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A szövetkezet.
A gazdasági intézmények létre

jöttüket az egyéni érdeknek köszön
hetik. A modern értelemben vett ta
karékpénztárak, melyeknek kora arány
lag fiatal még, legelébb a németeknél, 
ennél a komoly és számító népnél 
vertek gyökeret. Sajátságos, hogy rö
vid időn belül bár, de csak azután, a 
mikor Helvécziában is megismerkedtek 
a takarékosságnak az egyesitett erők 
által létrehozható nagy anyagi és er
kölcsi hasznáról, csak azután hozta 
létre Anglia az ő nagy pénztárait, 
melyek immár a szövetkezeti forma 
felé vannak kiindulóban. Angolország, 
a világ első és leghatalmasabb keres
kedelmi impériuma, a szövetkezés 
módját találta legalkalmasabbnak arra, 
hogy a népesség minden rétegében a 
jóléjet és szellemi lendületet otthonossá 
tegye. Látjuk ebből, hogy maga a ke
reskedelem nem lehet ellenlábassá 
olyan törekvésnek, amely a népnek 
magasabb szinvom lra való emelését 

veszi czélba. Honnét van tehát az, 
hogy nálunk Magyarországon majdnem 
minden pénzügyi botrány a szövetke
zetekkel van kapcsolatban ? Ennek a 
nyitja nagyon egyszerű és világos.

Angol- és Németországban, ahol 
egyedül és kizárólag gazdasági és er
kölcsi motívumok képezik alapját a 
szövetkezeteknek, a hol minden más 
befolyás zárt ajtókra lel, ha a szövet
kezeti irodák, vagy boltok ajtaján ko
pogtat és ahol olyan férfiak kezébe 
van letéve ez intézmény ügye, kik 
kormányozni tudnak és kik a leglel
kesebb hivatásérzcttel fogják a gyep
lőt, addig, fájdalom, nálunk nagyon 
gyakran tende.rcziózus alapon épül fel 
a szövetkezeti intézet. Az egyik nem
zetiségi politikát üz, hogy a szövetke
zés örve alatt a magyar állameszme 
ellen bujtogathasson, a másik egy 
politikai pártnak a jobb keze, a minők 
egyes vidékeken szinte burjánoznak 
és egyedüli hivatásuk, hogy a más 
párton lévé két földönfutókká tegyék és 
megbomlaszszák azt a békés egyetér

tést, melyre jobban talán egyetlen 
helyen nincsen szükség, mint épen 
minálunk.

Csak akkor, ha ideális jelentősé
gében fogják föl a szövetkezeti eszmét, 
ha igazán népboldogitó missziót akar 
véghez vinni a szövetkezet, csak akkor 
várhatjuk el tőle, hogy nálunk is vi
rágozni fog, mint más kultur helyeken, 
ahol az egyedüli czél az egyes bol
dogulásának utján a nemzeti jólét 
emelése. Hisszük, hogy a józan ma
gyar észjárás nálunk is diadalmas
kodni fog a hiszékenység fölött és kü
lönben is eleget tanult a magyar 
saját kárán. Pedig az előre be nem 
látható gazdasági pangásoknak rend
szerint elejét lehet venni, vagy leg
alább mérsékelni lehet azokat olyan 
kiválóan czélszerü iniézkedéssel, minő 
a szövetkezet. A praktikus angol, ha 
már megelőzte őt a német, takarék
pénztáraival, akkor cooperátion-jaival 

‘ akar tultenni rajta. És túl is tesz, sőt 
példát mutat az egész világnak, mi
képen lehet a legönzőbb hajlamot a

IÁK CZ A.

Férfiak asszonyokról.
— Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a 

szél I Azt beszélik székében özvegy Biliary 
Iniréné bálónéról, hogy trafikos leány volt, 
mikor megboldogult ura megismerte. A leány 
szép is volt, fiatal is volt, de szegény és 
árva, a báró csúnya., öreg, de gazdag és 
a ti lornagy. Ez magyarázza meg ezt az ab
normális házasságkötést. Azt is mondják, 
hogy egy fiatal vezérkari tiszt napos vendége 
volt házuknak akkor is, ha a férj nem volt 
otthon. Tehát megvan a kulcsa annak a 
rejtélynek is, hogy miéit fogadta egykedvűen 
udvarlásainkat és sohasem tüntetett ki kö
zülünk senkit különösebb kegyével. A prob
léma csak ott kezdődik, hogy most, mikor 
független és szabad, nem megy férjhez egy
kori imádójához? I . . .

— Barátom, nem jársz helyes nyomon 1 
Pessimismusodra vall, hogy az iiyen mende
mondáknak kész vagy hitelt adni I Köztu
domású dolog, hogy minél szebb, minél ked
vesebb és minél élénkebb egy asszony, annál 
inkább ki van téve a rágalmaknakl Bizto
síthatlak, hogy kevés olyan kifogástalan asz- 
szonyt találsz, mint a báróné I Az a bizonyos 
fiatal vezérkari tiszt egyszerűen a képzelet 
szülöttje. A megboldogult báró ajacsony 
sorsból emelte magához ezt a nőt. 0 tanit- 

tatta, képeztette, s ezért ez az asszony még 
ma is hálása i őrzi ura emlékét, 
megválthatom neked, hogy én 
retem a bárónét. A szerelmes 
kenységével leselkedtem utána 
resztül, hívén, iiogy engemet 
szerencsésebb vetélytárs miatt 
meg. Mondhatom neked, hogy 
tásom meddő volt! Ez az asszony csak 
urát szerette a szeretet és hála vegyes érzel
mével I

— Hihetetlen 1 Egy ilyen fiatal nő ment 
lenne a világot mozgató leghatalmasabb 
szenvedélytől, a szerelemtől ? Ez mesébe illő 
gondolat. Sőt merem állítani, hogy még oda 
sem, mert ma már a gyerekekkel sem lehet 
eféle képtelenséget elhitetni 1 Csodálom, hogy 
te komoly ember létedre az ilyen absurdu- 
moknak beugrasz I

— Ho-hó I Hátrább az agarakkal 1 Én azt 
mondtam, hogy volt. Abban a helyzetben 
vagyok, hogy tiszta meggyőződéssel jelenthe
tem ki, hogy csak volt I

— Vagy úgy ? Tehát mégis nekem van 
igazam I

— Neked igazad ? Ó nem 1 Nekem van 
igazam. Mert a mjt ma, mint özvegy lesz, 
egészen mis elbírálás alá esik, mint ha 
ugyanezt az ura életében tette volna. Külön
ben nem fogok veled dodonai stylusban be
szélni, mert tudom, hogy titoktartásodra 
számíthatok . . .

— Feltétlenül I Előttem nyíltan beszélhetsz.
— A gyászév letelt. Ez alatt az esztendő 

alatt volt a bárónénak számtalan alkalma 

Most már 
évek óta sze- 
ember félté- 
éveken ke- 
egy másik, 
nem lialgat 
minden kuia- 

az

meggyőződni arról, hogy nálam hivebb, ön
zetlenebb baratja nincs. Iránta táplált érzel
meimet azonban soha, egyetlen szóval sem 
érintettem. Ö mégis érezte, hogy az a három 
esztendő mit sem változtatott rajtuk. Meg
történt a csoda: a jégkéreg, melyet annyi 
láng nem volt képes megolvasztani, megol
vadt önmagától . . .

A dolog úgy történt, hogy egy napon 
meglátogattam. Boudoirejában fogadott igéző 
pongyolában. E hely egyike ama meghitt, 
meleg, puha kis fészkeknek, melyek telve 
illúzióval, illattal, vággyal, hivatva látszanak 
lenni arra, hogy bennük egy-egy kellemes 
pásztor-órát töltsön el az ember.

Szokatlan izgalom vett erőt mindkettőn
kön ebben a bűvös környezetben. Kerültük 
egymás tekintetét. Torkunkat folytogatta va
lami. Szótlanul ültünk egymással szemben. . . 
Egyszerre a közös vágy ellenálhatatlanul 
egymás karjaiba hajtott bennünket ... Aj
kaink izzó csókban forrtak össze. . . Aztán 
hirtelen kibontakozott ölelő karjaim közül a 
báróné s könyörgött. hogy távozzam. Ellen
kezés nélkül tettem eleget kívánságának ab
ban a szent meggyőződésben, hogy heves
kedésemmel csak ártottam ügyemnek. Ott
hon azonban este a következő levelet ta
láltam :

Kedves Barátom I
Bocsásson meg mai heveskedésemért, 

nem tudtam, mit cselekszem. Mindketten 
meggondolatlanul, túlságosan bizva ön
magunkban, játszottunk a tűzzel s meg-
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köz. javára úgy értékesíteni, hogy abból 
jólét és morális előnyök fakadjanak 
egyeseknek és sokaságnak egyaránt.

Kövessük példáját polgártársaim 
a mi friss keletű fogyasztási szövet
kezetünkkel Kereskedőink pedig ne 
lássanak mumust ott, ahol nincsen!

Honnan keletkezett a kanyaró?
Lapunk legutóbbi számában fel 

vetettük a kérdést, hogy honnan ke
letkezhetett a gödöllői kanyaró-járvány? 
Importált-e, vagy üödöilőn keletkezett?

Erre nézve két választ is kaptunk, 
melyek mindenesetre megszívlelendők.

Egyiket laikus ember irtásoknak 
a Rákospatakot mondja, melynek tisz
tántartására nincs elég gond fordítva, 
lévén az egy valóságos levezető csa
torna, inelyoe hullott-állatok tetemei, 
macska és kutyaköjkök beledobatnak, 
ezért fordul aztán elő az alvégben, 
tehát a patakmentén a nyári időben 
csaknem minden évben egy két mo
csár-lázas eset is.

A másik nyilatkozat dr. Schőn 
Gyula orvos űré.

Ez tehát szakértő kezekből szár
mazik s bár inkább czáfolatul Íratott, 
mindamellett nagyban hozzájárul a 
helyzet tisztázásához.

Álljon itt a két nyilatkozat : 
A „Gödöllő és Vidéke" lek. Szerkesz

tőségének.
Tisztelt Szerkesztő ur 1

E hó 14-ikéröl keit számában, az ál
lami gyermek-menhelyt illető két oly állítás 
foglaltatik, melyre nézve én, mint ez intézet 
orvosa, — a köz érdekében, — felvilágosí
tásra vagyok kötelezve.

Az első állítás ez :
„Tény az, hogy [.mióta az Országos 

Gyermekmenhely Gödöllőn telepet alapított 
„óriási" m ’rveket ölt a gyermekhalandóság."

Erre nézve ki kell jelentenem, hogy ez 
évi lanuár 1-ső óta, a gyermektelepen 160— 
130'' gyermek k"zíll összesen 3 gyermek 
halt n e .

nem növeszthette „óriási mérték- 
l ben a gödöllői gyermekek halandóságának 

hányadat. Ha ez a hányad növekedett, en
nek okát másutt kell keresni, nem a telepen.

A másik tévedés azon lehetőség meg
engedésében van, hogy a tápgyermekek im- 

I portálják a ragadós betegséget.
Az elsősorban intézkedő központ (bu

dapesti) intézet gondos, lelkiismeretes és kil- 
í lönöse.i szigorú ellenőrzése és a gyermek 

kiadása előtti pontos megvizsgálása követ- 
1 kezt.ben ez a lehetőség majdnem ki van 
1 zárva. Különben is 1904. január hó 17. óta 

összesen 4 gyermek jött a budapesti men- 
liázból a gyermektelepre, névszerint Chova- 
nyecz József, Supina Vincze, Újhelyi Imre és 
Piskoris Mária, ezeii teljesen egészségesek.

Azóta hozzánk Gödöllőre a menhelyből 
gyermek nem jött, mind az ország déli ré- 

I szére küldetik. A kanyarót tehát 
I n e m a tápgyermekek hozták. 
1 Oly hosszú incubatiót (január 17-től márcz. 
j közepéig, 8 hét) orvos még nem látott és 

nem álllitott.
Kelt Gödöllőd, 1904. april 15-én.

Dr. Schőn Gyula, 
a m. kir. áll. gyermekmen- 

hely tele; orvosa.

II.
Tisztelt Szerkesztő Ur I

B. lapja .legutóbbi számában felhívja a 
hatóságot a Gödöllőn fellépett kanyáró-jár- 

I vány keletkezési okának felkutatására.
Hát ez helyes dolog, de alig kivihető! 
Legalább pozitív eredményre nem ve

zethet, az bizonyos, a kisiciíosí.I b kuta- 
' tás sem.

A ragályos betegséget ugyanis behoz
hatja akárki. Közhivatalainkat sokan látogat- 

I jak s Gödöllőnek magának is nagy az ide
gen-forgalma. Ki tudná ezt biztosan meg
határozni ?

Egyet azonban megtehetne hatóságunk 
s ez az, hogy több gondot fordíthatna a 
már különben is ezerszer agyonszabályozott 
Rákospatakra.

Ennek a medre ugyanis valóságos 
pöczegödör. Ide hányják a hulladékokat, 
esett állatokat, apró macskákat és kutyákat 

stb. stb. Innen van azután, hogy az alvég
ben nyári időn nem ritka a mocsárlázas 
eset, amit az orvos urak konstatálhatnak.

Erre kellene a hatóságnak gondot for
dítania.

Gödöllő, 1904. április 14.
tisztelő hive :

F. J-
alvégi lakos.

II I 1-t E K.

I

Gödöllő járdaiigye. F. hó 16-án d.- 
u. 3 órakor megtartott közgyűlésen foglal
kozott Gödöllő képviselőtestülete a község 
járdaburkolatával. Elsősorban a belügymi
niszter harmadfokú határozata olvastatod fel, 
mely a következő: „Szám : 29336-1904 II c. 
M. kir. Belügyminiszter. — Pest-Pilis-Solt- 
Kisiiun-vármegye közönségének. Tárgy : Gö
döllő nagyközség járdaburkolása. Múlt évi 
október 13-án tartott bizottsági közgyűlésé
ben 1591. szám alatt hozott határozatának 
azon részét, melylyel Gödöllő községet oda- 
utasitotta, hogy a községben építeni szándé
kolt járdák tárgyában vagy egészen uj nyil
vános versenytárgyalást tartson, vagy pedig 
az előző versenytárgyaláson résztvett vállal
kozókkal folytasson tárgyalásokat, Nyiry 
Lajos felebbezése folytán a kereskedelem
ügyi minister ur megnallgatása után felül
vizsgálván, azt megváltoztatom és a járda
burkolatnak nyilvános árlejtés utján való lé
tesítését rendelem el úgy azonban, hogy ezt 
megelőzőleg a képviselőtestület állapodjék 
meg abban, hogy minő anyaggal kívánja a 
járdát kiépíttetni. Mert nyilvános árlejtés 
utján az várható, hogy a járdafektetési mun
kálatok a községre előnyösebben lesznek 
eszközölhetők, másrészt pedig az előző al
kalommal szerzett tapasztalat igazolja, hogy 
az árlejtéstől megfelelő siker csak úgy re
mélhető, ha a község a burkolási anyagra 
nézve már előre megállapodik és az árlej
tést nem általában bármiféle, hanem bizo
nyos meghatározott anyagra nézve írja ki. 
Egyszersmint értesítem a vármegye közön
ségét, hogy a kereskedelemügyi minister ur 
átirata szerint tapasztalt tény az, hogy a 
kellő alapra helyezett aszfaltburkolat a gya
log járdák burkolására eddigelé a legjobb

égettük magunkat. Szeretném azt Írni ma
gúnak, hogy kerüljön engem, de nem te
hetem 1 Csókja azóta folyton égeti ajkamat, 
vérem hevesebben lüktet, szivem gyorsab
ban ver! Mámoros vagyok a csókjától, 
mely olyan, mint az abszynt, ki egyszer 
megizle|i, nem tud róla többé lemondani, 
még ha elkárhozik is tőle! Okvetlen el- ' 
várja:

özv. br. Bihary Imréné. |
— Nos és mi az eredmény ?
— Ez ni 1
— Jegygyűrű? Gratulálok! Bocsáss 

meg, hogy eljárt a szám! . . .
Huba.

Tíz forint.
— Megmondtam neki, kiadtam neki 

az utat. Büszkén vertem a mellem, jó csa
ládapa vagyok. Képzeljétek, nem akart a jö
vendő apósának tiz forintot adni. Hát nem 
abszurdum ez? Te lányom, Lizi, ne bőgj, az 
úgy sem szerethet téged, ki apádnak, a te 
draga apádnak egy pár rongyos forintot nem 
mer adni, hisz oly töke után, mint te, csak 
megérdemlők annyi kamatot? . . .

Még tovább ömlengett volna az öreg 
Grűn, ha le nem csap a vihar az anya ke
pében.

— Hát te gézengúz, a te lump köny- 
nyelműségednek köszönjem azt, hogy leá
nyom clszalaszsza a legjobb partiját?

És csudálatos, az öreg Grűn, az egy
hangú közvéleményre s Lizi. a drámai fő

személy zokogására sem volt meghatva, ha
nem újra declamált.

— Hiszen a gazember eljön úgyis ily 
szép portékáért, de kidobom !

— Akkor vele együtt dobjon ki apám, 
— mondta zokogva Lizi. . . .

Nagyon elkeseredett volt a hangulat, 
midőn a levélhordó képében megjelent az 
ördög, levelet hozott, még pedig vastagot.

Grűn arcza felderült.
— Lássátok, most biztosan bocsá

natot kér.
— Meg is érdemied talán ? — zúgott 

Grűnné.
— Hallgass asszony, itt hiába csinálsz 

hangulatot, a bocsánatot úgy sem adom meg.
Lizi odarogyott atyja lábaihoz.
— Atyám, ne legyen kőszívű, ne tegye 

életemet olyanná, mint a sivatagi kóró, hisz 
nélküle élni sem tudok . . . apám bocsás
son meg neki 1

Az öreg Grűn olvasta a levelet és cso
dálatos, hogy elfakult az arcza, majd chole- 
rikusan nevetve csapta a levelet az asztalra, 
melyből bőven hullottak ki a különféle szám
lák másolatai.

Gúnyosan szólt lányának:
— Lizi, tedd le az órádat, gyűrűdet, 

te asszony a fülbevalódat, te Anna a nyak- 
lánczodat.

A kisebbik leány siránkozva vágott 
közbe ?

— És én is a nyaklánczomat?
Az apa dörgedelmes hangon folytató:

— És fizessétek meg a színház, con- 
czert és villamosjegyeket, hányjátok ki a 
ezukrászdai nyalánkságokat, mert különben 

üggyvédnek adja át az ügyét 1 Hát mit szólsz 
te ehhez te bőgő masina, he ? Nem mond
tam, hogy az egy gazember, naptopó I Ne
kem, a jövendőbeli apósának nem akart tiz 
forintot adni ? 1

Lizi szomorú lemondással suttogá: De 
ha szeretem, nagyon szeretem I

— Hát akkor menj utána te balga 
rossz lány s fogd meg a kabátját annak a 
semmiházinak, de itt nincs semmi keresni 
valója se neked se neki.

— Mig nem ad a papának tiz forintot 
— szólt közbe Anna.

— Nem kell tőle egy krajezár sem, 
megbosszulom magam rajta.

— Ki tagadja az örökségtől a papa, 
duplázott metsző gúnynyal Anna.

Grűnné is megszólalt:
— Akárhogy hányjuk-vess tik a dolgot 

a te gézengúzságod daczára (ez Qrűnnek 
szólt) a te drágálatos vőlegényed mégis 
csak gazember (ez meg Lizinek szólt). Még, 
hogy a fülönfüggőmet visszakéri? Nohát én 
is tudok számlázni I Egy csomó ebéd, min
den inyenezséget feltálaltam neki. Az a sok 
hímzés, melyek a gazembernek szobáit dí
szíti, az a sok bizalmas hab csók (melyet 
természetesen Lizi adott). ...

— ö is adott nékem 1 — pattant fel 
Lizi, —

— Az is neki esett jól — mondó Grűnné.
— Nekem is jól esett — élt viszont- 

válaszszal Lizi s ha perre kerül a dolog, ott 
a nyílt tárgyaláson fogom öt megcsókolni.

Most inára tányérok is beleszóltak a vi
tába s a csörömpölések között rikácsolt 
az anya:
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nak bizonyult. Miről a vármegye közönségét 
az iratok visszaküldése mellett további sza
bályszerű eljárás végett értesítem. Budapes
ten, 1904. évi márczius 31-én. A minister 
helyett: Széli Ignácz s. k. államtitkár."

A leirat felolvasása után heves vita 
keletkezett, melyben Nyiry Lajos, dr. Be- 
zsilla István, Elefanty Béla, dr. Zachár Kál
mán, dr. Reichaidsperg Lajos, dr. Rosen- 
feld Sándor, Lizics Károly vettek részt, mely
nek folytán kimondotta 24. szavazattal 1 
ellen (2 képviselő nem szavazott, 2. idő
közben eltávozott) a közgyűlés, hogy a jár
dákat kő burkolattal fogja ellátni s hogy 
ezen határozata — tekintettel arra, hogy a 
ministeri rendelet végrehajtása, — csak bir
tokon kivid feiebbezhető meg, s igy felebbe- 
zésre való tekinfet nélkül végrehajtandó. Uj 
árlejtési határidőül á közgyüiés május 9-ét 
tűzte ki. Kimondotta még a közgyűlés, hogy 
a saját háza előtt megengedi bárkinek az 
aszfaltozást, de ez csak az illető költségén 
történhetik meg.

Közgyűlés. A gödöllői polgári kör f. 
évi april 24-én d. u. 5 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart. Tárgy: a lemondások foly
tán megürült tiszti állások betöltése.

Egészségügyi vizsgálat. Gödöllőn e 
hó 14-én, csütörtökön déletőtt az orsz. köz
egészségügyi tanács kiküldöttje, dr. Fáy Ernő, 
délután pedig dr. Hirkó László vármegyei 
főorvos, vizsgálatot tartottak a kanyaró-jár
vány ügyében. A vizsgálat konstytálta, hogy 
a betegség már szünöfélben van.

A közig, tisztviselők fizetésrende
zése. Napilapokból ismeretes dolog, hogy á 
közig, tisztviselők fizetésrendezése rövid idő 
alatt keresztül fog menni és törvényerőre 
emelkedik. Hogy ez a törvény mit hoz a 
községi jegyzőinknek, azt már egyizben volt 
alkalmunk kimutatni. Alig valamit és alig 
egyebet annál, hogy fizetésüket az államtól 
kapj;.k. Az utolsó kodifikácziónális munká
latok alkalmával Tisza István miniszterelnök 
járásunk jegyzői karából bizalmas értekezle
ten fogadta Szegedy Albert rákoskeresztúri 
községi jegyzőt s a pestvidéki jegyzői kar 
viszonyai s az erre tekintetbe vett módosí
tások iránt kérdezte meg. Mint értesülünk

— Hát azért neveltelek fel, hogy éle- 
nem szégyene légy, hogy aki egy szóra sem 
érdemesítve, eldobott magától, ahhoz kössed 
magadat.

— No asszony, egyszer szivemből be
széltél, helyeselt Grün. A lányok pedig ilyen
kor sírni szoktak. Lizi is félrevonult egy sa
rokba és ott zokogott.

És ime a zokogás megszűnik, Lizi egy 
papírlapot bámul, a könnyek megtörnek s 
mint mikor eső után szivárvány jelentkezik, 
könnyei tnosolylyá válnak, fölkapja a papír
lapot és tánczol, ugrál valami névtelen 
öröm miatt.

Az egész család bámul, Grűn kimondja 
a jelentését:

— Ez a lány megbolondult!
Lizi odarohan apjához:
— Nézd apám ö irta és ujjával egy 

odahevenyészett sorra mutat.
Az apa olvassa: „Mjzsj tflfuml, kp7opl.“
És újból kifakad keserűen :
— Ez a lány megbolondult.
— Nem I nem apam, én józan és bol

dog vagyok, e sor titkos Írás annyit jelent 
„Lizi szeretlek, jövök."

És nem volt idő eszmecserére, mert 
belépett — a vőlegény.

— Hát hol hagyta e végrehajtót I — 
mordult rá mosolyogva Grűn.

— No-no I Majd eljön az is, csak a 
stafirung elkészüljön — válaszolt a kérdezett.

Lizi pedig boldogan, kimondhatatlan 
örömmel futott vőlegényéhez és sietétt lese- 
giteni kabátját s csodák-csodája, még Grűnné 
is segített neki ebben.

Ma,d oda; ltették az asztalhoz, mintha 
:emní s-int történt volna. Grün is odaült az 
tieou n ég kitagadott vőlegény mellé és bi
zalmasan suttogva szólt neki:

— Adjon hát kölcsön tiz forintot 1 
Radó Imre. 

azonban, alig van arra kilátás, hogy jegy
zőink, mint budapestvidéki hivatalnokok ál
lásuk kivételessége a törvényben elismer
tessék

Kinevezés. László Károly aszódi m. 
kir. javjtóintézeti családfő-segédet az igaz
ságügyi miniszter ugyanoda családfővé ne
vezte ki.

Áthelyezés. Gawra János cs. és kir. 
"erdővéd Gödöllőről Perbálra lett áthelyezve. 
Az áthelyezett évek óta Gödöllőn lakott a 
babati erdő gondozását látta el s itt általá
nosan tisztelt és közszeretetben álló hiva
talnoka volt a vadászhivatalnak.

Villamos vasút. A budapest—gö- 
I döllő—váczi h. é. vasút műtanrendöri bejá

rása május 2., 3., 4. és 5. napjain fog meg
történni. Gödöllőn május 3-án fog a bizott
ság kiszállani.

Nagy tűz Gödöllőn. E hó 14-én a 
hajnali órákban nagy tűz volt Gödöllőn a 
kir koronauradalom tulajdonát képező köz
ponti majorban egy nagy kazal szalma égett 
le, mintegy 1000 korona értékben. A tűz 
gyújtogatásból keletkezett. Hábel András 
75 éves szegényházbeli ember bosszúból 
gyújtotta fel, mert valami csinvtévéseért a 
szegényházból kiutasították, önként jelent
kezett a rendőrségen, mely kihalg.itás után 
le is tartóztatta.

Motorkocsi próba. Érdekes próbát 
tartottak kedden, f. hó 12-én Budapest-hat- 
vani vonalon, mikor egy Ganz és társa ál
tal készített uj szerkezetit g ő z m o t o r t 
próbáltak ki. A próbán megjelent egy, a máv. 
budapestjobbparti üzletvezetőség, és a Ganz 
gyár mérnökeiből álló bizottság, mely a 
próbát minden tekintetben sikerültnek találta. 
A motorkocsi a 67 klniéternyi utat 2 óra 19 
perez alatt tette meg, ami a nálunk közle
kedő személyvonatok átlagos sebességének 
felel meg, de helyenként a sebességet egész 
óránkénti 60 kfm-ig fokoztik. F. hó 14-én 
egy, 16-án pedig két, a motorhoz csatolt 
személykocsival tartották meg a próbát. Most 
tehát már csuk a bizottság véleményező je
lentésétől függ, hogy rövid időn belül az 
egész Budapest-hatvani vonalon tramvay- 
szerű forgalom fejlődjék ki, s akkor oly 
gyakran s oly gyorsan utazhatunk, mint a 
városi villamos vasutakon lehet.

Pénzhamisítók. Budapesten és kör
nyékén lévő városokban nagyon sok hamis 
ezüstforintos és ötkoronás került az utóbbi 
időben forgalomba. A rendőrség, csendőr
ség együttes nyomozása jóidéig nem vezetett 
eredményre, mig végre is a váczi rendőr
ségnek siker, t a banda egy tagját elfogni s 
igy most egymásután keresik össze a pénz
hamisítókat a főváros környékén. A váczi 
vásáron ugyanis feltűnt, hogy egy fiatalem
ber nagyon sokat vásárol s mindenütt ezüst

temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-u'.cz a 460. rezám.
Miudennemü koporsók kanhct 'tk érez-, ken é.:yfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-ragyobb méretben. Szemfödeíek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabeliuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ■■ —

pénzzel fizet. A pénzt megvizsgálták s kide
rült, hogy minden darab sikerült hamisítvány,, 
mire Pirók Dezsőt letartóztatták. Pirók aztán 
elmondotta, hogy Csömörről kapja ő is és 
több társa is a hamis pénzt, amelyet eddig 
Budapesten és környékén értékepjiettek. A 
fővárosi rendőrségnek aikerült. „jS- tyfogni’t'a 
pénzhamisítók öt tagját Csömörön, de a gé
get, amelylyel a pénzt gyártották, akkor nem 
találták meg. Most már ez is a törvényszé
ken van. A vizsgálat ugyanis tovább ment s 
a nyomozás kiterjedt Gödöllő vidékére. Az 
aszódi csendőrség Kaluzsa Teréz domony- 
völgyi és Csermák István kisnémedii lako
sokat letartóztatta. Mindkettőnél több száz 
darab namis ötkoronást találtak. Csermáknál 
megtalálták a pénzgyártó gépet is. A pénz
hamisítókat a bpesti törvszék börtönébe ki
sérték.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mcl/ 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.

Eladó!
Idősb. BERZE ANDRÁS Gödöllőn,
Rákos-utcza 101. sz. a. levő háza
földdel együtt szabad kézből eladó.

Bővebbet a hőxttilajdonoeiiől.

r------------ ----------- ----------
fontos

i Tarisky J. Fiai 
nka- M f»k«ra»mfi«k-tyirMl

Pozsony
• •p'tlíllt érjrjyiéktt, u>»lf 
kvlönféln rK4lar.vrür» ■■...•Állilotl 
k»l»|y« költ'ájvatf.Mket tarul- 

m*«, biruMtaM* mafhv„»ui.
■»*kt>k«U  (léit Paataa kluslgktitl

lalátyM aaabatt irat I 1
Kiváló munkai Jé
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i erdinand trónörökös j 
védnöksége alatt

ITzsébei 
Afens. Ferencz 

legnagyobb 

FŐNYEREMÉNY

100.000
Korona, további nyeremények 
10.000, 5000, 3000, 2000, 1600, 

1000 K. stb. stb.
összesen 7000 nyeremény.

1 sorsjegy 1 Korona.
Húzás

visszavonhatatlanul 1904 máj. 28.
törv. felügyelet alatt.

Kiváló szerencse Töröknél!
Feiiilmulhatatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült 
csak a legutóbbi időben is
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz.

a 100.000
a
a
a
a
a -------
és ezeken kívül még egyébb sok nagy nyereményt.

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjatekaban vegyen 
részt. _  A most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztáíysorsjátékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

£.3. millió 4!-59.'
,orsóinak ki rövid 5 hónap alatt. ,
A legnagyobb ny remény a legszerencsesebb esetboc

15 miiló ko- 
vevöinknek;

100.000
100.000
90.000
90.000
90.000

n 
n 
n 
n
»

az 52528. „ 
a 94780.,, 
a 109780. „ 
a 83610. „ 
a 92787.,,

főnyereményt a 83061. i
‘ „ 'a 81161.

„ az 5498.
„ az 51613.
„ a 76347.
„ a 4036.

koronát.
Kapható: Spitzer Izrael üzletében

— Gödöilön. ——— 
Intézöség Budapesten, V. Nádor u. 23.

1 3
8 a IS-GOO- .Ti a | <MMM> korona és meg sok ouyeb 
összesen nytheiuény és jutalom |4.459*OOu
Verona összegűén. 1

Az I. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai:
>|B eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor. 150; ' t ergdeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3.—
* 2 ,, „ „ 3. „ n. 6. > ^it » „ » 0. ,, „ 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk.
=^= f. évi április hó 24-ig

bizalommal hozzánk beküldeni.

BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysörsjáték üzletei :
Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 

zeum-körut 11a 111. fiók: Erzsébet-körut 54a.

Czim ;
Érnelléki első S7.ölöoltváiiytclr;> N’agy-Kágya, n. p.Székelyhi
---------------- ----------------:—:—1

K.nük ^USf,jp fjjigp cy..k- tashjto-plru’ait, «j
•......................................................... M,-t

R^del^levéM^ágandó^ a TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.
Kérek részemre ............ I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
. „ , , i utánvételezni kérem

Az összeget kor. 1 p33tautalvinynyal küldöm
összegben | mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

A nem tetsző 
törlendő

melyek évek óla khOnAekt ek bizonyultak es olők 'I A 
orvosok altat könnyű hathnjtó*  ös Mohlo-szorál 
ajan'tatnak — Egjr doboz 15 pirula 30 fillér.

Minden fryÓMr>'a»crl<ii'l>nn l iipliiiló,

Neuskin-kle gyógyszertár.Béas. I.. nlanke.ígasse 6.

C

Q

O
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M. kIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, V. KERÜLET, VACZI-KÖ^UT 32. SZÁM 

ajánlja. a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült uj 
szerkezetű

gőzcstíplöAészleie .et, ipari czálokra alkalmas GOMPOÜND lokoT.obilokat
MILLENIÜM

ff

M.

fűkaszáló-*,  marok rakó- és kévekötő ara tó gépeket,

Valamint egyeb mezőgazdasági eszközöket
• •ÁiiAI .RrziébtC bényvnyemda


