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Szövetkezés.
Korunk egyik legjobban felkarolt 

és legáítalanosabban hirdetett jelszava 
és vezéreszméje a szövetkezés. Már a 
a XIII. század hatvanas éveiben taní
tották a szövetkezés nemzetgazdasági
lag üdvös voltát, Németországban, a 
modern nemzetgazdaságtan két leg
nagyobb bajnoka Sultze és Delitsch. 
Az ő lángelméjük fedezte fel, hogy 
korunk társadalmi és gazdasági bajai
nak legnagyobb része a szövetkezés
sel eléggé jól orvosolhatók : hogy a 
kis ember legnagyobb baját és sze
rencsétlenségét azt a körülményt, hogy 
egyedül áll, könnyű szerrel a szövet
kezéssel gyűrheti le. És a két apostol 
sok lelkes tanítványa szétvitte a nagy
világba a tanítást ; mindenfelé, nálunk 
is mestereik szellemében különböző 
szövetkezeteket alkottak, melyek leg
nagyobb része, különösen Angliában 
és Németországban, de nálunk is, fé- 

| nyesen beváltak s igy gyakorlatilag 
] is bebizonyították áldásos voltukat. S 

mégis, ha a szövetkezésről a közvéle-
I meny egy részét végighallgatjuk, gyak

ran a panasz hangja nyomja el a di
cséret köszönő szavát.

Ezek után csodálva fogadhatnék 
a panasz szavát s megütköznénk azon, 
mikép lehetséges, hogy egy oly áldá
sos intézmény ellen a társadalom egy 
tekintélyes része emelje szavát, éppen 
azok, kikre egészségesen működő szö
vetkezés hatalmas segítség lenne.

Pedig, ha arra gondolunk : mi 
tulajdonképpen a szövetkezet ? Hogy 
kell a szövetkezetnek működni ? Akkor 
megértjük és méltányolni tudjuk a 
panaszkodók szavát.

■i A szövetkezet, amint azt Diltsch 
tanította, egy oly gazdasági alakulat, 

I melynek czélja tagjainak anyagi jólé- 
! tét helyes politikával növelni; tagjai 

azonban egyenlően részesek benne.
; Ezek a szerint a szövetkezet és rész

vénytársaság fogalmát, csak az a kö
rülmény választja el, hogy a részvény
társaság „részvény“-e nincs személy
hez kötve, nincs numerus clansus fel
állítva a részvények birtokolására, mig 
a szövetkezet csak tagjai részére léte
zik, a részjegyek pedig egyenlő érté
kűek. Azonban, ha a szövetkezetek fe
lett szemlét tartunk, ha szervezetüket 
megvizsgáljuk, urbi ct orbi, hazánkban 
is, a külföldön is a szövetkezetek jó 
része, sajnos, csak névleg szövetkezet, 
valójában részvénytársaság, mert egyes 
tagjaik a kibocsátott részjegyek na
gyobb részét, sőt olykor a többségét 
is bírják. S ez a dolog rendkívül lé
nyeges, a szövetkezeti vállalat műkö
dése szempontjából. Mert mig az igazi 
szövetkezet, minden munkája oda 
irányul, hogy minden tagja 
javára működjék és valamennyi egyé
nen, kik önmagukban véve gazdasá- 

! gilag gyöngék, segítsen ; addig az 
! álszövetkezet, a részvénytársaság mód-
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TÁRCZA.
A inch.

Irta : Bródy Sándor.
Kőből készült nagy méhes díszítette a 

háromemeletes palota homlokzatát. Olyan 
nagy volt, mint egy kisebb fajta kövér em
ber, a nagy potrohúval, kis fejével, rövid 
lábaival.

Mikor fölrakták a házra, melynek 
egyetlen dísze volt, az utcza átellenes olda
láról egész nap nézte egy fölöttébb takaros 
öreg ur. Kicsiny fejű, nagy potrohú, a lábai I 
aprók ; mintha a nagy méh odafent a stili- I 
zált hasonmása lett volna. Úgy is őrült, 
örvendezett neki, valahányszor csak ismerős 
ment el mellette, megfogta és mutogatta:

— Nézze a méht, az ám az állat, ezer 
forintba került . . .

— Pajtás, nézzed a méhünk ez nagy, 
kőből való és drága. De a kicsi ... az | 
istenadtuk I Olyan légy. j

Mikor minden be volt vakolva az uj i 
palotán és a méh két oldalán ott ragyogott , 
a fölirás is: Takarékpénztár, a mikor a vá- | 
rosban nem beszéltek többé az uj palota- I 
ról, hanem egy most nyílt szer fölött ké- j 
nyelmes l.á.éház lett a férfiak beszédtár- | 
gya: a kövér kis ember még mindig nem i 
tért napirendre a méh fölött és akárki jött 
is föl az igazgatósági szobába nem mutatta | 
többé viz alá süllyeszthető nagy Wertheim- j 
jét, hanem a méhröl tudakozódott, arról ; 
beszélt: '■ ■ .,

— No látta-e? Mit mond hozza, mi f I

Szerelmes volt ebbe a kezdetleges, j 
vidéki kőfaragó munkába, mely legkedvesebb 
állatát rögzítette meg azon a palotán, mely 
szinleg a takarékpénztáré volt, de tényleg | 
az övé, a legtöbb részvény tulajdonosáé, a . 
főpénztáraké, az igazgatóé, a mellé. Mert 1 
egy hónap sem telt el és már is mindenki 1 
úgy nevezte a városban, sőt egyszer egy ' 
rakonczátlan gyerek utána is kiabálta: I 
„méh . . méh!“ Csodálkozva nézett a 
kölyök után hirtelen elmosolyodott, vidám , 
lett egészen. Motyogott magában, valószi- : 
nüleg a’t: „Ni ez a gyerek . . . igaza 
van !“

Csakugyan olyan volt, mint ama 
munkás állatkák, melyek milliószorta több 
vagyont gyűjtenek, mint amennyire nekik, 
vagy övéiknek szükségük van. Mohón, 
buzgón, olyan dühhel, hogy szinte megölik 
azt, aki munkájukban meg akarja akadá
lyozni őket.

A méh is egyszer ... A fullánk 
mérges volt, az ember bele halt. De ez 
csak egyszer esett meg, régen akkor még 
fiatal volt. Most már ebben különbözött 
sárga kis bogaraitól, azt tartotta, mondotta, 
cselekedte :

— Pénzel bánó embernek haragudnia, 
bosszankodnia, bosszúra gondolnia nem 
szabad. Vidámnak kell lenni, mindig mint a 
méhnek . . .

Ö maga ilyen is volt mindig. Az volt ! 
mint főpénztáros, aki kieszközölte magánál, 
az igazgatónál a kölcsönt. Az volt, a mikor i 
a parasztok hozták a sok ajándékot, hogy 
nagy kamatra, teljes biztosíték mellett vál- 
tóra pénzt adjon nekik. És mért ne lett , 

volna vidám, a mikor szép asszonyok jöt
tek föl az igazgatósági szobába, hogy a 
férjeik helyett kegyes elnézését kérjenek 
tőle ? I A mikor földhöz ragadt szegények, 
zsellérek, kofák hozták neki a lakására a 
sok pulykát, kacsát, hogy várjon . . . csak 
egy kicsit várjon még. Várt is, különösen 
ha biztos volt a pénz és összegyűjtötte a 
majorságot, soha el nem adott egyet is 
nevelte, gyarapította, egyikében ama kertel - 
nek, melyeket az ajándékozóktól liczitál- 
tatott el.

Gyűjtött, nem csak pénzt, nem volt 
kincs sóvár ember, csak gyűjteni szeretett, 
mint a méh. És eszébe sem jutott, hogy 
mást megakadályozzon, ha kinek ilyen tisz
teletreméltó passziója akadt. Ellenkezőleg, 
mindig utalt a palota homlokzatának díszé
re. Legyenek olyanok, legyen mindenki 
olyan I Ezt mondta, a mikor beíratta a be
téteket. Erről beszélt, ha kölcsönt adott, ha 
vissza utasított egy váltót, ezzel vigasztalta 
azokat, kik a tizenegy százalékra növelted.tt 
kamatláb ellen békétlenkedtek :

— Hja, gyűjtenünk kell, gyűjtsön ma
ga is, takarítson és tegye be hozzánk, le
gyen olyan mint a . . .

Egy bizonyos idő múltán már annyira 
rá járt a szája, kedves szavára, hogy a 
mikor már izét mondott, ő akkor is csak a 
méht emlegette. Tanulmányozta is kedves 
állatjait és életmódjukból mindenre volt 
hasonlata. A mikor az uj palota végzett 
egy egész házsort künn a hostyán leginkább 
a mester emberek városrészéből és sírva, 
szitkozódva, fenyegeiődzve járultak elébe 
bognárok, csizmadiák, kötélverők; ell'.a'i- 
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jára, működésével a beléje fektetett 
tőkét igyekszik, az egyesekre való 
tekintet nélkül, minél előnyösebben 
gyümölcsöztetni és igy az álszövetke
zet egyes tagjai csak tőkéjük arányá
ban, élvezik a vállalat hasznát. Ter
mészetes ily körülmények mellett, a . 
kis részvénynyel biró tag óriási kárt 
szenved, mert az álszövetkezet azon 
van, hogy az üzleti hasznot bárminő 
módon növelje. Ilyen volna az is, ha 
például egy fogyasztási szövetkezet 
saját tagjainak, az egyes 
fogyasztási czikkeket nagyon drága 
áron adja. Igaz, ezáltal növekedik az 
álszövetkezet által fizetett osztalék, 
azonban az természetes, hogy az egy 
részjegygyei biró szegény tagra, édes 
kevés jut abból a nyereségből, melyet 
a drága árakkal az ö bőréről húztak 
le. Hogy az ily módon „működő szö
vetkezet" csak kárára válik tagjai leg
nagyobb részére, az ezek után nem 
szorul bizonyításra ; és ha valaha 
szövetkezet ellen panasz szót hallunk, 
panaszra csakis egy ilyen „álszövet- 
kezet“ ad okot.

Az ily szövetkezetekről veszik az
után azokat a slagvortokat, melyek 
néha-napján nálunk is itt-ott hangoz
tatva vannak, sőt ujságczikkelyek által 
is terjesztetnek, megtévesztésére a sze- 
génysorsu népnek, amelynek pedig 
szüksége van a fogyasztási szövet
kezetre.

így ronthatja meg valósággal a 
sajtó hiányos informácziókon alapuló 

közlemények által a közvetlen érdekelt 
helyi publikumot.

Hogy pedig ezek a slagvortok 
mily igaztalanok, mily tévesek, mutat
ják a járásunk területén működő fo
gyasztási szövetkezetek óriási ered
ményei s mutatja különösen az a 
körülmény, hogy oly helyeken, hol a 
fogyasztási szövetkezet már működik, 
a konkurencia folytán az üzleti árak 
alacsonyabbak.

És lehet-e tisztább kezű konku
renst mint a szövetkezet és egészsé
gesebb konkurenciát elképzelni, mint 
minő a szövetkezeti üzleté ?

Igazán csodálatos, hogy kereskedő 
népünk ezen konkurencziát nehezmé
nyezi !

Hiszen a nép gazdagodása az ő 
érdekük is és a gazdag népnek már 
nincs szüksége a szövetkezetekre, az 
már vásárolhat ott, ahol akar ; drá
gább árakat is fizethet, erszénye el
bírja s a tisztességes kereskedő, aki 
nem silány portékán akar drága pén
zért túladni, hanem megelégszik szo
lid nyereséggel és jó árut tart, — ne 
féljen soha a szövetkezet konkurenci
ájától, az nem fog neki ártani, sőt 
hasznára lessz üzletének, mert meg 
tisztítja a helyi piaczot a hiéna nép
től, azon kereskedőktől — fájdalom : 
nem egy van nálunk is, akik rósz 
árut, rósz mértéket adnak drága áron.

HÍREK.
A király nevenapja. Kedden 

délelőtt ünnepi szent mise lesz a róm. 
kath. templomban Ő felsége a király 
nevenapja alkalmából. A misén a hi
vatalok tisztikarai testületileg fognak 
megjelenni.

Közgyűlések. Gödöllő képviselő 
testületé csütörtökön délután rendkí
vüli közgyűlést tartott, melyen a köz
ség fogyasztási adó bérlete tárgyalta
tott. Érdemleges határozat hozatal 
előtt azonban kiküldte a közgytilés- 
főjegyzőnketaz ügynek a pénzügyigazga- 
tóságnál való tanulmányozására — 
I s a s z e g község szintén csütörtökön 
délután tartott ren Ikivüli közgyűlést, 
melyen a jegyzői fizetés állapíttatott 
meg.

Menetrend változás. Október 
elsejével uj menetrend lépett életbe a
m. á. v. vonalain. Az uj menetrend 
szerint a Budapestről reggel 6.15 d. u. 
2.45 4.45 10.40 valamint a Gödöllőről 
d. e. 6.02 d.u. 2.45 és 9.38 induló 
vonatok beszüntettettek Egyebekben 
maradt a menetrend mint eddig.

Vármegyei közgyűlés. Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vármegyéé hó 10-én 
és következő napjain tartja évnegye- 
des rendes közgyűlését Budapesten, a 
Megyeház nagytermében.

Pályázat. A gödöllő—szadai kör
orvosi állásra a pályázat kiíratott. F. 
hó 14-én déli 12 óráig adandók be a 
főszolgabírói hivatalban a pályázatok. 
A választás október 15-én lesz.

Vásár. A gödöllői őszi országos 
vásár ma és holnap tartatik meg. Ma 
lesz az állatvásár, holnap a kirakodó.

Várjuk a királyt. Gödöllő hű 
népe áhítattal várja ősz királyát, ki
nek érkezése az eddigiek szerint e hó

gattatta őket egy erőszakos, de néha külö
nös poétikus hasonlattal, a köpök világából.

El hallgatott mindenkit, mindenki 
hallgatta.

Szépen beszél — mondták — igaza 
van. Ö nagy lesz igazán.

Sokan, de csak mélyen magukban 
mégis csodálkoztak: mért teszi, kinek mi
ért. Nem volt senkije, sehol egy rokona, 
hogy ilyen lett volna valaha, még azt se 
hallotta senki. Nem szerette a szegényeket, 
nem sajnálta az árvákat, hazafiassága csak 
annyiban állott, hogy szidta az olcsó kül
földi tőkét, melyet szélhámosok könynyel- 
niűen pazarolnak. Nem törődött az iroda
lommal, a művészet az ö számára: kulmi
nált egy kőből készült nagy méhben. Kép
telenség volt föltenni, hogy ezeknek takarít, 
ezek számára gyűjt, hogy majd ha meghal 
milliói azé legyen, akitől elvonta, vissza 
háruljon a közre, nem azért nem tette, bi
zonynyal. Sőt gúnyolta is a híres örök 
hagyókat, azt mondta róluk, hogy hiú bo
londok, a kik mikor testamentumot csinál
nak, azt hiszik örökké élnek, vagy azt, nogy 
haláluk után feltámadnak újra.

— Ejh, olyannak kell lenni, mint a . ..
Már ki sem mondta a szót, értette 

mindenki és bólintott a fejével.
— Örülök, hogy egy véleményen van

nak velem 1 — mondá és élt tovább a vé
leményének. Gyűjtött tovább, részvényeket, 
házakat, földeket, régi ékszereket, kaczér 
fülönfüggőket, tajték pipákat.

Olyan volt a háza, mint egy múzeum. 
Mint egy poros vidéki múzeum, a hol nagy 
ritkán takarítanak. Nála nem takarítottak, 
vagy busz esztendeje. Nem engedte, ő tudta 
hol van minden és a nyakravalójába való 1 
tüt is föltette azonnal az óriási lom-ból. ■

Inasa egészen beletörődött már ebbe a 
rendbe, kis gyerek kora óta itt élt és vala
melyest már ő is ösmerte a khaoszt. Sőt 
az értéktelenebb tárgyakhoz már hozzá is 
szabad volt nyúlnia, de ágyát mindig az 
öreg ur vetette meg magának. A mikor 
hetven éves lett, még akkor is, a mikor 
már a palota homlokzatán a nagy kőméh- 
nek is kezdett befelé mohosodni az egész 
tőrcse . . .

Csak egyszer a nagy tavaszi közgyű
lés után. Egész nap nem beszélt, számol
tatott, számolt. Nagyon megénült s a tisz
teletére adott vacsorán ugyan jól lakott. 
Szokása ellenére borral is élt s az a lábába 
ment, úgy érezte. Alig tudott haza vergődni, 
otthon alig tudta kinyögni:

— Benedek, az ágyam I
Az inas félve nyúlt az ágyhoz. Meg

vetette mégis és bele fektette urát, aki egy
re nyögött, sóhajtott, csak éjfélfelé hallgatott 
el. Az inas ott virasztott mellette.

Sajnálta egy kissé ezt a vén méhet: 
ezt az ősz „kutyát", a hogy néha dühében 
elnevezte. Olyan gazdag és ilyen tehetetlen. 
Nincs egy asszony rokona, aki megkenné 
vagy egyszer, aki küldene neki egy tál le
vest. Aztán megtalál itten halni és szolgálat 
nélkül marad. Ugyan el lehet innét valamit 
emelni, de lopott jószágon nincs áldás, an
nak az ára elmegy. Aztán már itt is le
hessen . . .

Végre is nem rossz ember, itt van 
nála 8 esztendős kora óta. Nem volt iránta 
szives soha, de nem hagyta éhezni, fázni. 
A szolga olyasfélét érzett,' mint a hála . . . 
és a mikor igy fölmelegedett, eszébe jutott 
egy özvegy mesterné, akinél gyermek ko
rában lakott. Az mondta neki egyszer: 
„Tudod-e, ki az apád?"

Ha csakugyan ez az ember volna az 
apja I ? Ez az iszonyú gazdag, ez a sírja 
felé görnyedő ember.

Meg akarta kérdezni, elhatározta, hogy 
megkérdezi. Várta, leste, hogy fölkeljen, fel 
akarta költeni.

Nem volt rá szükség, föl rezzent az 
magától. Föl ébredt haldoklani. Egy dara
big hörgött, azután megint csendes lett, 
majd ismét össze-vissza beszélt mindent, a 
nagy kőméhröl, fent a palotán. Hogy olyan 
légy te is.

A szolga megrázta: „Uram . . . uram!" 
Fog vaczogva kérdezte : hozzon-e papot, 
orvost ? Nem mert elmozdulni az ágy mel
lől várta, hogy egy világos pillanata legyen 
a haldoklónak, hogy meg kérdezhesse 
tőle. Hiába várta. Az nem ocsúdott föl 
többé. Bár egy-egy perezre egészen csen
des volt, rá is nézett, hosszan, különösen, 
talán mondani is akart valamit. De nem 
tudott többé, csak egy szót, hiába kérdez
ték, késztették. Az utolsó negyed órákat 
élte, a legutolsót.

Befordult a fal felé és mormolt va
lamit.

Tessék . . Nem értem I kőnyörgött a 
szolga. Ismételte hangosabban : Egy váltó... 
Az asztalomon . . . Ovatolni . . . Holnap ! 
mondá és meghalt.

*
Nem volt rossz ember, csak nagyon 

| különös még végrendeletet sem hagyott 
| hátra. Sokan voltak a temetésen és mind

annyian kérdezték, maguktól egymástól : 
„Minek, kinek gyűjtött?!" Kinek, kinek, 
kinek I hangzott a kérdés a temetési kórus
ba. „Kinek", kérdezte magában a szolga, 
vivőn elől a gyászflóros keresztet. 
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7-ére van jelezve. Már több, mint há
rom éve, hogy üresek a király lak
osztályai a gödöllői kastélyban. Van 
is most ben nők tisztogatás. A gödöl
lői vaoász területen is megszűntek a 
vadászatok. Nem szabad zavarni a 
vadállományt, mert a gazda maga is 
vadászni akar. Az első nagyobb sza
bású udvari vadászat október 8-án lesz.

Jegyzői fizetések.Járásunk terü
letén befejeztettek a jegyzői fizetések 
megállapítása iránt folytatott hivatalos 
tárgyalások. Az eredmény szerint csu
pán Rákoskeresztúr, Csömör. Gödöllő, 
Túra, Dány, Czinkota, Kerepes közsé
gek főjegyzői bírnak oly összegű fize
téssel, mely törvény szerinti kiegészí
tésre nem szorul, a többi 22 község 
jegyzői fizetése ki fog egészittetni mi
nimális 2000 koronára.

Vendéglő megnyitás. A gödöl
lői nagyvendéglő az öreg „Erzsébet 
szálló" gazdát cserélt. Varga Sándor 
szállodás lépett az elhunyt bérlő Károli 
Nándor örökébe, ki az üzletet f. hó 
1-én már át is vette. Az uj bérlő 
szimpatikus fiatal ember, veje Pril 
József cs. kir. udvari sütő mesternek. 
Szakember s igy elég garancziát nyújt 
a vendéglő és szálloda üzlet szolid 
vezetésére. Ajánljuk olvasóink figyel
mébe.

A király a tüdőbetegekért. A király 
legkegyelmesebben elrendelte, hogy a József 
Föherczeg Szanatórium Egyesületnek, mely 
már a tavaszszal hozzákezd az első népsza- 
natorium építéséhez, a budapesti kir. bérház 
egyik földszinti bolthelyisége ingyenesen en
gedtessék át az egylet humánus czéljaira. 
Ugyanis az egyesület sorsjátékot rendez és 
a sorsjáték igen értékes nyereményeit a kir. 
bérházban teszi közszemlére. A József főher- 
czeg Szanatórium Egyesület sorsjátéka iránt 
megyénkben és városunkban nagy érdeklő
dés nyilvánul.

N Y 1 L T T É R*
Válasz Dr. Rosenfeld Sándor urnák.

Másfélheti gondolkozás után megszü
letett válaszából megtanultam tudni, hogy 
milyen kevés tudomány kell ahhoz, hogy 
valaki a Gödöllői Hírlapnak szerkesztője 
lehessen, mert hogy reám van-e bízva a 
közügyekkel való foglalkozás : az nem tarto
zik az ön elbírálására.

Ha ön a polgárok megélhetési viszo
nyaiból felekezeti Kérdést csinált, akkor én 
is felekezeti értelemben Írtam a válaszokat.

Noha ügyvéd ur igen szokta adni a 
felekezet különbség nélkülit, de cselekedetei 
ellenkezőt Lizonyiianak.

Mig én, emlékezzen csak reá, keres
tem-e azt, hogy tSzondy Lajos és az öt vé
delmezők milyen v;:!lá. uak ? Nem jártam-e 
emberi módon ? Ugyanezt tettem a szövet
kezeti bolt létesítésénél. Nem fordultam egy 
felekezeti intézményhez, hanem egy „Han
gyához". amely igen szívesen részesít áldá
saiban felekezetkulönbség nélkül mindenkit, 
aki nem rossz akaratból lép be. De kizárja 
ugyancsak felekezetkiilönbség nélkül, a szö
vetkezet ellenségeit.

Es megtörtént-e csak egyszer is, hogy 
a fogyasztási szövetkezet igazgatósá.'V.m.h 
bármely tagja csak kihívta volna, is önt jm-- 
lapi czikkel '? Ugy-e soha I Lássa, most-OAj 
tálra lehet azzal, hogy ki a bűnös. \im W-' 
érdekesebb, válaszában önmaga ismeri cl, 
hogy én nem felekczeté.iél, hanem cseleke
deteinél szoktam megbirálnj az emb ereket 
és azok munkád, És hogy a pipíeáczi.os 
Vármegyei Idill’vről irt közérdekű, c^ili^eto 
még levélbeli üdvözletét is küldtem önnek,., 
lehat az én helyes álláspontomat maga a? 
ellenség is elismeri. És cl fogja ismerni még 
a „Polgári Takarék" polgárság nélküli léte- 
sdé.é.c elozcics jó.ktsi-r.i meg/'gyzj- 1

! seimet is. És valóban mélyen tudnám saj- 
' nálni azon derék iparosokat és kereskedö- 
| kel, akiknek oly soká kellett nevükért Küz

deni, ha azokat ön lejáratná. Mert a nép 
né.kuli takarék olyan lenne, mintha valaki 
almalat ültet gyökér nélkül és reá kötözi az 
almákat ; ha az lefogy róla, újakat nem 
terem. Igen gyanúsnak tűnik tel azonban 
előttem czikkenek azon része, amikor feni 
az iparosokat, hogy a szövetkezeti bolt 
tönkre teszi őket, holott számtalanszor tett 
czikkeket lapjába a mészáros iparosok mél
tatlansága ellen és hogy szövetkezeti szék 
és nem bolt kellett volna ? Vagy ön csak a 
czipészeket tudja sajnálni ? Mért nem saj
nálta idejében, most már késő I Akkor, m.- 
kor a veszélyeztetett kézmü ipar védelmére 
keltem, ön akkor is a vérbeli kereskedő 
pártjára állt s azt védte és nem az igazsá
got. Ezek után még ön a nyilvánosság előtt 
másokat gyanúsítani merészel ? Ugy-e mi 
soha nem keltünk ki az ellen, hogy újabb, 
meg újabb zsidó vallásu kereskedők vándo
rolták be községünkbe és üzleteket nyitottak. 
Mert legalább egy darabig, amig az uj ezég 
tért hódított, jutányosabb volt minden. — 
De ön az egyéni érdekeket a közérdek fölé 
akarja helyezni. Ugylátszik nem ismeri a 
logikát. Azon megjegyzésére pedig, hogy én a 
hitelszövetkezetnél 5 üzletrészt jegyeztem, 
azt kell mondanom, hogy önnek nem első 
esete a valótlan állítás. Vagy nem emlékszik 
rá, hogy a Fogyasztási Szövetkezet megala
kulása után azt irta róla, hogv az korlátlan 
szavatossággal alakult meg. Hát ki higyjen 
még önnek ? Azt a tanácsút pedig, hogy az 
évtarsulat lejárta előtt az ön szövetkezetéből 
kilépjek nem veszem figyelembe. Onálió 
ember vagyok, nem szorultam az ön taná
csára. Bárcsak magának tudna jobb taná
csokat adni. Ami pedigvégüla termelő szövei- 
zetre vonatkozik czikkeben, hogy nyers 
anyag feldolgoztatást stb. vezetjük oe a szö
vetkezetnél, úgy látszik, hogy önnek még a 
szövetkezeti probléma igen magas és ha a 
jelen közgazdasági viszonyok között ön a 
müveit nyugati allapiokbau így Írna, hát 
halála után kitömnék és mutogatnák. No hát 
igazan többet vártam volna egv Dr. hírlap
írótól. Hallottam a héten egy Örszentmiklusí 
földműves asszonytól, hogy ön a vasút 
állomáson lesi az érkező vidékieket és velük 
akar részvényt vetetni a halva született pol
gári takarékpénztarába. Ugy-e megmondtam, 
hogy idevaló polgárok között nem fog ön 
elég bolondot. Ha csapdába került a nyaka, 
akkor tehat ne hánykolódjon annyit, mert 
annál szorosabban kötődik a hurok. A pert 
várva maradtam, tisztelettel

Rózsa István czipész mester.

646 sz. 190 Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbí
róság 1903 évi V. 1172 számd végzése kö
vetkeztében Sípos Gyula ügyvéd áltál kép
viselt Potóczki Jánosné javara Majthényi 
István és neje gödöllői lakosok ellen 240 
kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglal és 1739 kor. be
csült következő ingóságok ti. m. : bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak.

AAely árverésnek a gödöllői kir. járás
bíróság 1903 évi V. 1172 6 számú végzése 
foiytán 240 kor. tőkekövetelés s jár. biró
ilag már megállapított, valamint a még fel
merülő kölcségek erejéig Gödöl'őn, vég
rehajtást szenvedett lakásán leendő eszköz
lésére 1904 ó'J-zoktóber hó 5-ik napjának 
de!órája határidőül kitüzetik és 
ahjr&r.a venni szándékozók oly incg- 

Gég[feésse^-'^|Mat‘i»a|W- ’ineg, hogy az 
érmfött ingáért*,-ák  1881. évi LX. t.-cz.

• 107 és 101s'4’Mf*eétel'itlébéh  készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alitt-is elfognak- adatni.

AnitShnyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le. rés felülfoglaltatt ,k s 
azokra "kielégítési JogŐ' nyertek volna, jelen 

' árverés :az 1831. évi LX. t.-cz. 102. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllőn. 1904 évi szept. hó 18. . 
Élő J.ár.03, kir. bir. végrehajtó. I

7242tkv.9O4. Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság, mint telekkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Munkásotthon 
Szövetkezet végrehajtatónak Kurucz Sándor 
végrenajtast szenvedett edení 235 kor. tőke
követelés és jár. iránti végrehatási ügyében 

' a gödöllői kir. jbiróság területén I vő Rákos
keresztúr községoen fekvő a rákoskeresztúri 

j 1741. sz. betétben Kurucz Sándor nevén álló 
A j- 1. sorsz. 4535 1 f Vili. hrsz. ingatlan és 
az azon épült, de tkvileg még fel nem tün
tetett házra az árverést 813 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904. 
évi október hó 15-ik napján uélelött 10 
órakor Rákoskeresztúr községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 ""-át készpénzben, 
vagy az 1881 : 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. szakaszában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170. 
§. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről Kiállított szabályszerű 
elismervényt atszolgáltatni.

Gödöllőn, 1904. julius 22. Kir. jbiróság 
mint tkvi hatóság. L ti kacs// kir. albiro 
7243.tk.904. Árverési hirdetmény kivonat.i

A gödöllői kir. jbiróság mint telekkv 
hatóság közhírré teszi, hogy a Munkásotthon 
Szövetkezet végrehajtatónaa Kaufmann Mór 
végrehajtást szenvedő elleni 713 kor. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a gödöllői kir. jbiróság területén levő Rákos
keresztúr községben fekvő a rákoskeresztúri 
1539. sz. betétben Kaufmann Mór nevén 

j álló A j- 1. sorsz. 4527 1 V.ll. hrsz. ház
hely és az azon épült, de telekkönyvileg még 
fel nem tüntetett házra az árverést 1805 K. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1904. évi október hó 20-án d. e. 10 

| órakor Rákoskeresztúr községházánál meg- 
| tartandó nyilvános áiverésen a megállapított 
| kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10'"-át készpénzben, 
vagy az 1881. t. ez. 42. Szakaszában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. szakaszában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170. 
szakasz értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904. julius 22. Kir. jbiróság 
mint tkvi hatáság. Lukácsy kir. albiró. 
v 659 8—903. Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 

[ járásbíróságnak 1903. évi V. 651. 8 számú 
: végzésével dr. Fuclis Adolf ügyvéd által 

képviseli Fuchs I.ipót felperes részére Sehul- 
; ler Béla rákoskeresztúri (Rliget) lakos al- 
! peres ellen 150 korona követelés és jár. ere- 
I jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 

alperestől lefoglalt 2248 koronára becsült 
ingóságokra a fentidézett gödöllői kir. járás- 

I bíróság fenti számú végzésével az árverés 
j elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók köve- 
I telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
| zálogjogot nyertek volna alperes lakásán 

Rákosligeten leendő megtartására hat r.d -ül 
1904. évi október hó 7-lk napjának dél
előtti fél 9 órája tűzetik ki, mikor a bír ti
kig lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is cl fognak 
adatni.

I'elliivatnak mindazok, kik az c'árvire e -dí int', ; .oh 
vételárából ;• vvgrv! . it» követelését inceclűzű . i. i j’,iürt*s  
tartanak jogot, amennyi! «a rezükre foglnl. s korábban cs-.' ■■■ t- 
t?» tt volna és ez a v«‘;.rt Inrjlíisi jci y.«- könyvből ki • cm t inik, 
misz -rint elsőbbségi bej.' < . '••u.-ikvl az . rv.re.s n cg»cz»k‘-é ., 
aln'irt kiküldött ck vagy ir.'.sban bvaui i, avn. y pcűi; r . o... 
bejelenteni tartoznak.

A törvén es lia áridi a hird-tmén, ívl a t..b.»-
’ut való kiíü fgdi-rti s?t ko i naptól számittatik.

1 Kelt Gödöt ön, 1904. szept. h - 15. napján
E’ő Jáw.ű 

kir. bir. végrehajtó.



1904. október 2.4

/244 904 tkv.

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

hatóság közhírré teszi, hogy a „Munkás 
Uttho.i" szövetkezet végrehajtatónak Schul- 
ler Búm. végrehmtrrt szenv.dett elleni 780 
kor. 74 fillér tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyel e:i a gödöllői kir. jbiróság 
területén 1 , Rákoskeresztúr községben
fekvő a rákoskeresztúri 1478 sz. betétben 
SchuiLr Beia nevén álló A f 1 sorsz. 
4535 I y V. hisz, ingatlan és az azon épült, 
de Ltvileg még fel nem tű.Hetett házra az 
árverést 3232 kor. ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennehb 
megjelölt ingatlan az 1904 évi október hó 
17-ik napján d. e. 10 órakor Rákoskeresz
túr községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eiadatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10"''-át készpénzben, 
vagy az 1881 63 t.-cz. 42. §ban jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazság
ügy miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
ovadékképes értékpap. rban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-czikk 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszölgáltalni.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi július 22-én. 
kir. járásbíróság mint tkv. hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

7241 tkv. 904.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi. ha- 
•.óság közhírré teszi, hogy a „Munkás Ott
hon" szövetkezet végrehajtatónak Grünliut 
Áron végrehai ást szenvedett elleni 80 kor. 
töke és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
gödöllői kir. jbiróság területén levő Rákos
keresztúr községben fekvő a rákoskeresztúri 
1208 sz. betétben Grünliut Áron nevén álló 
A -j- 1 sorsz. 4527 I t IV lirsz. ingatlan és 
az azon épült, de tkvileg még fel nem tün
tetett házra az árverést 2701 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904 
évi október hó 10 napján d. e. 10 óra
kor Rákoskeresztúr községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát, készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42-ik §-ban jel
zett árfolyammal számított és az 1881 évi nov. 
ho 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8 §-ban kijelölt óvadék
népes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 

leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
lis in érvényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllő, 1904 julius hó 22.
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság

Lukácsy kir. albiró.

Amerika
Elindulás Havrcvböl minden szombaton 

Menetjegyek a
Franczia iinie által

Jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
beleértve bor és liqeur. Amerikai va
súti menetjegyek minden állomáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in
gyen és bérmentve nyújt a Franczia 
Iinie, Wien, IV. Weyringer-gasse 8.

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár-ház.)

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességcsen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
Mimre: Anonczen-Abtci- 
lung des „Merkúr" Man- 
heim Meerfeldstr.

Gödöllői „Erzsébel “ könyvnyomda.Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

5®H9ESS5!E5Z

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kivtil. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Kast Rudolfnál 
Tetscher az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással. *

iI
temetkez si vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Miudennemii koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödeíek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, ■— 

yitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogadtatik.

----- . - . Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!
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Ügynökök
100 koronát kereshetnek havonként, sö 
még többet is, egy törvényesen védet 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogler

A. G. Breslau czimre küldendők


