Kellemes izü, bármeddig eláll, nem romlik 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

Hercules sörfőzde
szétküldési telepén

Budapest, V1J., Bethlcii-t<>r 13 — 1. 
Telefon 62 —67. Árjegyzék ingyen és benn. 
Vidékre póstakiildemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Kom Barnát cégnél.

a

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső guinmik, csengők, lám
pák. pedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszállítással szálliiunk vidékre bárh-vá.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemclés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
VIII. kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

CLAYTON & SHUTTLEWOKTH
j^vrcl«.JÜ, 

által a lerjuUnyo**hb  árak mellett ajlnlutnxk;

Locomobil és gőzcséplő gépek, 
szalmakazalozók, járgány-CAépügépek, lóhere-cséplők, tisztító 

rosták, konkolyozók, kaszáló- és a. atógépek, szénagyüjtők, 
boronák, 

sorvetőgépek, Plánéi jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók, Á 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
•kék és minden egyéb gazdasági gépek.

csak ; Noustain Fülöp roZOtt hashajtó-piruláit,
melyek évek ót*  kitGnéeknek Nsonyultak és előkelő 
•rvosok által könny*  hashajtó- és íeloMó-saerOI 
aján’tatrtak. — Eyy debox tlfi pirula) >• lUér.

Minden ayÓ8y»«srUrb»n

Neustel n-f é I e gyógyszert ár. Becs, I., PI a akeigasse 6.

Megfojt ez az áíko-:z
zott köhögés I nd

—-| mi  i ■ 

te festék-, kensze- és lakkgm
RÁYÉRÉ.* é«T"
— Jéaaaí airari MáttMja,
i mcjüí íiii*íB»:«i  "ATAT 1

BUOAFEST, V., WASZI-ÚT 6.** zAm.

Köhögés, rekedtség éj elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger mailpasziiibii, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fül. 

ró- és szétkíildési raktár:
N A D O R“ gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

,t r Gödöllő r-Szenlmiklóssy B
í,; J Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 
* 8 Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

HESaBtV.ZüTa

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata G ö D ÖL L Ö N Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű .koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödel'ek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravataí-felállitas, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. ——; Hullaszállitás.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ■

Gödöllői .Erzsébet*  könyvnyomda.


