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Mi lesz ezután ?

Izzó a levegő. Forrongó eszmék, 
ideák, tervezgetések minden téren, 
minden vonalon. Társaságok verődnek 
üssze, eszmék hangzanak fel máról- 
holnapra, eltűnnek, elfogynak, mint a 
buborék. Voltak, nincsenek. Lesznek 
újabbak. Hol a régi idea bontja ki 
szárnyait, hol a réginek szárnyait met
szik meg.

Egy-egy ember felszínre jut. 
Mondanivalója van : gondolata nincs. 
Eszméket hirdet, de nem követik. A 
másik kevesebbet mond, azt követik. 
Sok beszéd, kevés eredmény. Kevés 
munka, nagy harc. Itt-ott pusztít a 
közöny, amott elernyednek az örökös 
huzavonában, emitt nincs önuralom.

Pedig erre van most szükség. Ez 
az a lelki tulajdona az embereknek, 
mely Lykurgust bölcscsé, Petrarkát 
hallhatatlanná, Dioegenest függetlenné 
tette. Az önuralom lajtorja, melyen 

az ember eljuthat a trónok szédítő 
magaslatára, a függetlenség trokádíá- 
jára, csak kitartás legyen hozzá.

Hogy önuralmunkat megőrizzük 
most, mikor annyi kisértésnek vagyunk 
kitéve, ahhoz szilárd akarat szüksé
ges : mely ismerje az emberi indula
tokat, mint Washington aki a meg
szokott csendjéből soha ki nem lépett. 
Küzdelem, szenvedély vagy hajlam 
csak azon esetben sikeres, ha a lé
lek egy még hatalmasabb szenvedély 
szolgálatába áll, vagy a hajlamot még 
csirájában elfojtjuk, mielőtt szenve- 
délylyé nőne.

Ma az önuralom csak külmáz a 
legtöbb embernél. Mindenki hangoz
tatja, azonban az eredmény egészen 
más. Egyik ember a másikat nézi, 
egyik a másikat követi, a másik a 
harmadikat, jelszók után mennek, 
akár helytelen az, akár helyes.

Oh pedig, az önuralmat meg
őrizni nem olyan nehéz, mondják az 
emberek Napóleon szokta mondani, 
hogy csak az alkalmat kell kerülni, 

az önuralmat megőrizni nem olyan 
nehéz. Az ám csak hogy ez nem ön
uralom, ez óvatosság.

És a baj éppen az, hogy az a 
sokat hirdetett önuralom az óvatos
ságra épit.

Mindkettőre van szükség. Az 
ember saját énje legyen az irányitó, 
nem a tömeg ereje. A józan felfogás, 
az ítélőképesség, a becsületes gondol
kodás ugy is hatással van a tömeg
emberre és ha kifejlődik a helyes 
ítélkezés ereje: a kívánatos önuralom 

I szebb, emberibb alakban nyilatkozik 
i meg.

Nem akarunk politikai dolgokat 
érinteni. Tisztán az ország társadalmi 
megnyilatkozását, a társadalmi életet 
vizsgáljuk és azt látjuk, hogy a ter
vezgetések tömkelegében minden van: 
csak önuralom nincsen. Amig egy he
lyen 'teljesen petyhüdt már az élet, 
olyik helyen szenvedelem üt tanyát. 
De az emberek nem keresik egymást. 
Azt érezi mindenki, hogy zátonyon 
van az ország hajója : de az erő,

TÁRCA.

Magyarok Daloskönyve.
D u r a Máté, az országszerte 

ismert és Gödöllőn gyakran megforduló je
les költő, lapunk kiváló munkatársa, kit 
valamennyien kedvelünk : Magyarok Dalos
könyve címmel egy nagyszabású és nagy
értékű könyvet szerkesztett Ez az irodalmi 
becsi! munka, melyet legelőkelőbb irodalmi 
helyeken méltattak, magaba foglalja mind
azokat a nótákat, melyek a legrégibb kortól 
napjainkig közkedveltekké váltak, szépek, 
mintegy gyöngyei a magyar nép gondolko
dásának, érzésének, erkölcsének. Gödöllői, 
aszódi, hatvani, valkói nóta is van ebben a 
magyar bibliában, melyből nemcsak a lá
nyok, a fiatalság tanulhatja meg a legfrisebb 
nóták helyes szövegét, hanem elnyomatásunk 
ez újabb korszakában az aggódó hazafias 
lélek is vigasztalást meríthet ; a haza bajá- I 
val nem törődő, mulatni vágyó ember mu
lathat és a katonának való legénység előre 
megtanulhatja a legkopogósabb katonadalo
kat. Ezt a 36 Íves 1100-nál dalt tartott ke
ménykötésű, rózsaszinll táblás szép könyvet 
a Budapesti Hírlap adta ki Budapesten, Vili, l 
kér., Rökk-Szilárd-utca 4. szám alatt s 2 I 
koronáéit megszerezheti mindenki, aki haza- : 
fiságára ad valamit vagy nótákban a világ- | 
tói nem akar elmaradni. i

Mutatványok
a „Magyarok Daloskönyvé“-böl.

Tisza vize jaj, de nagyot szalad,
Mig a Duna habjaiba szakad ;
Mikor együtt lehetnek : szeretve, 
Ölelkezve mennek a tengerbe.

En is annyit, jaj de sokat jártam,
Mig tereád, babám, rádtaláltam ;
De az Isten neked is ad holtig,
Lelkem is a lelkedbe fonódik.

Dura Máté

Felednélek, felednélek,
Nem tudlak feledni, 

Mért is tud a szivem téged
Oly nagyon szeretni ?

A jó Isten bocsássa meg
A te hűtlenséged, 

De ne adjon soha többé
Hű szeretőt néked I

Bónokától Szent-Királyig,
Tudja isten hány :
Akad mindenféle fajta, 
Szőke, barna lány. 
Hej, de azért az ispán ur 
Csak engem szeret, 
Bónokától Szent-Királyig 
Másként nem lehet.

Bónokától Szent-Királyig
Kapálgatok én,
A galambom este, réggel 
Mindig arra mén.
Bónokától Szent-Királyig
Ispán a neve,
Én meg csak ugy parasztsorban 
Tartok ővele.

Jfylry Lajos.

Csalfa babám bár soha se 
Láttalak vón téged I

A két szemem égő könyje
Nem hullna most érted.

Nem tudok én soha, soha
Más leányt szeretni, 

Felednélek, felednélek, 
Nem tudlak feledni I

Dócxy József.

Meg kell válni a falutól,
Faluban egy kis kaputól,
Kis kapuban rózsafától,
Falu legszebb leányától.

Felhős az ég, csillag sincsen, 
Isten veled, édes kincsem, 
Egyet lépek, kettőt állok, 
Jaj de nehéz szívvel válók.

Gárdonyi Géxa
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mely onnan kiemelje, nincs meg. Mi 
az oka ? Van ennek száz oka. Az 
első az, hogy kevés a munka becse. 
Ha munka erejének nagy diadalát 
nemcsak áhitoznák, hanem szeretnék 
is az emberek, akkor oda állana min
denki, hogy a társadalmi életet javítva 
eltudnők felejteni oly napokat is, me
lyeken a politika ráfekszik a közéleti 
intézményekre. Nálunk mindenki po
litizál, de kevesen dolgoznak. Ez a 
hiba.

HÍREK.

Uj községi orvos. Dr Polgár 
Géza pilisborosjenői közs. orvos meg
választatott, mint egyedkli pályázó, 1 
községi orvossá Isaszegen. Az uj köz
ségi orvos kiváló gyakorlati szakerő s i 
igy Isaszeg község csak nyert meg
választásával.

Kinevezés. Dr Csallay Béla ócsai j 
kir. aljegyző, ki nálunk is hosszabb 
időn át működött s innen is nősült, 
Rudnay kir. biztos által pestvármegyei 
árvaszéki jegyzővé neveztetett ki s uj 
hivatalát mar el is foglalta.

Méhész-tanfolyamok. A gödöl
lői állami méhészeti gazdaságban 
május 1—21-ig kisgazdák, május 22- 
,ől junius 11-ig erdőőrök, junius 
15—28-ig lelkészek, julius 1—21-ig I 
és julius 24-től augusztus 13-ig nép- j 
tanítók, augusztus 18—31-ig nők ' 
részére ingyenes méhész-tanfolyamok | 
lesznek. Mindegyikre 20—20 hallgatót j 
vesznek fel, akik teljes ellátásban ré
szesülnek. Folyotnadni a kurzusok í 
kezdete előtt legalább egy hónappal ’ 
kell a földmivelesi ministeriumhoz.

Hej korcsmáros, mit ugrál kend jobbra- 
balra ?

A keservit, száz üveg bort az asztalra I 
Kiesett a világnak a feneke.
Ds sötét van a szivemben, alig látok,
Hej korcsmaros, száz szál gyertyát, száz 

világot, 
Kiesett a világnak a feneke.

Hej korcsmáros, tudja-e kend, mi az újság? 
A keservit, csupa merő szomorúság I 
Kiesett a világnak a feneke.
Hej korcsmáros. volt-e kendnek szeretője ? 
Hogyha nem volt : mentse meg az isten 

tőle I 
Kiesett a világnak a feneke.

1‘ósa Lajos

Ne higyj magyar a németnek, 
Akármivel hitegetnek;
Mert ha ád is nagy levelet,
Mint a kerek köpönyeged :

S pecsétet üt olyat rája,
Mint a holdnak karimája :
Nincsen abban semmi virtus — 
Verje meg a Jézus Krisztus I

liáköcxy

Parancsnoksági ülés. A gödöl
lői önk. tűzoltó egylet parancsnoksága 
március 31-én délután 3 órakor pa
rancsnoksági ülést tartott ifj. Szabó 
Kálmán, tüzoltófőparancsnok elnöklete 
alatt. A parancsnokság a folyó ügye
ket intézte el.

Uj üzlet. Károli Aladár rövid és 
szövött áru üzletét Gödöllőn (Váci
utca, Fenyő-ház) megnyitotta. E fiatal, 
törekvő kereskedő régi jó ismerősünk. 

I Atyja évek hosszú során át volt a 
l gödöllői Erzsébet-szálló bérlője, s a 
I fővárosban nyert széleskörű prakszisa 

alapján most üzletét modernül s egé
szen fővárosi mintára rendezte be. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Hó. Enyhe, tavaszi időjárás után 
. pénteken erős havazás volt járásunk 
i területén, szombatra viradóra pedig 8 

fokos fagy, mely a már feleresztett 
szőlőben és a rügyező gyümölcsfák
ban némi károkat okozott. Szombaton 
azonban már verőfényesen sütött a 
nap s igy elmúlt a télies, hideg idő 
anélkül, hogy a vetésekben is okozott 
volna valami kárt.

Vallásos estély. Az aszódi ág. 
h. evang. egyház a kerületi leányne
velő intézet tornatermében ma, folyó 
évi április 1-én, az V. böjti vasárna
pon délután 6 órakor a temető ren
dezése javára adakozással egybekötött 
vallásos estet rendez, melyre az ér
deklődőket szives meghívóval hívja 
meg báró Podmaniczkv Gyula felü
gyelő, Micsinay Ernő másodfelügyelő, 
Chugyik Pál lelkész. Az adakozás az 
ünnepély végén lesz.

Műsor: 1. „Add uram az igaz 
Ságnak" Bolla Lajos gimn. igazgató 
vezetésével éneklik a gimnázium ev. 

j növendékei.
2. „Szentirási részlet" felolvassa 

Chugyik Pál lelkész.
3. „Ima" Glucktól. Kobilic Emma 

■ intézeti tanítónő vezetése mellett

Selyem kendő, selyem kötény, selyem 
szoknya, 

I Nem vagyok én az ilyenhez hozzászokva ;
: Nem vagyok én biró lánya, nincsen módom, 
i Csak ugy járok, csak ugy élek, árvamódon.

Sorban tart engem a falu, szegény árvát,
| Én őrzöm a: egész helység libanyáját;

Száz a libám, tizenhárom a gúnárom, 
Azokkal én a tilalmast meg-megjárom.

I Bárcsak rajta kapnának, hogy befognának,
I A bíróhoz bevinnének, becsuknának,
I Tán a biró fia be-bekandikálna,
j Ha nem szeret, legalább hogy megsajnálna.

Jeszenszky Danó

| Nem illik a katonának lányos házhoz járni, 
Rozmaringos ablak alatt délig kurizálni !

1 Mert a szép lány rozmaringszál, vágyik a 
tavaszra,

i Annál nyílik, annál hervad, aki leszakasztja.

i Édvssbb is a jószivíi szakácsnét ölelni, 
Profunt helyett libacombot, friss kalácsot 

enni I 
Esztendőre, civilbőrbe már miénk az élet : 
Akár vége se szakadjon, csóknak, ölelésnek!

1 JDfW« Máté 

éneklik az intézet III.—IV. o. növen
dékei.

4. „Hol az Isten ?" irta és fel
olvassa Moravcsik Gyuláné úrnő.

5. „Magánének" előadja Gener- 
sich Karola intézeti igazgató.

6. „Ária és Menuetto" j. Haydn
tól. Harmóniumon és zongorán elő
adják Fehérkuti Béla és Kirchknopf 
G. Ede.

7. „Szárnyain az áhitatnak" Mo
zarttól, előadják Chugyik Pál, Boldis 
István, Kirchknopf G. Ede és Matol- 
csy Kálmán.

8. Szavalat. Tartja Moravcsik 
Gyula gymn. tanuló.

9. „Fohász", Szabó Xavér Fe- 
renctől. Krausz Emma intézeti taní
tónő vezetésével éneklik az intését 
111—IV. o. növendékei.

Országos vásár. Pásztó községben 
április 9. és 10-én lesz az országos vásár.

A birtokforgalom reformja. Hazánk
ban, ahol a földbirtokforgalom kivált a leg
utóbbi években tudvalevőleg igen nagy mér
veket öltött, ezen forgalom teljes szervezet
lensége gazdáinknak nagy kárára volt. — 
Hézagpótló újítás tehát, hogy a Magyar 
telepítő és parcellázó bank igazgatósága leg
újabban külön birtokközvetitő osztály felállí
tását határozta el, amely már meg is indí
totta közhasznú tevékenységét. A banknak 
ezen uj intézményétga daközönségünk bizo
nyára nagy örömmel fogja felkarolni, mert 
mindazok számára, akik birtokot venni vagy 
eladni óhajtanak, tnegbecsülhetlen előny az, 
ha ezen fontos lépésüknél egy nagy bank 
közreműködését vehetik igénybe. Nemcsak 
azért, mert a bank ezen birtokközvetitő osz
tályába biz. nyara a birtokkereslet és — kí
nálat összes szálai össze fognak futni és 
igy ott a birtokeladó alkalmas vevőt, a venni 
akaró pedig alkalmas birtokot legkönnyeb
ben fog találhatni, de azért is, mert a bank 
clÖKelő pozíciója eleve is biztosítja a leg- 
méltányosabb elbánást és i legjurányosabb 
kiszolgálást. Emellett pedig a bank saját 
nagy tőkéjénél és előkelő összeköttetéseinél 
fogva sok oly adásvételt fog finanszírozási 
müveléiek (kölcsön-konverziók, m.isodhclyü 
hitelek engedélyezése, te.ierrendezés, vételár- 
hátralék leszámítol isi u.p i lehetővé te i.ii, 
amelyek egyébként pénzügyi akadályok foly
tán nem lennének lebonyolíthatók folytán 
birtokközvetitő osztálya (Bit lapest, V. Nádor
utca 9.) akár Írásbeli, akár szóbeli megke
resésre készségesen nyújt bármely kérdés
ben kimerítő tájékoztatást.

A Pesti Hírlap még március hó vé
gén megkezdi': L.i.c i’er.cr kedvelt írónőnk 
„Amire szülét! ink“ c. regényének közlését, 
ugy hogy a jövő évnegyedben párhuzamo
san hoz a lap egy eredeti és egy fordított 
regényt. A Pesti Hírlap t irtai mássága ezzel 
is fokozódik, pedig tudvalevő, hogy ez a 
leggazdagabb tartalmú napilap. Ugyancsak 
a jövő évnegyedben Tó'li Béla, Gárdonyi 
Géza, Eötvös Károly, Szomaházy István, 
Lux Terka, Szabóné Nogáll Janka, Heltai 
Jenő, Kazár Emil s a lap jeles Írói gárdája 
rendszeresen elbeszéléseket, tárcákat és kar
colatokat fog Írni, hetenkint és havonkint 
többször is. A Pesti Hírlap politikai iránya 
változatlan, radikális ellenzéki és minden 
irányban független. A Pesti Hírlap előfizetői 
kedvezményes áron rendelhetik meg a Divat
szalon ciinü kitűnő divatlapot. ^Megrendelé
sek, mutatványszámok iránti kérelmek, elő
fizetési pénzek a kiadóhivatalhoz intézendők 
Budapest, V., Váci-körut 78. A Pesti Hírlap 
ára április hóra 2 korona 40 f., ápr—május 
hóra 4 korona 80 f, ápr.—-júniusi negyeed- 
évre 7 korona ; a Divat-Szalonnal együtt 
negyedévre 9 korona.
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KÖZGAZDASÁG.

A Triesti Általános Biztositó Tár
saság (Assicurazioni Generáli) f. é. március 
hó 17-én tartott 74-ik közgyűlésén terjesz
tettek be az 1905. évi mérlegek.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1905 dec 31-én érvényben volt 
élet biztosítási tőkeösszegek 771.879.007 K és 
54 f-t tettek ki és az év folyamán bevett 
ötjak 35.489,532 K 24 f-re rúgtak. Az élet
biztosítási osztály dijfartaléka 18.739,255 l< 
97 f-re' 209.076,662 K 98 f-re emelkedett.

A tüzbiztos.tási ágban, beleértve a be
törés-lopás elleni és tükörüvegbiztositást a 
díjbevétel 14,429.413,117 K biztosítási ösz- 
szeg után 23 671,91 1 K 75 f volt, miből 
8.903,497 K 38 f viszontbiztosításra fordit- 
tatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 14.768,414 
K 37 f-re rúgott, mely összegből 10.464,043 
K 40 f mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át. A jövő évek
ben esedékessé váló dijkötelczvenyek ösz- 
szege 94.657,902 K 96 f.

A szállitminybiztositási ágban a díj
bevétel kitett 3.833,502 K 39 f-t, mely a 
viszontbiztositásol: levonása után 1.552,290 
K 37 f-re rúgott.

Károkért a társ. 1905-ben 30.285.711 
K 02 f-t folyósított. Ehhez hozzáadva az 
előbbi évekbe.te teljesített kárfizetéseket, a 
társi tág alapítása ó t károk fejében — 
827.973.227 koron és 40 fillérnyi igen te
kintélyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesén 26.999,096 korona 73 fillérre rúg
nak, különösen kiemelendők: az alapszabály 
szerinti nyereségtartalék, mely 5.250,000 ko
ronát tesz ki, a: értékpapírok arrolyaminga- 
dozására alakított tartalék, mely a 3.729,624 
korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 
19.203. 876 korona 73 fillérre emelkedett, 
továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és az 
911,110 korona 50 filiérnyi ingatlan tartalék. 
Ezeken kívül fenáll még egy 1.471,110 kor. 
50 fillért kitevő tartalék, melynek az a ren
deltetése. hogy az életbiztosi osztályban a 
kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság örszes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékekben vaunak elhe
lyezve, az idei áutalások folytán 247.497,914 
korona 42 fillérről 270.052 078 korona 64 
fillérre emelkedtek, 'melyek következőképen

ÜZLET- MEGNYITÁS
A nagyérdemű közönség szives 

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

rőfös,- szövet és
rövidáru üzletet

rendeztem be s azt f. 
é. március folyamán 
meg is nyitottam.

A n. é. közönség 
szives nártfogását 
kérve maradok 

kiváló tisztelettel

KÁROLI ALAPÁR

Dankbarkeit
manUft mi*,  ma unb tofWnl»« «!!«■ 
Ennfltn- fialileiíenden mitjuttiíta, 
wit mtia ••in burd) cin tinfadjeö, 

ílnturrrobatt »»i (túrna l«a»» 
i irfrrit iviR'te.
, •afhvirt in 9bukt! Ili JUrtMtb.
DEMnnmnBBmmWB

«in<tn Vtibtu 
K. Baumgartl

összesen 270.052,078 K 64 f-

vannak elhelyezve.

1. Ingatlanok s jelzá
log küvetelések — 44.258,594 K 47 f.

2. Életbiztosítási köt-
vényekre adott köl
csönök — — 21,221,765 „ 52 „

3. Leléteményezett ér-
tékpapirokra adott 
kölcsönök — — 1.354,419 _

4. Értékpapírok — 185.300,903 „ 34 „
5. Tárcza váltók — 707,151 „ 55 ,.
6. A részvényesek biz

tosított adóslevelei
7. Bankoknál levő ren

delkezésre álló kö
vetelések, készpénz, 
és az intézet köve-

7.350.000 >> >>

telései, a hitelezők 
követeléseinek levo
násával — — 10.859,244 76 „

Ezen értékekből 58.5 millió korona 
magyar értékekre esik.

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

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

amennyiben Kiss Pongrácz Géza utóajánlat 
tevő által megígért 3300 korona vételárúi ! 
magasabb ígéret nem tétetnék, nevezett utó
ajánlat tevő fog vevőnek tekintetni, az árve
rést 1719 korona kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1935. évi április hó 20-ik napján d. e. 
10 órakor P é c e I község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
— vagyis 171 korona és 90 fillért — 
készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt in. 
kir. igazságügyminiszteri 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 elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi március hó 2-án 
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy kir. albiró.

2597. sz. tk. 906.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Füredi Ferenc j 
bpesti ügyvéd végrehajtatónak Kelemen Ka- 
jetán és társai végrehajtást szenvedő elleni | 
8000 kor. tőke követelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbíróság területén 
levő Pécel községben fekvő, a péceli 278 
sv. betétben A 1 1—2 sor 50, 51 hisz. 266 
(jelenleg 455) ö. i. sz. a. felvelvett ingatlan
ból B 2 a Kelemen Dezsöné. szül. Kelemen 
Emmát megillető épület tulajdonosi és föld
tér haszonélvezeti jogra oly feltétellel, hogy

E)

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 bördiván 4 székkel . 40 „
6 ebédlő szék . . . 30 „
3 szalon asztal . . . 40 „
2 kleiderstok ... 7 „
5 fényezett ágy . . . 100 „
5 két ajtós rúna szekrény . 100 »
1 trümo tükör órával a kredenzhez 40 „
1 könyvtartó . . . 10 „
2 madracz . . . 24 „

Bővebb értesítés — 
e lap kiadóhivatalában.

SS Sj ff. .% ^4 rí 4)4-^

(„Szarvas" vagy „kulcs“ szappan.)

Legjobb, leglciadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira, hogy minden darab iwp- 
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulea" v&íjHTífy* 1 

legyen ellátva.



4

V, 95 4 sz. 1906. Vgh. 169 sz. 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1906. évi V. 95 4 számú 
végzésével dr Márkus Miksa ügyvéd által kép
viselt Jászsági hitelintézet és takarékpénztár 
r. t. felperes részére dr. Hajdú Sándor és trsa 
túrái lakos alperes ellen 300 kor. követe
lés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől lefoglalt 1449 kor. 
becsült ingóságokra a fentidézett gödöllői kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a feltllfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán T u r á n leendő megtartására 
határidőül 1906. évi április hó 13 nap
jának d. e. 10 1 i órája tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefoglak bútorok, I ó es egyéb 
i igóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

rVll.Á.stiuk mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tallóznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1906 március 28-án. 
Élő János kir. bír. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------G ö d ö i 1 ö n--------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjem régi jóhirnevü 

kádár- üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és Ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.
Szives támogatást kér 

özv. Láíjler Ágostonná.
iwsr?-

Gödöllő : Szentmiklóssy B
> Alberti : Langhof Gyui-i.
B Aszód: Sárkány László. li'!í

mell.pasztilía^
hamar meggyógyított. i'|

Megfojt ez az átko
zott köhögés I

Gödöllői „Erzsébet" könyvnymda.

•m. ilmum tmurmrlM ruunm aiurri.

T
TBLV14-AQOBJT A.B5JNK INOTlíNM.-—

HECHT BANKHÁZ
BUPA/EST, FlRE.-rCZftKTtia 4.

.. Egy félfedelü ..

ss könnyű hintó 
jó karban levő, csinosan kiállítva, ju
tányos árban azonnal eladó Miró 
József kocsifényezőnél Erdö-utca.

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
XtSiSIC ’UKJAZIONI GENERÁLI) 
Budapest, V., Doroftya-utca 10. szám.

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TRIESTI ÁLT. BIZTOSÍTÓ rÁRSASÁG 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító i iitezefi; :>l; 

mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
e célból hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és 
harangtörés és repedés elleni biztosítékot. Közvetít továbbá : Jégbiztosításokat 
a „Magyar jég- és viszontbfzositó r. t.“ valamint baleset elleni biztosításo
kat az „Első o. általános baleset ellen biztosító társaság" számára.

aki

Tv(

„ERZSÉBET 
LEVÉLPAPÍR =

(í

É L j E 1’1

20 nhérért 
kapható az „Erzsébet 
könyvnyomdában .... 

Gödöllőn.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

az étvágyat nem rontják és kitűnő íznek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár :
N A D O R“ gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körtit 17. szám

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám 
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
si.rkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával. — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvégkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —■ ■ -

Az aszódi föügynökség. 
LANGFELDER LÁSZLÓ
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