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60 íilér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

A szövetkezetekről.
„Miért él a pór? — irja Madách — 

, A gúlához követ hord az erősnek s 
állitván jármába utódot — meghal. 
Milliók egy miatt!"

A békóba vert nép szolgaságát 
fenségesebben és rövidebben, ki sem 
jellemezheti! Ha tehát az Istenadta 

i nép összeáll s nem az erősek, hanem 
a saját gúláihoz kezdi a köveket hor
dani, önmagán akar és tud segíteni — 
ez a szabadság, a haladás jele.

S mi más a szövetkezés, mint 
■ kőhordás. Hogy azzal kiki saját bol- 
' dogulását mozdítsa elő.

i Számos és nagy eredményt ért 
. már el, ez a testté lett ige.

Mi adja a szocziálizmusnak azt 
: az ellenállhatatlan erőt — ha nem a 
I szövetkezeti eszme, a mely szerveze

tének lényege.
Mi adta, mi állította vissza Né- 

- metország népének vagyoni boldogu
lását, megélhetését, ha nem a szövet
kezetek, melyekkel át, meg át van 
hálózva.

Ezelőtt 50 évvel, mikor még alig 
volt Németországban szövetkezet átlag 

170000 ember vándorolt ki hazájából 
— most mikor hemzseg a szövetke
zetektől — 10000 körül vergál a ki
vándorlók száma.

Ha e vagyoni fellendülést, a meg
élhetési viszonyok javulását, nem is a 
szövetkezetek okozták volna, kárára 
bizonyára nem voltak a népnek. Mert 
mig az adó szaporodott, addig a nép 
teherviselési képessége, a szövetkeze
tek nagyszámú elterjedésével egyidejű
leg hatalmas arányban javult.

De ne menjünk idegenbe. Hála 
Isten édes hazánk földje is termi már 
a szövetkezeteket.

A felsővidék érzi különösen ál
dásait.

Ha ezek nem tették volna virág
zókká ama községeket, a vidékeket, 
amelyekben megalakultak, akkor a 
magas trónról sem hangzott volna el 
a szövetkezetek dicsérete, a koronás 
király trónbeszéde alkalmából.

Badar 1 Nem 1 Rosszakaratu beszéd 
tehát az, hogy a szövetkezetek a népet 
tönkreteszik. Ha a „Hangya" eddig 
oly sok községet boldogított, a hol 
megalakult, vájjon miért tenné tönkre 
Gödöllőt? Talán azért, mert im- 

pozánsabb megalakulása, lelkesebb s 
agilisebb részvényesei talán sehol sem 
voltak még! ?

Óh attól nem kell félteni a köz
séget ! A kinek ilyesmiért fáj a feje, 
aki ilyen szárnyas szavakat mer fogai
nak kerítése közt kiereszteni, azt 
Aesopus bácsi ama meséjére figyel
meztetni, amelyben a farkas köny- 
nyes szemekkel, szorongó szívvel kö
nyörög a magas sziklán legelésző 
kecskéknek, jöjjetek onnan le, mert 
ott éhen haltok! Én szívesen leszek 
vezéretek; tudok egy kellemes rétet, 
hol édes fü terem.

Mi majd csak fennmaradunk a 
sziklán! Lészen ott eleség bőven.

Üres elnöki székek után nem áhí
tozunk, amint nem áhítozunk mások 
gratulácziói után sem, érdekből sem
mit sem teszünk, a közügynek kívánunk 
becsületes munkásai lenni.

Más agyrém is bántja a szövet
kezet elleneit. Az, hogy szítják a fele
kezetek közt az egyenetlenséget.

Hát nem mondom, ha azt akarta 
volna a nép, hozhatott volna biz’ ide 
felekezeti szövetkezetei is, ha érintke
zésbe lépett volna a „keresztény fo-

T Á R CZ A.

Kiadó lakás.
Irta: U0G0SS EXDUE.

Morgcnbesser Izidoráé ott lakott a fő
város egyik körúti kolossális bérpalotájának 
harmadik emeletén és szobaurakat tartott. A 
férje tisztességes iparos volt, aki fiatalabb 
éveiben künn járt Franczia országban, Ang
liában, sőt Amerikában is.

Mig azonban a szegény ember csak 
délben és éjszakára jött haza a munkájából 
és ügy kereste keserves kenyerét, a jól meg
hízott, termetes és igen jeles asszonyság nap
hosszat alig csinált valamit. Feketeselyem 
blúzban, nagy másnis fehér nyakkendővel, 
mely fölött talmi arany láncz brillírozott, s 
kifrizúrázott hajjal mindig csak járt kelt, mint 
az Orbán lelke. De legtöbbször mégis csak 
a vasrácsos keskeny gangon lehetett látni, a 
mint illegve-billegve fitogtatta magát büszke 
önhittségben, ami részint tetszvágyból (pedig 
már az ötven évet is meghaladta!) részint 
abból származott, hogy lássák, milyen úrnő 
ő, akinek nincs semmi dolga, s mégis meg
tud élni úri módon.

De hát a szerencse kereke forgandó. 
Morgenbesserné asszonyságot is vélet

lenül ott hagyták a szobaurai és sokáig tlre- 

sen állt mind a két szobája. Persze a férj 
és feleség, mint a fővárosban az ilyen sorsú 
családoknál nagyon divatos, csak a kony
hában húzták meg magukat, ahol a cseléddel 
együtt aludtak.

A derék asszonyság azonban szegényes 
helyzetében se hagyta magát. Kissé meg
csappant ugyan gondosan ápolt arcza, s 
mintha elhízott testén is látszott volna a so- 
ványodás, görbén álló s nem éppen kicsiny 
orra is megnyúlt; de azért most is csak úgy 
parádirozott a fekeselyem blúzban és a nagy 
másnis fehér nyakkendővel, talmi arany láncz- 
czal, meg a frizúrájával, mintha mindkét 
zsebe tele lett volna csengő aranyakkal, 
holott pedig aligha nem csak a két filléresek 
csörögtek benne.

Végre azonban neki is megcsillant a 
várva-várt szerencse fényes csillaga.

Naponta lelejárogatott a házban levő 
banküzletbe, ahol az egyik alkalmazott kis
asszony folytonos alázatoskodása folytán meg
szánta, s könyörületből végig nézegette a 
kishirdetéseket, vájjon nem találna-e olyant, 
a melyik a Morgenbessernééhez hasánló 
lakásra reflektálna.

És Íme egyszer csak ilyen hirdet'sre 
bukkant: „Egy intelligens fiatal ember keres 
elegáns lakást egy csinos, fiatal és művelt 
úrhölgynél, akivel el is szórakozhatna. Választ 
epedve vár a kiadóhivatalban gyöngyélet 
czint alatt."

— No ezt közlöm Morgenbesscrnévcl, 
gondolta magában a szép és okos, de aniel- 
let fifikus bank-kisasszony. Legalább csi
nálok neki egy jó napot, magamnak pedig 
egy jóizil tréfát.

Mikor aztán Morgenbesserné másnap 
ismét lement az üzletbe, a bájos Zsenni 
kisasszony feltűnő örömmel fogadta.

— Nagysád jó hirt mondok. Nézze 
csak: itt áll a kihirdetések között, hogy egy 
intelligens fiatal ember egy csinos, fiatal, 
művelt úrnőnél elegáns lakást keres, ahol 
szórakozást ir találna. Nos remélem, hogy 
Nagysáddal meg lesz elégedve a lakással 
minden tekintetben.

Morgenbesserné el volt ragadtatva, 
hiszen ö épen ilyen lakót óhajtott. Úgy érezte, 
mintha most egyszerre egy arasztot hízott 
volna. Önkéntelen egyet igazított nagy másnis 
fehér nyakkendőjén, és mesterkélt szende- 
séggel elkezdett irulni-pirulni. Végtelenül jól 
esett neki, hogy amit ő büszke önhitséggcl 
tart magáról, íme azt más is elhiszi I

Hat persze 1 — gondolta bolond hiú
ságában : hiszen azt már csak a vak elfo
gult nem látja, hogy ő milyen csinosan öltö
zik, milyen sikkes a modora, milyen fiatal 
kinézésű fess asszony és hogy milyen olva
sottsággal és műveltséggel bir 1 Meddig 
olvasta márOöthe és Schiller müveit. Azokból 
csak ragadhatott rá valami.

S illúziójában már előre örvendett az
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gyasztási szövetkezetekkel." De hogy 
annak még a látszatát is kerülje, a 
„Hangya“-hoz csatlakozott.

Isten ments felekezeti zavargások
kal dobálódzni! Veszedelmes az, mint 
a púskaportoronyba vetett égő bomba. 
Hagyjuk azt csak biztos helyen, úgy 
ártatlan s ártalmatlan lesz.

S ép oly kevéssé ártanak majd a 
szövetkezeteknek vezetői, kik teljesen 
önzetlenül (miről egyes em
bernek, ki üzletet csinál legtöbb do- I 
logból, persze fogalma sem lehet) 
minden anyagi érdeket kizárva dol
goznak, mint amíg önzetlenül, — a 
népért, — véréért semmi fáradtságtól 
és mumusoktól vissza nem rettenve 
hozta össze és teremtette meg az egé
szet egyik derék polgártársunk.

Igaz ő is vezető, igaz ő sem ke
reskedő. De hány helybeli hivatalnok | 
volt hivatalnok, mielőtt állását elfog- '■ 
lalta volna. Aztán hány újságíró volt 
újságíró itt, mielőtt, mint újságíró 
szerepelni kezdett.

Talán inkább olyanok is akadnak, 
kik mint újságírók szerepelnek, de a 
szedő az írásukat nem ismeri.

Ki mondja azért, hogy nálunk nem 
virágzik a hírlapirodalom?!

Hát a szövetkezet is fog virágozni, 
ha nem is kereskedők a vezetői annál 
is inkább, mert ezek — nem mint az 
előbbiek — munkájokért hasznot nem 
várnak.

Aki tehát nem tud arabusul, az 
ne beszéljen arabusul és a szövetke
zetek ellen ne szónokoljon.

A kereskedőket sem fogja a 
„Hangya" tönkretenni, — legfeljebb 
olcsóbb lesz a portéka, s a haszon 

bizonyos százaléka a nép zsebébe 
vándorol. Már pedig a nép zsebe nem 
megvetendő zseb 1

Nagyon jól tudják azt nálunk is, 
meg mindenütt, hogy a nép zsebéből 
kerül ki az olaj, mely az állam kere
keit olajozza. Minél bővebben telik 
onnan, annál vigabban forog a kerék.

Azután meg régi dolog, nem 
azért van hajnal, mert a kakas kuko
rékol, de mert hajnal van, azért ku
korékol a kakas.

Azaz nem a nép van a kereske
dők jólétéért, hanem a kereskedők 
vannak a népért. Hát kérem, mi egy 
olyan kereskedő leszünk, a ki a 
népért van.

Azt a nép úgyis jól tudja, hogy 
ami haszon még garasain lesz, az 
nem az igazgatók bőséges honorálá
sára, de az ő üzletrészei értékének 
emelésére szolgál.

Édes gyermeke ez a népnek, az 
neveli, dédelgeti, miután megismerte, 
hogy jó.

Lehet azelőtt más nézete volt 
egyeseknek, más nézete volt a népnek, 
más nézete volt e lap egykori szer
kesztőjének, de ki ne tudná azt, hogy 
„sapientis est. consilium mutare in 
inelius." H. S.

Utóhangok egy tánczmulat- 
ságlioz.

A gödöllői polgári kör, egy szépen 
fejlődő, törekvő egyesület volt a legutóbbi 
időkig.

Tagjai voltak osztály és rangkülömbség 
nélkül Gödöllő polgárai. Helyiségeiből ki volt 
zárva a politika de kiinduló helyei voltak 
azok minden hazafias akcziónak, amely az 
utóbbi időben Gödöllőn lezajlott és a kul
turális haladásnak, mely különösen a ben- 

netartott felolvasások és szabad előadások 
czélja volt.

Ez a kör szépen megerősödött. Tag
jainak száma meghaladta a kétszázat és 
mindinkábbközeledet ahoz, hogy hivatásának 
megfelelve, számottevő tényezője legyen — 
e város társadalmának.

Ez az 1901. szeptember 16-án meg
alakult kör két és fél évi fennállásának a 
története.

És mit tapasztalunk most, e két és fél 
év elteltével, a harmadik esztendőben.

Azt, hogy — e szépen indult nemes 
hivatásé kör a dekadenczia lejtőjére lépett 
és egyre hanyatlik I

Sajnos, hogy ez igy van és különösen 
sajnos az, hogy igy van nálunk minden, 
ami közérdekű dolog.

Egy pillanatig hevüliink érte, aztán 
elhamvad a szalmaláng és nem marad utána 
más, csak hamu!

Legutóbb azután, a kör márczius 15-iki 
ünnepi lakomáján, sajnálatos dolgok folytak 
le, mint egy gödöllői bál utó hangjai.

A gödöllői izr. nőegylet által rendezett 
jótékony czélu hangverseny és bálra, ugyanis 
nem kapott a keresztény iparos osztály meg
hívót, mig a keresztény inteligentia kapott.

Ezt kifogásolták egyesek s pohárkö
szöntők alakjában felszólaltak. Replika aztán 
replikát ért s a dolog élére lett állítva és 
kész volt az antiszemita és az anti keresz
tény kérdés!

Legsajnálatosabb a dologban az, hogy 
— e kérdés egy szép, hazafias ünnepélyen 
bontotta meg az egyetértést.

És miért kellett ennek épen a polgári 
kör falai közt megtörténnie?

A válasz erre az, amit e — czikk beve
zetésében mondottam; a szalmaláng és a 
lehűlt hamu !

Ezt igazolja legalább azon 24 izr. tag 
kilépése, mely ezt ez alkalomból kifolyólag 
a kör választmányánál bejelentette.

Aki igazán, teljes odaadással és lelke
sedéssel hive egy eszmének, azt nem tánto
ríthatja el egyesek ellenszenve a kibontott 
zászlótól. Már pedig a kör említettem lako
máján alig akadt, aki ama 2—3 felszólalóval 
azonosította volna magát, sőt a jelen volt 
többi 60—80 körtag mind, egyhangúlag 
foglalt állást velők szemben.

Hogyan következtethet ezek után valaki, 
aki különösen a viszonyok ismerője arra, 
hogy ama körben a közszellem — anti
szemita ?

líj lakónak, akinek bizonyosan meg fog 
felelni a lakás minden irányban, s akivel 
oly sok boldog órát fog kellemes egyiitlétben 
eltölteni. No ennek a fiatal embernek okvet
lenül írni kell.

Igen ám. Csakhogy egy nagy a bök
kenő : az asszonyság nem bírja a szép ma
gyar nyelvet tökéletesen, csak töredezve 
beszél.

A jóízű Zsenni kisasszony ebben is 
segítségére jött.

Ha megbízik bennem, — mondta sze
retetteljes nyájassággal, — majd irok én a 
fiatal embernek.

— Óh legyen oly szives, örök hálára 
kötelez I — dadogta túlboldogságban.

És Zsenni kisasszony tüstént meg is 
irta a levelet, melynek ez volt a tartalma:

„Kedves Uram 1
A kishirdetések között olvastam, hogy 

önnek egy elegáns lakásra volna szüksége 
csinos fiatal és müveit íirhölgynél. Nem 
akarok szerénytelen lenni, de úgy hiszem, 
hogy az én lakásom (VI. Teréz körút 5. 
sz. III. emelet 9. ajtó sz. a.) minden tekin
tetben meg fogja nyerni az ön tetszését; 
amit benső örömmel és dicsekvés nélkül 
siettem önnek tudomására adni 1

Szívből üdvözli:
Morgenbesser Izidorné."
Morgenbessernének e levél felolvasása 

után felragyogtak a szemei, nem győzött 
eleget hálálkodni, s csak egy paraszthaj
szálnyi tartotta vissza, hogy a bank-kis
asszonynak a nyakába nem borult

No Galambfalvi Richárd magas, nyú
lánk termetű, gavallér jogász is akkorát ug
rott örömében, hogy majd a plafont érte a 
feje, mikor ezt a kedves levelet elolvasta.

Menten gálába is csapta magát. A leg
újabb divatét szalonöltönyét vette magára, 
tükörfényes czilindert nyomott a fejébe, s 
lábait feszes lakkezipőbe bujtatta, mig ke
zeire finom galambszin glacé keztyüt húzott, 
s úgy állított be Morgenbesserné lakására.

Csakhogy jövetele a lehető legroszabb 
időben történt.

A derék asszonyság nem számított ily 
gyors eredményre. S egyik kezében egy nagy 
fej vöröshagymát, a másikban kenyeret és 
bicskát tartva, úgy falatázgatott fesztelenül 
és jöizüen.

— Itt van a levélben irt kiadó lakás?
— Kérdezte izgatottan Galambfalvi Richárd.

— Igen, itt van! — hebegte a ször
nyen meglepett asszonyság, akinek — óh 
csodák csodája! — most véletlenül még a 
frizurája sem volt készen, nagy fehér másnis 
nyakkendője is ott hevert a tarka divánon a 
fekete selyem blúzzal és talmi aranylánczczal 
együtt. De hát nem volt menekvés, meg 
kellett mutatni a szobát, habár szégyenkezve 
és röstelkedve is a gavallérnak.

A gavallér finyásan végig jártatta sze
meit a szobában az egyszerű bútorokon, de 
iparkodott is magát a vöröshagymás asz- 
rzonytól lehetőleg távol tartani.

— No ez ugyan nem valami elegáns!
— Kritizálta a lakást foghegyen és orrát 
fintorga*va  a gavallér.

Aztán hirtelen, de tisztes távolból oda 
fordult kérdőleg az asszonysághoz:

— És a szobaasszonyt nem lehet sze
rencsém üdvözölni?

Morgenbessernével egyet fordult a világ, 
szemei zöldkarikát hánytak, keservesen látva 
azt, hogy a gavallér nem ismerte föl benne 
a csinos, fiatal, művelt úrhölgyet s elhaló 
hangon fuldokolva szólt:

— A szobaasszony én vagyok! . . .
— Maga az a csinos, fiatal és mű

velt szobaasszony?! Maga? I . . Brr! . . 
Szólt htiledezvc a csodálkozás és megvetés 
hangján, e nem várt feleletre a gavallér, s 
a következő pillanatban eszeveszetten rohant 
ki a lakásból.

Hogy Morgenbesserné e végtelenül 
malőrös helyzetben s nagy csalódásában 
közel volt az elájuláshoz: az magától érte
tődik. Isszonyú lelki gyötrődése közben alél- 
tan ejtette ki reszkető kezeiből a vöröshagy
mát kenyerestől, bicskástól együtt és há
borgó lelkében nem azt forgatta hogy:

„ Miért is van a szerelem a világon ?“ , 
hanem csak azt, hogy: miért is terem vö
röshagyma a földkerekségén? Vagy ha már 
termett, hát miért hozta neki az a pupák 
cseléd épen most ezi a vöröshagymát ? Mert. 
ha nem hozta volna, hát azóta már föl lett 
volna öltözve elegánsul és nem evett volt a 
vöröshagymát I

Ennek a kinos monológnak az án az le • 
a vége, hogy a jeles asszonyság, hamár elsza
lasztottá a gavallért: féktelen dühében kárpót
lásul derekasan megayy. báltaa pupák cselédet.
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kell ismerni minden 
hogy a hiba első 

bál-rendező bizottság 
tehát részbe.1 a fele-

Joggal semmi esetre sem, mert hiszen 
határozottan körvonalazva lett a körtagok 
99 százalékának ezzel ellentétes érzelme és 
felfogása!

És végtérre el 
objektív szemlélőnek, 
sorban a hivatkozott 
által is elkövettetett, 
lősség is azt terheli.

Csörgő.

HÍREK
Sorozás. A fősorozás gödöllői járás 

állítás kötelesei részére Gödöllőn a nagyven
déglő termében a következő napokon és 
sorrendben fog megtartatni, f. é. április hó 
18-án Boldog, Zsámbok, Bag, Aszód Verseg; 
ápr. 19-én Kerepes, Kistarcsa, Csömör Czin- 
kota, Rákoskeresztúr, ápr. 20-án Kartal, 
Iklad, Dany, Domony, Isaszeg, Szada, Rá
kosszentmihály, ápril 21-én Galgahéviz, Hé- 
vizgyörk, Mogyoród, Péczel, Rákoscsaba, 
ápril 22-én Túra, Valkó Nagytarcsa, Vácz- 
szentlászló és végül ápril 23-án Gödölő had
kötelesei fognak soroztaim.

Tanügyi bajok. Rákoskeresztúron és 
Aszódon a vármegyei közigazgatási bizottság 
felhívta a felekezeti iskolák fenntartó ható
ságát iskoláik fejlesztésére. E helyeken ugyanis 
oly nagy a tankötelesek száma, hogy a fele
kezeti iskolák tantermei nem elegendők azok 
befogadására, tanerőik pedig nem képesek 

. oly nagyszámú tanítvány kellő kiképzésére. 
A közigazgatási bizottság egyben kilátásba 
is helyezte, támogatását az esetleges állam
segély kieszközlésére, amennyiben az iskola 
fenntartó felekezetek saját erejükből — isko
láik fejlesztésére képesek nem volnának. — 
Járásunk területén csaknem minden köz
ségre rá férne a közigazgatási bizottság 
hason intézkedése.

Áthelyezés. A közoktatásügyi minisz
ter Leiteregg Lujza kapnikbányai állami 
óvónőt a rákosligeti állami óvodához jelen 
minőségében áthelyezte.

ítélet. Magyar István szadai legény 
ismert bűnügyével — ki a múlt évben tré
fából agyonlőtte a szép Békéi Zsófit most 
foglalkozott a budapesti kir. ítélő tábla s a 
törvényszék ítéletét megváltoztatva, a gyil
kos legény büntetését 1 évről 3 hónapra 
szállította le.

Miniszteri engedély. A beltigyminister 
20374-904 sz. rendeletével a rákosligeli ev. 
ref. hitközségnek megengedte, hogy a Rákos
ligeten építendő templom építési költsége
inek beszerzésére hat hónapon át könyör- 
adományokat gyüjthessen.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában a gödöllői fogyasztási szövetkezet 
rendkívüli közgyűléséről közölt referádánkból 
a megválasztott igazgatósági tagok névso
rából Polner Lajos ügyvéd kir. tanácsos úr 
neve tévedésből kimaradt. Közlésünket most 
ezzel pótoljuk.

Hamis pénz. Járásunk területén, hol 
itt, hol ott, de gyakori eset, hogy hamis 
pénz forog közkézen. Most fogott el az 
aszódi csendőrség Domonyban két egyént, 
kikre kisült, hogy hamis egyforintosokat 
hoztak forgalomba. Az egyik, Halasi Jánosné 
a vallatás során azt adta elő, hogy ő a pénzt 
Hohági Ferencztől kapta s nem is gyani- I
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ajánlja. a'magyar királyi államvasutak yépyyárában kész 
szerkezetű
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fííktiszúló-, marok rakó- és kévekötő aratógépeket.

Valamint egyéb mezőgazdasági eszközöket.

totta, hogy az hamis. A bizonyítékok azon
ban ellene szólaltak s igy mind a kettő fel- 
ielentetett a bíróságnál. A hamisító banda 
kézrekeritése iránt széles körben nyomoz az 
aszódi csendörség.

Uj iskola. Puszta-Varsányon, Verseg 
határában új tanyai iskola fog legközelebb

I megnyílni. A tankötelesek száma itt meg
haladja a százhúszat s igy régen szükség 
lett volna már ezen iskolára.

Elöljáróság választás. Csömörön e 
hó 24-én fog megtartatni az elöljáróság vá
lasztás. Ez lesz Csömörnek első önálló elöl
járósága függetlenül Rákos-Szent-Mihálytól, 
mely tudvalevőleg azóta, mint önálló község 
önállóan választott elöljáróságot.

Trachoma Bagón. Jó ideje, hogy 
Bagón trachoma gyanús megbetegedések for
dultak elő. Egy súlyosabb beteg, Száraz 
Mihály be is szállíttatott Budapestre, a Szent- 
István kórházba, hanem — mint az orvosi 
bizonyítvány állítja most javultan bocsáttatott 
el, azonban azon utasítással, hogy az elöl
járóság őt továbra is orvosi felügyelet alatt 
tartsa. Eléggé el nemitélhető könnyelműség 
a kórház részéről ily beteget mig teljesen 
fel nem gyógyult, haza bocsátani.

A száj- és körömfájás elleni véde
kezés. Vármegyénk alispánja a ragadós 
száj és körömfájás elleni védekezés tárgyában 
kiadott földmivelésügyi miniszteri rendelet 
szigorú végrehajtása végett körrendeletét inté
zett megyénk területén működő főszolga- 
birák, polgálmcsterek s rendőrkapitányok, 
továbbá a törvényhatósági kir. állatorvos, 
rási és városi m. kir. állatorvosok, községi 
elöljáróságok és a marhalevél kezelőkhöz, mely
ben a miniszteri rendelet minden pontjának 
pontos betartását rendeli el.

Gödöllői találmány. Szölőgazdáinkat 
érdekelni fogja a Barkóczi Andor gödöllő- 
besnyői földműves által szabadalmazás vé
gett bejelentett sodrony-szőlőkarózási rend
szer, melynek állítólagos előnyei — fából 
készült karókkal szemben — egyrészt a 
tartósság, csekély kezelési és javítási munka, 
másrészt az a körülmény, hegy a sodrony
karó oly módon készíthető, hogy a szőlő 
tövét egyáltalában nem sérti, mi a fakarók 
beverésénél gyakran előfordul. A találmány 
lényege abban áll, hogy a szőlőterület szé
lein egymástól bizonyos távolságra elrende
zett oszlopok végeihez, vagy az ezek fölé 
keresztben erősített gerendához Sodronyokat 
rögzítünk, miáltal a terület fölött egy ritka 
háló képződik, melynek csomópontjához me
rőleges sodronyszálakat erősítünk és ezek 
alsó végeit a földhöz rögzítjük. Ezek he
lyettesítik az eddig használatos fakarókat. A 
Rajna vidékén, nálunk pedig a Dunántúl s 
különösen a Balaton vidékén — írja a „Mű
szaki Világ" már régóta használják a sod
ronyhálózatot, de — mint az avatottak mond
ják, — sok hibája is van ennek a karót- 
helyettesitö rendszernek.

Gazdák ha nagy terméshez akar
nak jutni. Mautner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed. 
Mauthner Ödö.i cs. és kir. udvari magkeres- 
dése Budapesten. Rottenbiller utcza 33, min- ; 
denkinek ingyen megküldi. A kitünően fisz- ! 
tott, legnagyobb czirakénességgel biró fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különösen fölem- 
litendők az impregnált takarmányrépamagvak 
és a legnemesebb gabonafélék dúsválasztéka.

Szerkesztői üzenetek.
I. B. A. Besoroztuk. — Csak egy kis türelmet 

kérünk, mert nagyon el vagyunk halmozva közlen
dőkkel.

B Gödöllő. Az ön szerkesztőjének elbizako
dottságánál csak naivsága nagyobb. Komolyan el. 
hiszi, hogy lapja tényleg lap, sőt irodalmi termék! 
Olyan, amiből valamit érdemes átvenni. Valóban 
kao/.agui való naivitás! Íís mily r agy szegénység! 
Ismeri az Aesopi bóka meséjét? Egyszer már majd 
ugv járt, mint ez. (A „Qalgavőlgy“-gyel vívott bal
sikerű affairt értem. Hamar levedlettek az ott kapott 
sebek flastromal.) É« milyen Ízléstelenség I Most 
'elünk próbál szerencsét. Hát mondja meg neki, 
hogy a józa i publikum kineveti őt pőffeszkedéséórt 
az a másik pedig, amelyik a zsebében van, vagy 
másként lekötelezettje és ezért gazsuliroz neki. 
c<ak félre vezeti ezzel, titokban pedig mulat rajta 
Ezt tesszük mi is. Egyebokben köszönjük, hogy 
figyelmünket felhívta a közleményre, mórt ennek 
hijján t'nyieg e'kerülte volna az azt, mert soha
sem rendelkezünk annyi üres és oly olcsó idővel, 
hogv a kérdéses lapot o'va-jsuk.

!
brossurjaimat az

altesii sérvben 
székrekedésben és 

arany érben 
szenvedőknek.
Dr. M. Reimans Maastricht No. 116. 

:----------1 ~ (Holland.)-------- ~z:
Levelek 25. levelező lapok 10 fillérrel bér-

mentesitendök.
170 sz. 1904 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1904—V.—156—2. számú vég
zése által dr. Neuhaus Alfréd ügyvéd által 
képviselt Szita István végrehajtató javára 
Slemmer Ede és neje besnyői lakosok ellen 
2056 kor. 66 fillér tőkekövetelés és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal

mával biróilag lefoglalt és 778 koronára be
csült bútorok, kocsi, ló stb.-ből álló ingósá
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1904—V.—156—*2,  
számú kiküldő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Besnyőn leendő megtartására 1904. 
évi márczius hó 2 9 - i k napjának d.-u. 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. év. LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében a legtöbbet Ígérőnek kész- 

ipénzfizetés mellett, becsáron alul is el fog
nak adatni.

Felhívatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kietégittetéshez 
jogot tartanak, amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél vagy írás
ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
a törvényes következmények terhe mellett el 
n c mulasszák. A törvényes határidő a hir- 
d etménynek a bíróság tábláján történt kifiig- 
g esztését követő naptól számittatik. 
______ Élő János, kir. bir. végrehajtó,
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Tisztelt barátainak csak szíves
séget tesz, ha a

vilA^liiri't - •

erfurti kerti magvak
I
I

A Világhír ü

Crfurfi vélemény-magvakról
szóló legújabb

beszerzését

Radváner erfurti magkeres
kedéséből

Bpest, V., Nádor-utcza 8. sz. ajánlja.

Egy Próba rendelés meggyöxödtet 
ntaffvai jóságáról! !

Ügynökök
kerestetnek magas jutalékkal egy 25 
év óta fennálló s hatszor kitüntetett 
redőny-gyár gyártmányának eladására, 
valamint nehány társas-játék újdon
ságra vendéglősök részére. Ajánlatok 
referencziákkal C. KLEMT BRAUMAN 
i. B. intézendők. Redőnyökkel való 
ügynökösködés a cs. és kir. közös Mi
nisztérium által 1903. jan. 1. óta en
gedélyezve.

A PESTI NAPLÓ li.i karácsonyi
- - - - - I I i l l i; l ■■ —:

A M pyar

I’áiatlnii t. iszü, külső kiúlitósbjin és belső tnrtal- 
ináhaii ( gyedül álló remekmű az a melyet a , Pesti 
Nrp'ó* az 19(4 év kaianyácst.i.yái i szánt megle
petésül olvasóinak. Eddigi karácsonyi ajándékainak 
díszes soiozatát folytatja most . ,.Pesti Nrpló* . ni 
és minden < ddigi ajándékot messze tulsiáinyaló 
diszmnvt). melynek c/.ime ez lesz :-------------------=^-

A. Tvfagry ar -- - - - - - - - - - - - -

Festőművészet Albuma
A magyar festőművészet remekeinek gyönyörű 
foglalatja le«z a páratlanul álló díszmunka, amely 
a magyar lestés remekeit fogja fölőlelni a XVII. 
század nagy magyar festőitől. Kupeczky-től es 
Mniivoki-tól kezdve egész a jelenkorig, amikor 
Mni/kác>v Mihály, Székely Borfalun, Lolz Károly, 
lien/ur (Ívnia. .Madarász Viktor és Zichy Mihály 
vezetésével huta más gárda szolgálja a magyar 
f. -tóművészetet. A magyar irodalomban nincs még 
olyan mű, amely a magyar festőmüvészetet ilyen 
gaz .i'ágban mutatja be Ölvén nagyszabású lest- 
mé;.y szemeltünk ki, amelyet mesteri kivitelű 

ötven mülapon
mutatunk he a magyar közönségnek. Az ötven 
mülap nagyrésze gyönyörű

sok színnyomású kép 
lesz, olyan, mint amelyek a X’ösmárty Albumot 
eseménynvé avatták a magyar könyvpiaczo, .

Ezenkívül a nvgyar lestőmüvó>zet történ lét 
a könyvben elsőrendű esztétikusaink érdeies és 
népszerű előadásban fogják bemutatni. A szöveget, 
számos festménynek a szöveg közé nyomott máso
lata fogja kisérni, úgy, hogy az ötven többszín nyo
már-ó mülappal együtt A magyar Festőművészet 
Albuma a lecgazdagabö és legdi-zcsehb tára lesz 
a magyar Festőmü veszetnek A ,,Magyar Fe-*tő-  
müvé-zbt Albumai*-  meg fogja kagni a l’esti Xaph 
minden < löfizetője, aki az év végéig, akár havonta 
is, de állandóan és mogszakitás nélkül előfizető 
marad. Min ő n félreértés elkerülése végett azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy azok az uj előfizetők, 
akik az 19”4. évre szóló előfizetésük fejében a 
Vőrö<márty Albumot megkapták, a Magyar Festő
művész t A Immára csak ngv tarthat igényt, ha | 
egv további ( gész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetőd ára ogész évre ‘.8 kor. 
félévre li ko.-., negyodóv re 7 kor, egv hóra 2 kor 

40 fillér. — Szerkesz’ősőgo és kiadóhivatala

Bal V! Andrá’iy ut 27 szám a alt van

kertek és mezők számára m. gjelent. melyet minden t. olvasónak 
ingyen és bérmentve megküldünk és kerjü azt egy levelező-lapon 

megrendelni,

I ICDAII 9 Prt u<3vari szállítók, magtermeszlők tDCIIDTU I
LIlDhU W UUi inti- és kereskedelmi kertészük. LnrUíllrl li

U. i. A vélemény magvak behozataláért nem kell vámot fizetni. 
Egy 5 kgos postacsomagnak a szálli ási dija Magyarország bármely 
postaállomására csak 60 fillérbe kerül.
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Megfojt ez az átkozott 
köhögés I

Köhögés, rekedtség és ehiyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpaszlillai,
az étvágyat nem rontják es kitűnő ízűek
Doboza I kor- és 2 korona. I’RÓBADOBOZ 50 FILL 

Fö- és szétküldés! raktár:

\ádor“ gyógyszertár
Budapest, VI. Váczi körút I7 szám

Kapható

éljen i

Gödöllő; Szentm.ölóssy Béla
“| I Alberti; Lanqhüf Gyűli _

Aszód: Sárkány LjszIÓ. *5a..hfma mmeggyóÉ>hoU

€de
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mindi iiueinű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett 
diófából kisebb-n.igyobb méretben. Szemföd élek, virágok, szalagok, sirkoszomk 
viaszgyertyák szobibehúzások, ravat.d-felálli'ás, a személyzet díszes egyen- 
rn ábin, a gyászkocsi mellett fáklyával, —nyitót halottaskocsi vagy dísze
sebb

ravatal-felállítás, a személyzet díszes 
a gyászkocs-i mellett fáklyával, — nyitót halottaskocsi vagy 

üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel i lfogadla ik. 
Gyászjelentések I óra alatt elkészíttelnek

“(zarvís41 :---------— vagy .■
Jegy gyei 

legjobb, legkladósabb s ennílfog.a 
legolcsóbb szappan. — Minden 
káros alkatrtazektöl mentes.

1
a
„k u 1 es“

Mindenütt kaphatói

n Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy * Q
minden darab szappan a „Schicht" névvel és » 3 

• • a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • «»


