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A szőve!kezetekről.
A szövetkezeti intézménynek az a 

formája, amely minden müveit ország
ban minta gyanánt állítható, tudvale
vőleg az Angoloktól ered, noha az is 
bizonyos, hogy nem náluk vette kez
detét a szövetkezeti mozgalom. Csak 
miután Németországban lett honossá a 
szövetkezet különböző faja, és mikor 
Svájcz is alhalmazta a takarékosság 
eme formáját, csak azután fogadták 
be az angolok a szövetkezeteket oly 
végből, hogy a tőke nélküli elemeket 
is részesítsék a kapitalizmus előnye
iben.

A szövetkezet épugy mint a mun
kás kérdés megoldása csak ott képzel
hető el, ahol kereskedelem és ipar 
lendületnek indulnak és a hol ok van 
a tőke és munka ellentéteinek kiéle
sedése miatt aggódni. Anglia volt az 
az állam ahol a kereskedelem és ipar 
fokozatos fejlődése folytánkínálkozott 
a gondolat, hogy a kevésbé módos 
népesség is élvezhesse a nagy tőke 
áldásait.

A szövetkezeti mozgalom csirája 
visszavezethető a XVI. századba, ami
kor a betegsegélyzö és temetkezési 

pénztárak létesültek, melyeknek alap
ját a kölcsönösség elve képezte. A 
XVIII. századnak már megvoltak a 
maga szövetkezeti boltja és gabnaőrlő 
malmai, melyek ;az élelmi szerek a 
munkások között való olcsóbb beszer- 
z sére alakultak. Ezeknek a gazdasági 
jelentőségük még vajmi csekély volt, 
azonban 1831-ben az Hévén rendszerű 
szocziális propaganda munkakörébe 
vonta a szövetkezeti intézményt is A 
komnumista törekvés azt is megkísér
tette, hogy a gyári és mezőgazdasági 
termelést is szövetkezeti alapra fektette, 
amivel azonban nem ért el sokat és 
inkább a fogyasztó szövetkezetek vol
tak azok, melyek prosperáltak. Az an
gol szocziálista mozgalom túlélte ma
gát és ennek hanyatlásával a szövet
kezeti ügy is mindikább lejtőre jutott. 
Csak 1844 óta a rochdali takácsok 
hathatós munkája következtében len
dült fel ismét és olyan arányokat öl
tött, melyekhez hasonlót még nem 
tapasztaltak. A szövetkeztek javarésze 
elfogadta a „Rochdal-Plan’t, mely 
szerint a nyereség nem az üzletrészek, 
hanem a vásárlások arányában osztan
dó fel.

A fogyasztó szövetkezetek lassan 

termelő és értékesítő szövetkezekké let
tek olykép, hogy a tagok megtakarí
tott tőkéjéből gyárak alapitattak, melyek
ben a főbb szükségleti czikkeket elő
állítják. Egyidőben kelletkeztek körül
belül az építő szövetkezetek is, melyek 
nagy lendületet vettek.

A hitelszövetkezetek aránylag na
gyon visszamaradtak, bizonyára azért, 
mert az angol bankügy rendkívüli fej- 
letsége minden más pénzintézményt 
háttérbe szorított. A falusi hitelszövet
kezetek már egyenesen német mintára 
szervezkedtek. Tagjai javarészben föld- 
mivelőkből állanak. 1869-ben már 
szövetkezeti kötelék is jött létre, mely 
1888-ig olyan szorgos tevékenységet 
fejtett ki, hogy a jelzett esztendő óta 
évente kiállítás rendeztetek. A fogyasz
tó apró fogyasztási szövetkezetek két 
nagyban bevásárló szövetkezettel bír
nak.

A szövetkezeteinek testületi jogaik 
vannak és alapszabályaikat kötelesek 
belejegyeztetni. Könyveiket legalább 
egyszer évente meg kell vizsgáltainiok 
az állami vagy az alapszabályokban 
megjelölt revizor által. A tagok csak 
üzletrészük arányában felelősek. Az 
angol szövetkezeti mozgalom n.indvé-

T A R CZ A.
Alkonyi séták.

Irta: Adorján Sándor.

Egy szőke lányka 
Jutott eszembe, 
Egy édes emlék, 
Szállott szivembe . .

Egy szőke lányka . . 
Az arcza rózsa
Nem láttam mását
Sehol azóta . .

Egy szőke lányka . . 
A hangja csengő, 
Nézése úgy fáj,
Oly bús, csengő,

Egy szőke lányka . . 
Két édes kékszem, 
Nincs vágyam, álmom, 
Ha rá emlékszem.

Esthomály.
Lehunyt a nap s az alkonyat 
Tüzében ég a messzeség.

s virágokon 
az esti szél, 
minden s a lágy 
e földi csend . .

Mereng a lét az ég felét 
Borítja már a holdsugár 
A lombokon
Suhogva kél 
Pihenni vágy
Álomba reng

Magam vagyok, a hold ragyog 
De fénye, gyér vadonba ér.
A menny magos, titokzatos 
Fátyoléba, sok csillag ragyog. 
Enyészve rég, a föld s az ég 
Közötti zár, a láthatár . ,
S a messze táj az esthomály 
Szelíd, nehéz, ködébe vész . .

Tavaszi hervadás.
Tavasz van most nem őszi hervadás 
Nem haldokol, de nyílik a virág. 
A természet most ébred álmaiból 
Termő virágtól terhesek a fák.
Most ébred, éled minden a világon 
S a szép tavaszt én mégis ősznek látom

Hej 1 mert hiába nyílik a virág, 
Hiába enyhe illatos a lég — 
Az én szivem az érzi, érzi már

A sivár őszi hervadás szelét . . .
Mert a szivemnek az a sorsa, átka: 
Virágnyiláskor van a hervadása.

Szivemben többé nem fakad virág 
Szerelmi dal nem zeng már ajkamon 
Ábrándjait kiűzte mind a szivem 
S én szentelen verését hallgatom 
Nem fog már rajt a női szem varázsa 
És hervadáskor nincs virágnyilása.

Kisértés.
Nagyságos asszonyom!
Midőn öt hosszú év után ismét talál

koztunk, — ön a vidám fiatal asszoi yxa én 
a fásult kedélyű, mogorva ember, az érzé
seknek különböző skálája szólamlott meg 
bennem . . . Eszembe jutott ... de nem 
erről később. — En közeledtem önhöz s ön 
oíy barátságos volt. Pedig eleinte kerülni 
akartam, féltem hogy a szunnyadó érzések 
előtörnek. A parázs alatt égő tűz fellobban 
és nem birom el tovább — én a nagy 
pszychologus, a közömbösnek látszó hóem
ber a lelki visszásságot. Én mégis odamen
tem, sőt ön mellett voltam egész este, mig 
a többiek tánczoltak mi beszélgettünk. Em
lékszik, mily közömbösen kezdték a társal
gást, aztán ön kissé játszani akart velem és 
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gig megmaradt az önsegély alapján és 
az^áliamtói csak a- felügyelet köte
lezővé tételét kivánta.

Angolország inkább a fogyasztó 
szövetkezetek hazájának mondható, inig 
Francziaországban a termelő szövet- , 
kezetek bírják a túlsúlyt és inig Ang
liában az állam részére a lehető lég- j 
nagyobb autonóm szabadságuk van ■ 
a szövetkezeteknek, addig Franczia
országban az állami beavatkozás jel
lemző. Az első franczia szövetkezet 
a harminczas években jött létre s ma 
20.009 szövetkezet van Francziaor
szágban. Valamint később a katoli
kus" egyház akarta a szövetkezeteket 
a saját czéljaira felhasználni. Ezeknek 
azonban nagyon csekély gazdasági 
jelentőségük volt.

A forradalom bukása alatt keresz
tül viték, hogy a törvényhozás a szö
vetkezetek alapításához három millió 
franknyi hitellel hozzájárult. A máso
dik köztársaság bukásával azonban 
még az állami támogatásban részesí
tett szövetkezetek is kénytelenek vol
tak munkájukat beszüntetni.

1863-ban újra feléledt a szövet
kezeti iigy, de olyan formában, hogy 
most csak fogyasztási szövetkezeteket 
u. n. szövetkezeti boltokat alapítottak, 
hogy ezek utján hozzák létre a terme
lőszövetkezetekhez szükséges tőkét.

Nálm.k Magyarországon a Német 
honi fogyaszasztási és értékesítő szö
vetkezetek mintájára alapittattak az 
első szövetkezeti boltok. Először csak 
a ruthén vidékeken. Ma már számuk 
meghaladja a két ezret. Alig 4—5 
év alatt óriási eredmény 1

Németországban minden legki
sebb falusi szövetkezet lapot ad ki, 
melyben árjegyzék változásait közli s 
keres és kínál árút. E lapok azután 
többi szövetkezetek utján valóságos 
közvetítő ügynökök belőlük tudja meg 

a másik szövetkezet, vagy a szövet
kezeti tag: hol s miképen lehet valamint 
olcsóbban beszerezni és oda fordul.

Nálunk ez még nincs szokásban, 
ami a szövetkezetek vezetőségének 
csekély és a németekénél még sokkal 
fejletlenebb üzleti érzékére vezethető 
vissza. — Szükség képpeni folyomá
nya azonban a viszonyoknak, hogy 
rövid idő alatt meg lesz majd az is, 
mert szükséges, hogy meg legyen, mert 
csak akkor és úgy fog majd a kis vá
rosok és községek fogyasztási szövet
kezete teljes mértékben megfelelhetni 
hivatásának.

Halálozás. Özv Dési Lajosné szül. 
Tóth Judit úrnő f. hó 2-án életének 88-ik 
évében hosszas szenvedés után meghalt 
Gödöllőn. Témetése e hó 4-én d. u. 4 óra
kor ment végbe nagy részvét mellett. A bol- 
dogultban Ozv. Miskez Ádániné édes anny- 
ját Berente Antal gödöllői ügyvéd és családja 
pedig rokonukat gyászolják.

Ünnepelt főszolgabíró. Szép ünne
pély folyt le pénteken e hó 3-án a járási 
jegyzői egylet gyűlésén, Gödöllőn. A járás 
jegyzői kara remek művű disz oklevelet 
nyújtott át Kapczy Vilmos főszolgabírónak 
iránta való szeretete és ragaszkodása jeléül s 
hálából azért, hogy jegyzői karát csaknem 
harmincz évre visszamenő hivata- I 
loskodása alatt mindig atyailag támogatta, I 
törekvéseiket mindenkoron elősegítette. Az ' 
egylet elnöke lelkes beszéd kíséretében nyuj- i 
tóttá át a művészi rajzokkal díszített okleve- I 
let az ünnepelt főszolgabírónak s az megha
tóban köszönte meg a nem várt óvácziot.— 
Délbe 40 teritékü bankett volt Károli Erzsé
bet szállójában.

Bankett. Tegnap este Lövik Béla m. 
kir. erdész tiszteletére — ki mint már kö
zöltük, erdőgondnokságot kapott s Nagyma
rosra helyeztetett át, sikerűit búcsú bankett I 
volt Gödöllőn, a kaszinóban. Az ünnepeltet 
Rajtsán fővadász köszöntötte fel szép beszéd
ben. Abanketten Gödöllő intelligentiája csak
nem teljes számban részt vett s együtt ma
radt a kora hajnali órákig.

Vásár csarnok Gödöllőn. Gödöllő 
mezőváros elöljárósága terveket készíttetett 
egy, a piaczon létesítendő vásár csarnok 
épületre. A vásár csarnokban tiz zárható áru 
helyiség lenne és a falusi kofák részére nyi
tott árucsarnok. — Az életre való tervet a 
legközelebbi képviselőtestületi közgyűlés elé 
fogják terjeszteni

Közhírré tétel. Gödöllő képviselő tes
tületé legutóbbi közgyűlésén úteza rende
zési és nyitási czélok.a a városban több he
lyen kisebb területek kisajátítását határozta 
el. Ezen határozat a kisajátítási tervezettel 
együtt 30 napra közszemlére kitététetett Gö
döllő városházán, s. ott bárki által megte
kinthető. ■■■

Rákoscsabai délet. Megírtuk lapunk 
legutóbbi számában, hogy" Rákoscsabán a 
lebontott református templom fundamentu
mának kiásásánál egy. magyar és egy latin 
nyelvű kőtáblát tatáltak. A magyar- nyelvű 
tábla szövege a következő :

„Itt E Holtak Helyén Tőben Temetetek. 
Kik Krisztusba Ilivé, E sírban feküsznek, 
E sir lesz majd Egykor Lakásod 
És Krisztusai Feltámadásod 1631.
e szent; egyhász Góth és Törők Romokból 
Kiemelve, a Csehek által fel Épült 1627-ben. 
A magyar Protestánsok számára Fenál 1631 tői 
kő köszé szárt emlék késziratokban hagáeszt 
Bihari helybéli helvét valásu Lelkész 1631 ben 
e márvány LapFejesambrus helybéli Prédiká
tor ur buszditása Debreczcni János Gond
noksága Által jött Létre 1856.“

Visszaadott fellebezés. Gödöllőn az 
Erzsébet Királynő utón tudvalevőleg parkí
roztatok Gödöllő község s emiatt a tér sza
baddá tétele végeit kivágatta az ott volt szá
zados fákat. A gödöllői m. kir. korona ura
dalom megfelebezte annak idején a 
községi képviselő testület parkírozást elren
delő határozatát, minthogy ö >s jogot formál 
a parkírozott területhez. A felebbezés most 
pótlás végett vissza érkezett a vármegyétől, 
hol annak a kimutatását kívánják, hogy a 
község tényleg vágatott-e ki a kérdése terü
leten fákat? Érdekes a doiogban, hogy al
ispánunk s a vármegye urai azóta, hogy a 
kérdéses fák kivágattak és a terület parkí
rozva lett, több ízben jártsk már Gödöllőn s 
talán volt alkalmunk már gyönyörködni is a 
friss fenyő és tamarin bokrokban, melyek az 
uj parkocskát díszítik ; de nekik ha — késön, 
ha csonkán, ha szükségtelenül is— — de 
Írásos jelentés kell, mert azt úgy nevezik,

kérdezte hogy miért nem mutatkoztam öt 
év óta ?

És én elmondtam, mit önnek úgyis 
tudnia kellett.

Emlékszik arra a párbeszédre? Hiszen 
elmondtam újra, mily kaczéran mondta — • 
eh, mire jó ez a szerelem ? mért szeretjük 
egymást, én már nagy lány vagyok, mahol
nap tizennyolez éves, nem szabad, nem 
lehet — le kell tagadnom, hogy ...

— Ah, hát már lány ?
És én elfordultam . . . huszonegy éves 

ifjú elmémmel nem fogtam fel, hogy ez 
talán csak a játszi szeszély mondása volt, 
egy dőre, kaczér perez kárhozatos játéka.

Csak midőn kiláboltam a kábultság 
világából kezdtem gondolkodni s eszembe 
jutott, hogy mily becsületes, igaz szivü ön 
velem, velem, ki a világon legjobban önt 
gyűlölte.

És ki a világon legjobban önt szerette.
Nemsokára láttam önt, vidám társa

ságban mulatott a kioszk egyik zugában s 
midőn odaköszöntem — még ön köszönt 
sértődötten vissza.

És most kerülni kezdtem, pedig tud
tam, hogy szive rejtőkén ott kell lennem . . .

Hisz ön derék, becsületes szivü. s le
hetetlen elfeledni azt az édes, boldog időt, 
melynek minden pillanatában fellelhettük az 
örökévalóság üdvét minden ideiében csak a 
boldogság legszebb álmát álmodtuk végig.

És amely szerelemnek ilyen emlékei 
vannak, az a szerelem, nem múlhat el.

Tehát öt év . . . egy ideig minden lé
péséről tudtam, tudtam, hogy hol van, mit 
tesz — csak azt nem — mit érez — való
ban ? És ekkor ön férjhez ment.

Feldúlt kedélyem már nem bírta to
vább tehát . . .

Eltávoztam, hogy ne is halljak önről. 
Hat hónapig utazgattam, s midőn visszatér
tem folytattam a munkát . . .

Ez kissé felüditett . . . most már csak 
egy álomkép volt előttem — egy szép, édes 
álomj és elhatároztam, hogy az álomképnek 
szentelem éltemet ...

Nem is nősültem, nem is fogok . . . 
hiszen ha minden nőben azt is keresném, 
amit önben hajdan ifjú, scrdületlcn éveimben 
felleltem — még akkor se nősülhetnék — 
mert hol lelem ezt meg, ki olyan „mint — 
ön volt?

És most találkoztunk . . . igyekeztem 
teljesen begombolódzni, de midőn ön bizal
masabb lett — én is — öt év óta először 
— felnyitottam lelkem elzárt könyvét — s 
elmondtam, miket most megismételtem.

Láttam ön könnyezett.
Majd azt a rózsát, mi kezébe volt aj

kaival érintő s mintegy közömbösen — ké
sőbb nekem adta.

Aztán jött férje — az estélynek vége 
volt — s megismerkedtem véle.

Derék, jó embernek látszik, bármily 
keserűséggel nézett is ön rá.

Hja az ifjúkor álmai ... a mi ál
maink.

És ma kaptam a meghívását szívesen 
látnak jövő héten teaestéjükön.

Nagyságos asszonyom I
Érezze a megszólításban a keserűséget. 

... én az ön házába nem mehetek. Észre
vettem, hogy ön is szenved, az ön szivét is 
valami ismeretlen vágy tartja lebilincselve, én 
pedig? miért is találkoztunk?

E találkozással most már egész életem 
nyugalma rombadölt, ... de nem erről Írok, 
hanem mi lesz az ön nyugalmával ?

Félek, ha mi találkozunk . . .
Asszonyom lehet, hogy tévedtem, hogy 

ön nem is törődik már velem, s csak az 
édes ifjúkor emlékei csalták a könnyeket, a 
rózsa véletlenül került hozzám, és én azt 
csak hiszem, hogy él még önben a múltnak 
egy halovány sugara.

Hagyja meg legalább a gondolatot, a 
sejtést — mért venné el tőlem ez újabb ta
lálkozáson ezt is?

Ha pedig úgy van . . . mint az én 
egész lényem sejteti . . . hogy ön még min
dig .. . Asszonyom 1 az ön családi boldog
sága nem tűri a jelenlétemet.

Felülkerekedik az úriember becsület
érzése a szerelmes lovag szivének minden 
kívánságán.

Asszonyom; bocsásson meg „esetleg" 
e keserű sorokért, de nekem oly jól esett 
mindezt papírra vetnem ...

Vegye úgy, mintha csak annyit írtam 
volna: „Éstélyére legnagyobb sajnálatomra 
nem mehetek. Meghívását köszönve."

De még egyszer engedje meg, hogy a 
régi bizalmas néven szólítva, ... de nem 
... igy kérem csak, hogy ahol ön segíthet 
— segítsen az embereken, hisz cly nyomo
rultak., Akkor legatább eszébe jutok én is.

Éljen boldogul és bocsásson meg e 
sorokért.

Rátkai Dénesnek. Postára tette:
Balázs Dezső.
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hogy egyszerűsítés. — De érdekes dolog is 
ám az a hivatalos — copf. —

Halálozás. Súlyos csapás érte a múlt 
héten Klárik Lászlót a szomszédos Boldog 
község szeretett és nagyrabecsült esperesplé
bánosát. Ugyanis anyja hosszas szenvedés 
után május hó 28-án elhunyt. A boldogult 
temetése az egész község és a vidéki pap
ság részvétével hétfőn d. u. ment végbe. A 
temetést Odray Coclestin hatvani prépost 
végezte nagy assistencziával.

Oltás. A himlő oltás megkezdődött 
Gödöllőn. A városháza nagyterme hangos 
most a gyakori gyermek sírástól azon a na
pokon, mikor dr. Reichardsperg körorvos 
atyai jóindulattal és igazi humanitással fo
gadja ott a kisdedeket, Gödöllő jövendő 
nemzedékét. Szombaton, az első napon hu
szonhét oltást végzett kororvosunk, mert töb
ben nem jelentkeztek. Felhívjuk a szülők 
figyelmét ezen oltásokra, nemcsak azért mert 
érdekükben áll az, hanem azért is, mert 
törvény szerint köteles minden szülő gyer
mekét beoltatni büntetés terhe alatt.

Árvarés. Hévizgyörk község 3300 kát. 
holdnyi vadászterületére a vadászati jog e 
hó 10-én fog nyilvános árverés utján hat 
évre kiadatni. Kikiáltási ár 800 korona.

Kirándulás. Szombaton e hó 4-én 
egy csapat gyermek vonta magára a 
figyelmet Gödöllőn. A budapesti IV. kerü
leti állami gymnásium 40 tanulója rándult 
ki tanáraik vezeiése alatt egy napra Gödöl
lőre s megtekintvén a város nevezetességeit' 
délután visszautaztak Budapestée.

Járási értekezlet. Járásunk jegyzői 
kara szombaton értekezletet tartott Gödöllőn, 
a városháza tanácstermében. Az értekezle
tet főszolgabiránk hívta össze s ő is elnö
költ rajta személyesen. Megbeszélés tárgyát 
a munkás ügyek, s különösen az arató mun
kások és gazdák viszonyai képezték, s a 
szoczializmus terjedésének meggátlására s 
ellenére teendő szükséges hatósági intéz
kedések.

Állategészségügy Járásunkban. Já
rásunk területén utóbi időben a következő 
állatbetegségek fordultak elő: lépfcnc Tú
rán, veszettség: Isaszegen és Gödöllőn; 
rühkór: Czinkotán és Szadán. Sertés or- 
báncz, sertésvész: Gödöllő, Hévizgyörk. 
Verseg, Kerepes Péczcl, Nagytarcsa és Rá
koskeresztúr községekben.

Tartós szárazság. A tartós szárazság 
által előidézett kár az egész országban álta
lános és nemcsak a mezőgazdaságot, hanem 
más gazdasági ágakat is érzékenyen érintett. 
Örvendetes azonban, hogy nem az összes 
gazdákat érte a károsodás, hanem főleg 
azokat, akik nem szeretnek a korral haladni 
és minden ujjitásnak esküdt ellenségei. Ki
válóan érdekes jelenséget tapasztalhattunk 
ezúttal, azt t. i. hogy azok a gazdák akik 
el nem mulasztottak az elmúlt ősszel a 
földjeiket a „csillagvédjcgyii" Thomassalak 
liszttel megtrágyázni, azok éppen semmi 
kárt sem szenvedtek, vetéseik nagyon szépek, 
ez abban leli magyarázatát, hogy a Thomas- 
salakkal trágyázott vetés kifejlődöttebb, el- 
lentálóbb volt a szárazság iránt. Ezen ta
pasztalat megczáfolja tehat azon széliében 
elterjedt véleményt, hogy a „csillagvédjegyü" 
Thomassalakliszt csak akkor hat, ha elegendő 
csapadék van segítségére. Nagyon kívánatos 
volna, ha a gttzdak a fenti tapasztalatból le
vonnák a tanulságot és nem idegenkedné
nek a modern gazdálkodás áldásait saját 
előnyükre felhasználni.

2647./tkv. 904.
Árverést hirdetmény kivonat.

A gödöllői k r. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré t.-3zi, hogy özv. Bruckner 
Józsefné végrehajtalónak Kökény Gábor 
végrehajtást szenvedő elleni 2800 kor. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a gödöllői kir. jbiróság területen levő, Rá
kosszentmihály községben fekvő, a csömör 
pusztaszentmiháb i 2303 sz. betétben Kökény 
Gábor nevén álló A f I sor (3489, 3490, 
3492—3509 1.) hrsz. ingatlan és az azon 

épült, de telekkönyvileg még fel nem tünte
tett házra 2731 kor. kikiáltási árban; továbbá 
a csömör pusztaszentmihályi 2309 sz. betét
ben ugyancsak Kökény Gábor nevén álló 
A f 1 sor (3489, 3490, 3492—3509 2 hrsz. 
ingatlanra az árverést 124 kor. ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1904 évi 
junius hó 28-ik napján d.-e. 10 órakor 
Rákosszentmihály községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1881 60. t.-cz. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a
érteimében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904, márczius 5.
Kir. jbiróság mint tkvi. hatóság 

Lukácsy, kir. albiró.

2723 tkv. 904.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha

tóság közhírré teszi, hogy Mészáros György né 
és tsai végrehajtónak Könczöl Andrásné 
mint gyám végrehajtást szenvedett elleni 479 
kor. 45 fill. tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság 
területén levő, Bag községben fekvő a bagi 
526. sz. betétben Könczöl András nevén álló 
A 1 1—2 sor, 362, 363, hrsz. 156 ö. i. sz. 
ház udvar és bcltelki kertből álló ingatlanra 
az árverést 828 kor. ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1904 évi junius hó 
25-ik napján d.-e. 10 órakor Bag köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gitlan becsárának 10 százalékát, vagyis 82
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engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett 

töri esz téses jelzálogkölcsönöket 
földbirtokokra ■ —

a kimutatott földadó vagy a színhelyen foganatosított becslés alapján.
Klilesiiidíénényekliez n telekkönyvi kivonat a kala.-zleri hirlokiv hitelesítetett alakban esatula;r!ó.
A legkisebb engedélyezhető kiilesiin 2000 korona. — Drága kiilrsiiniik converlállalnak nlrsiibliakr.1.

Bárminemű kérdések a fenti czinihez intézve, gyors elintézést nyernek.

■ ■

kor. 80 f-rt készpénzben, vagy az 1881 60. 
t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyamai számított 
és az 1881 évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt mk. igazságügyininistcri rendidet 8 
§-ban kijelölt óvadékKópes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letűnni, avagy az 1881. 
60. t.-cz. 180. §. értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál clőleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt atszolgáltatni 

Gödöllő, 1904 márczius 5.
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

4166. tkv. 904.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy Szita István 
budapesti ezég végrehajt Hónak Slemmer 
Ede és neje szül. Kiss Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 2056 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén lévő Gödöllő község
ben fekvő a gödöllői 545. sz. tkvi. betétben 
Slemmer Ede és neje szül. Kiss Mária nevén 
álló A 1 1—2 sor 2985 hrsz. 705 ö i. sz. 
óbesnyői dűlői ház és udvar és 2986 hrsz. 
szőlőből álló ingatlanra az árverést 3095 kor. 
ezennel megállapítod kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1904 évi julius hó 6-ik napján d.-e. 
10 órakor a gödöllői kir. jbiróság hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladat íi fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 309 
kor. 50 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
60. t.-cz. 42. §-ban jelzett, árfolyammal szá
mított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 
8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
60. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előjeges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904 ápril 7.
kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 

Lukácsy, kir. albiró.

BRÁZAY-féle
SÓSBORSZESZ

A másságéhoz (gyurógyógy- 

mód) legalkalmasabb szer a 

Brázay - féle sósborszesz, 
melylyel a testet bedörzsöljük 

s a másságét úgy hatjuk végre.
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árban.
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KaphatóMegfojt ez ez átkozott 
köhögés I

Egger melpaaztiih 
cs khama* n rggyőgyitotf

Köhögés. rekedtség és elnyálkásodés ellen gyors és biztos hatásnak

Egger mellpaszlillai,
ai étvagyat r.em i ontják es kitűnő izünk
Doboza I kor- ás 2 korona. PRÓlMirUBOZ öo FII.L 

Fo- es szétkü.dn i r.Ktar:

•Nádor“ gyógy szertár^ 
Budapest, VI, Váczi körút 17 szám 1

Gödöllő: Szentmiklóssy Béla * 
l Alberti: Langhof Gyula 
1 Aszód : Sárkány László.

Ingyen küldöm!
brossurjaimat az

altesii són ben 
székrekedésben és 

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

———s (Holland.) ■ . —
Levelek 25 levelező lapok 10 fillérrel 

bérmentesitendők.

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

FRANKFURT.

SZŐLŐLUGAST
űheaeűnk minden ház mellé éa kertjeinkben 

föld és homok»a'ajon.

Erre azonhsn nem minden szrtlőfaj alka>- 
nu«, (bár mind kuszrt természet ül mert nagyobb 
lós/e lm megnő is. termést m-m hoz, ezért sóban 
ifin értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
a kulmas fajokat Hitettek, azok héven ellát ák 
hazukat ez egész szölőérés idején alegkítűnőbb 
liiu»kaiály • < i,.ás éd< s szőlőknél.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem a 
nincsen oly ház. melynek fa mellett a legcaeké- 
hebb gondozással felnevelhető nem volna ezen
kívül inas épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
► th, a li'gremekebb dísze, annélkűl hogy leg- 
kevr-sehh heiyet is elfoglalna az egyébhre hasi, 
nálliate róazekhőí Ez a iegliáládataaAbb gyű. 
n öles mert minden evhon terein.

A fajok Ismertetésére vonatkezo aainea 
f nynyomatu katalógus bárkinek ingyen és ber
ni ~nt ve küldetik- meg aki cziinét egy levelezi 
• pun tudatja.

Cziin ;

Iriilléki első ttlll(iidtviny(flf|i Ns’j-Kégp, 11. p.Székelyhid

HÍZOTT MAN6ALKZA
tiz darab, eladó.

Bővebb értesítés dr. Zeke Adolf ügy
védnél Gödöllőn, (Besnyö) nyerhető.

SCHOTTOLLA ERNŐ
a gumigyártás meghonosítója 

Budapest, Andrássy ut 2.

A szőllőbeni tavaszi munkálatoknál legfontosabb két 
eszköz, u. m. szőllőmetsző ollók és ojtókések legmegbízhatóbb 
forrása.

Szőllőmetsző ollók kaphatók egészen öntött aczelbol 
jótállás mellett.

Szőllőojókések legfinomabb solingeni gyártmány, drezdai 
modell szerint, jótállással.

„Duplex" gumi ojtószalag a legmegbízhatóbb kötö
zőszer fás és zöldojtáshoz, gyári

Kimerítő képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Iszabahalhakat i 
ÉRTÉKESÍTŐ VALLALAT 

RÁSZTCRÍTaRVBRJ.CZÉC) 
BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 17. 
. fjaumrai szabadalmakat. Nnanclrat 
MalAányoKaGbtlbjstromo^ vt<|cgyctet 

reuviuXctajsiTAs díjtalan.

VIDÉKI TAIARÉKPÍ jfXTÁRI 
■ I ’ r— BÉÍZVÉNYIX1Z. '■ 
aOMSJZO YKBKK. XtL L A. M W A. 9 1 * O K » JA

amik. iifTnHi fiMiáruntii futítiiii iilutt 
tFBLVILAOOaiTAeUMK INOYtNM -^-

HECHT BANKHÁZ
. BUPAPEST, r«ENCZiticrw •.fcsJ

M. KIR. ALLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁCZI-KÖI?UT 32. SZÁM a

ajánlja a magyar királyi államvasutak grépgyárában készült uj 
szerkezetű

gozcséplökészleleket, ipari ólokra alkalmas GOMPOUND lokomobilokat
ILLENIU fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő ar atógépeket,

valamint egyéb mezőgazdasági eszközöket
Nyomatott a gödöllöi „Erzsébet" könyvnyomdában


