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Tejszövetkezetek.
Alig van ma már olyan községe 

hazánknak, melyben a legegyszerűbb 
ember is ne hallott volna valamit a 
szövetkezetekről. Amit egy ember a 
maga erejéből nem képes végrehaj
tani, azt egyesült erővel közös aka
rattal igen könnyen elérhetjük. Innen 
van az, hogy a szövetkezetek újabb 
időben gyors fejlődésnek kezdtek in
dulni, egyrészt a kormány hathatós 
pártfogása, másrészről főként a föld- 
mivelő nép önérzete, anyagi boldogu
lásának fejlesztése utáni vágy ébre
dése folytán.

A nálunk előhaladotfabb nyugati 
országokban a kis emberek gazdasági 
jóllétüket főként a szövetkezeteknek 
köszönhetik. Bátran elmondhatjuk, hogy 
úgy az egyesek, mint az egész társa
dalom boldogulásának ma már egye
düli biztos alapja a szövetkezés esz-
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I.
A csúnya leány.

Egy levél került hozzánk, aEgy levél került hozzánk, a legcsu- 
nyább leány irta, akit életemben láttam. A 
levele, az szép és parancsoló, „látni akarom 
magát, hogy megkérdezzem öntöl: tetszem-e ? 
A találkák ma már oly ritkák, elmentem. Pe
dig jó messzire kellett kifáradnom, ki a vá
ros végére, ahol a gyárok füstölnek, a teme
tő tövében. Gondoltam, hogy elbolonditanak, 
mert tíz találka közül, amit mi férfiak ka
punk, csaknem tíznek felültetés a vége. Vá
runk, fáradunk, fagyunk és elmegyünk azzal 
a gondolattal, hogy soha többé nem me
gyünk belé ilyen vállalkozásba, és hogy a 
nők mind kaczéiak és rosszak. Az ín leá
nyom azonban ott vo't, a kis földszintes 
ház sarkán, aminthogy megírta. A fején 
kembranát kalap, és a kalap alatt egy rut 
női arcz. Ha mar mi azt mondjuk egy női 
fejre, hogy csúnya, amikor a fiatal mégis 
reánk mosolyog De ez a fej valóban csú
nya volt, minden vonása oly hosszú, hogy 
véget sem akart érni. A szája végtelen hosz- 
szuságban mosolygott reám, eltorzulva a 
gyönyörtől és gúnytól, — Ugy-e, megvan 
lepődve ?! — szólt lágy és hízelgő hangon 
amely még kietlenebbé tette, mint ha ar- 
czához illő száraz és rekedt hangja lett volna. 

ntéjének felkarolása. Nálunk is a mi 
kis járásunkban több helyen alakult 
már fogyasztási, ipari vagy hitelszö 
vetkezet. A földmivelésügyi kormány 
a szövetkezést ismertető népies irodal
mat évek óta állandóan segélyezi, in
gyen küldi szét az ország minden vi
dékére, hogy azzal a népet megismer
tesse, sőt a szövetkezeti eszméket 
felismerő szegényebb községeket anya
gilag is támogatja a nép jólétét elő
mozdító fogyasztási, hitel vagy tejszö
vetkezetek megalakításában.

A falusi hitelszövetkezetek bár a 
kisgazdák hiteligényeit elég 
kamatláb mellett elégítik ki 
ezért nemes czéljuknak nem 
meg. ennek daczára ma már
is megindult takarékpénztárainknál a 
drága amortizácziós jelzálog kölcsö
nök konvertálása. Különösen helybeli 
s szomszédos nagy pénzintézeteinké 
itt az érdem. A fogyasztási és értéke
sítési szövetkezetek ennél még sokkal | okoskodik manapság minden törekvő 
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magas 
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Nem tudtam felelni a megdöbenéstöl 
— és mit tagadjam — a haragtól, hogy ez 
a szegény némber . . .

— Látom, hogy boszus és megbánta 
hogy eljött. Megbánta, hogy eljött ?

— Oh dehogy, dehogy 1 — szóltam
zavartan, mert az a babonám, hogy nem 
szabad gyOngédtelcnnek lenni.

— Nyújtsa karját — mondá — itt 
nem ismernek bennünket, a kövezet rósz és 
az én lábam nincs arra teremtve, hogy gya
log járjak. Úgy gondolom mindig, hogy en
gem gyaloghintóbán kellene vinni. Két szép 
férfiúnak. Nem találja ?

— De igen. Hanem —
— Tudom, hogy voltaképen mírt hív

tam, hogyan mertem elhívni, ? Amikor ön 
híres Író és én egy állásnélküli tanítónő va
gyok, akinek nincs több ruhám, csak ez az 
egy amelyben járok. Szép a szabás. No ne 
legyen ideges és legyen hozzám jó és mond
ja meg : milyennek talál ? Azt szeretném 
tudni, hogy ön is rútnak lát-e, mint min
denki ? Abban bíztam, hogy önnek jobb 
szeme van, mint mindnek és úgy néz en
gem mint én magamat. Mert én úgy érzem 
hogy szép vagyok. A tükör ugyan eltorzítja 
néha az arezomat, de belülről úgy érzem 
hogy ragyogó vagyok, bájosnak, kedvesnek, 
kívánatosnak születtem, tn szép vagyok, 
azt biztosan tudom, de lehet, hogy valami 
véletlen történt velem, val .ki elátkozott, 
hogy senki sem látja igazi arezomat. Talán 
maga. . .

Nem jövök könnyen zavarba, de most 
mégis hebegtem.

— Persze, hogyne, csakugyan I 

nagyobb mértékben elterjedtek, olcsó 
hamisítatlan áruval csakis készpénzfi
zetés mellett látják el tagjaik igényeit, 
ez által takarékosságra rendes életmód 
folytatására szoktatják azokat. Mind 
megannyi a kisgazdák boldogulásának 
előmozdítására szolgál.

Hisz különösen az újabb időben 
annyira szaporodik a különféle terhek 
száma, hogy a legnagyobb szorgalom 
és takarékosság kifejtése mellett is 
csak nagyon nehezen boldogulhat ma 
már különösen a kisbiitokos gazda.

A különféle terhek évről-évre job
ban nehezednek vállaira, jövedelme 
pedig nem fokozódik olyan arányban, 
hogy a szövetkezetek is kisegítenék ét 
egyszeribe anyagi bajából.

A kiadás évről-évre nő, a jöve
delem pedig nem szaporodik a rég 
gazdálkodási rendszer mellett.

Valamiképen segíteni kellene ezen, 
mert külömben tönkre jutunk, így

Jókedvű lett, kivonta kar.át a I c- 
rombol.

— Maga se látja, maga is olyan, 
mint a többi. Különben, az igazat megválva 
maga se tetszik nekem Nekem csak egy 
olyan férfiú tetszenék, akinek olyan a szive, 
mint a régi elefántcsonllé, teszem fel egy 
hindu herczeg!

Megint belekapaszkodott a karomba, 
kedélyesen a fülembe súgta.

— Mondja mit gondol, cl fog-e jönni 
még az a férfi, aki engem úgy lát, mint a- 
milycnnek én magamat érzem ? Az boldog 
lesz, oly boldog I

A hangja elfúlt a szerelem nagyszerű 
Ígéretében. De hirtelen józan lett :

— Isten áldja köszönöm hogy eljött, 
menjen. Ne higyje, hogy az én elmémnek 
valami baja van, csak önök férfiak vakok I

— Menjen és ne nézzen utánam I — 
mondá és elment.

Természetesen utána néztem. Egy le- 
süppedt törpe ház a,faja i belépett olyan 
mozdulattal, mintha aprí dok vinné. a 
sleppjét, nemes ifjak ny itnak ki előtte a 
kaput, mintha haza menne a túndérpalotá- 
jaba.

II.

A sphyr.ks.
Az én szememben a rejtély i okzatos 

képe : egy hordár. Múltkor láttam éppen, 
most báranybőr sij kát v.: el, — me t mindig 
az időhöz képest öltözködik, — hosszú k<.- 
tonaköpenyeget és egyik kezén kezíyüt. (A 
másik kacska, akaratos és lu.s. m.lliat.dl. n, 
bizonyosan kitört valami hurczolkodás alks.l- 
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gazda. Élezzük áldását iig/3 fogyasz
tási szövetkezeteknek, de ezek ben
nünket több jövedelem eléréséhez nem 
igen segítenek.

Vidékünkön ezeket már fölismer
jük, mert ha nem is minden község
ben ; de igen sok helyen már műkö
dik. Azonban kár, hogy gazdáink ed
dig nem alakítottak falusi tejszövet- 
kezetet, melynek működése, áldása 
sokkal szembetűnőbb, mert azonnal 
ujabb jövedelemhez juttatja a kisgaz
dát is, ha van egy két tehénkéje.

Mi falusiak, bár mennyi tejünk 
legyen is, abból nagyon csekély hasz
not látunk, mert nem értékesíthetjük, 
ha városhoz közel nem lakunk.

A falusi tejszövetkezet czélja pe
dig épen az, hogy a kisgazdák tejfe
leslegét értékesítse. A kinek napon
ként 5—10 liter háztartásában nél
külözhető teje van, az nem mehet be 
eladni naponként a városban ; de ha 
egy községben a lakosság össze á'l, 
mondjuk 50-60, akkor már oly tekin
télyes tejmennyiség lesz együtt, hogy 
bizony azt nagyon is érdemes még 
vasúton is vagy a közeli városba be
szállítani vagy odahaza tömegesen gé
pek segélyével feldolgozni és értéke
síteni.

Meglepő eredményeket értek el a 
tejszövetkezetek alapításával hazánk 
legtöbb vidékén. 1895-ben alakult Ba- 
ra.iyavármegyében az első ilyen szö- 

■ vetkezet a földművelésügyi kormány 
támogatásával, ma már több mint 400 . 
tejszö'.'.ike :.t működik. Az első évben , 
ezen egyetlen tejszövetkezet 35 ezer 
koronát juttatott a kisgazdák zsebébe, 
ma már több mint 8 millió korona ;

J csii; -in tejből a szövetkezetek kebelé- 
be i.'pő gazda1: jövedelme. Baranya- I 
megyében több mint 70 tejszövetkezet 

, működik, a szomszéd Moson várme
gyében szintén legalább 20, mindenütt | 
jólétnek örvendnek a tejszövetkezet 
kötelékébe lépő gazdák.

Bárcsak megértenék vidéki kis
gazdái eme jóra serkentő szavaimat í 

j nemsokára egésszen átalakulna a mai ! 
i gazdálkodási rendszer is, mely elég j 
| jövedelmet ma már nem is nyújt. 
I Törekedjenek ezért az egyoldalú 

szemtermeléssel felhagyva, nagyobb . 
gondot fordítani az állattenyésztésre J 
ezzel kapcsolatban tejszövetkezetek lé- | 
tesitésére, mely nagyobb és biztosaob | 
jövedelmet nyújt jólétünk előmozdító- , 
sára.

Hisz a közmondás Így szól :
„Segíts magadon, az Isten is : 

megsegít"!

HÍREK.

Nyugalomba vonult plébános. Dr.
I Piuzsinszky József gödöllői apátplebános 

súlyos idegbaja miatt nyugalomba vonult.
| I

Iskolaszéki ülés. A gödöllői községi 
iskolaszék ma délelőtt 11 órakor rendes havi 
tilésl tart a községliása tanácstermében.

Pvstmegyc közgyűlése. Pestmegye 
január 11-én, szerdán déle.ott 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, amely alkalommal 
kihirdetik az országgyűlést összehívó kir.dyi 
kéziratot. A választások vármegyénk területen 
január 26—28. napokon lesznek. Pestmegye 
központi választmánya janii..r 12-én, csütör
tökön délután 4 órakor illési tart, amikor 
megállapítják a választások módozatait.

Pályázat. A váczi püspök pályázatot 
hirdet legutóbbi pásztorlevelehen a gödöllői 
plébánost állatra. Pályázati haiá idj január 
lio 14. Mint értesülünk, gróf Csaky Miklós, 
megyéspilspokiink rokona is pályázik ez ál
lasra s kilátásai vannak azt el is nyerhetni, 
ami elsősorban a kegyurkodó kir. korona- 
uradalcmtól függ.

Nincs jelölt. Még megesik szégyen
szemre, hogy nem akad pályázó a gödöllői 
mandátumra, 'lény az, hogy még nincsen 
jelöltje egyik pártnak sem. \Volfner Tivadar 
nyílt leveiben vett érzékeny, de végbucsut 
kerületétől és most kisül, nogy nem akad 
va'lalkozó, aki örökébe lépne.

Ny ilvános számadás. A gödöllői önk. 
tűzoltó egylet szilveszter estélyi mulatságán 
felülfizetlek : Spalla Aurél 2, Szlabey József 
2, Kreml Karoly 2, Sass István 2, Adám 
bercncz 2, Bergmann Zsigmond 1, Régner 
Ferencz 4, özv. Dery Gergelyné 2, Hoitner 
György 4, Strauszler Aduit 1, Karász Róza
1, Blumeiithal Manó 2, Szvoboda Dénes 
0'40, Barsi Ferencz 0'40, Teér Kálmán 1, 
Dulia János 1, Valter Sámuel 1Ü, Németit Já
nos O-ZU, Nyiry Lajos 2, Polner Lajos 1Ü, 
Kolozs Aladar 2, Hejk János 0'40, Neszveda 
Antal 2, Rózsa István 1, Rosenfeld Sándor
2, Farkas Oszkár 4, Hemcz Iván 2, Lnrg 
Dezső 2, Kacz Péter 2, Kern Rezső 1, Lip- 
csey Leó 2, Fekete Imre 2, dr. Orbay Dé
nes 1, dr. Zaciiar h-.lm..n 2, dr. Szalay 
Sámuel 3, Eorn József 1, Sasvári József 1, 
ifj. Szabó Kálmán 5, Pcttera Hubait 2, Pat
téra Hubert 2, Egyed Lajos 1, Herczeg Fe- 
rencz 1, Timáry Lajos 1, Kocsis János 1,

inával, nem érdemli meg, hogy gondozzák 
és öltöztessék).

A számozott öreg embert huszonötévé 
ismerem. Am.kor feljöttem Budapestre, mind- I 
járt megláttam és megjegyeztem, noha ezer- ] 
nyi ujoncz villant tel olykor szemeim előtt.

Akkor is |tólmkás bolt előtt állott, a I 
tétlenség legnagyobb komolyságával, szótla- I 
nul és mozdul .ilanul. Senki meg nem szó
lította, senkihez ő nem szólt, nem szivaro- I 
zott, nem olvasott, még csalt nem is nézett. , 
állott. Fiz éven fül ugyanúgy helyen, a bel- 1 
varosnak valamelyik ma mar nem létező kis ! 
ki nyokutczáj.iban, ahol roskatag és elvén- | 
hedt házak szinte várták a véget, óhajtották I 
a lerombolást. A hordári intézménynek e ; 
keljen semmi jelentősége nem volt soha és | 
egész létalapja nem lehetett egyéb, mint az 
mt tartózkodó néhány diák tárgyainak idő- 1 
leges értékesítése, at- és visszaszállítása. j 
Röviden szólva : a zálogházi forgalom köz
vetítéséből négy vörössipkás felnőtt ember
nek kellett volna megélnie ezen a tájon és 
ezek egyike voit a rejtélyes öreg. De soha
sem láttam ez iiányban buzgolkodni, sőt mi
dőn egyszer én tisztán lélektani tanulmány
ból megkínáltam, hogy egy testhez álló, de 
tulon-tul világos kabátot helyezzen el nyári 
nyugovóra : röviden és kereken „nem“-et 
intett a fejével.

Ma sem tudom és amíg élek, nem is 
fogom megtudni, miért ellenkezett ilyen 
szótalan határozottsággal ? Nem bizott útja 
siketében, nem tartotta értékesnek a kissé 
különös szinti öltözetdarabot, vagy határo
zottan derogált neki a megbízás ? Még egy
szer kísérletei tettem vele és egy levél át
adásával bíztam meg, a vitel bérét azonban 
az átvevőnek kellett volna megtérítenie. A 
válasz megint az a szótlan, rövid, de eré
lyes „nem". Bosszús zavarral hagytam ott, 
mit bánom én, haljon meg éhen I

Ennek az embernek, ugylátszik, nem 
volt szüksége a táplálkozásra. Délben nem 
ment haza, nem távozott valami kis korcs- j 
im.ba ( nem ment be a boltba vagy szatócs- ; 
hoz. Ailt és várt, de nem úgy, mint más I 
éló és érző lény, hanem figyelmesen, de I 
közönyösen, mint egyiptomi sírboltok köböl 
faragott szobrai, elhagyatott parkok mohlep- 
te koalakjai — őszszel. Csuda, hogy a vi
dám és önérzetes pesti fecskék nem raktak 
a nagy szürke szakalla alatt fészket. És ért
hetetlen, hogy az. utczai gyermekek nem 
próbáltak kizavarni fenséges nyugalmából. . 
Delit volt komikus, nem reagált a tolako
dásra, nem volt hozzáférhető.

Miért állott akkor oly csökönyösen 
éppen a pálinkásbolt előtt ? Mit várt az üz
lettől, amelylyel — látszólag — csak annyi 
k< zössége volt, hogy az ajtaja alá behúzó
dott, ha nagyon fújt a téli szél. Mindhiába 
voltam a nyomában, a legfuríangosabb meg 
figyelés, a legvadabb fantázia sem tudta 
megfogni és valami szilárd talajon megrög- 
zileni. Nem tudtam hová tegyem és ifjú 

j koromban ez nekem fájt, ha nem szégyen
lem magam utána járok, hazakisérem, hogy 

I megtudjam, hol és mint lakik. De kutassak 
egy hordár után, mi jogon és mi okon ? 
Megelégedtem azzal, hogy kikérdeztem a 

'■ kartársait. Megvetöleg nyilatkoztak róla, de 
egyebet nem tudtak mondani, csak ezt :

— A János I
T ermészetes, hogy János, ezt úgy is 

| tudhattam volna, mert kell, hogy a neve is 
maga a közömbösség legyen. János az. sen
ki és a mindenki. Nem tudom elég miszti
kusan fejeztem ki magamat; félek, hogy 

i megértenek.
A vezeték nevét a kollegái sem tud

ták. Az egyik úgy sejtette, hogy Mikuliknak 
hívják. Ennek a hitnek azonban nem volt 

! semmi alapja, talán csak az, hogy az ille

tőnek ez a szó tetszed. Mások szerint Tóth 
vagy Lukács volt, hogy házasember volna, 
azt nem állította egyik sem. Éltek annyi lo
gikával és mondták is :

— Ha felesege volna, többször ide
jönne hozzá veszekedni 1

Aztán eluntam és abbahagytam az 
obszerválást. Közben megismerkedtem né
hány száz emberrel, más egyébb kis és 
nagy dolgok is történtek azóta, hogy elhagy
tam az ódon könyök utczát. Többek között: 
megváltozott az egész pszikológiám, kezdek 
tájékozódni abban a sötétségben, amelyet 

. „én“-nek neveznek. Körülbelül megtudtam, 
hogy semmi érdemlegest nem lehet csinál
ni az élet e könyök utczájában, ami alapo
san ellenkezik a régi véleményemmel. Sót 
a kedves ételeim is mások lettek, pedig 
még ez az egy, amiben következetesek 
szoktunk lenni, és kitartunk — a mákos 
metélt és a malacz-pörkölt mellett — mind
halálig. És a vérem I Nem kell vegyi vizs
galat alá vennem, úgy is tudom, hogy más. 
Régen forró és fellobbanó, ma lagymatag 
és gondolkodom vele.

Minden más lett beirnem és körülöt
tem is. A csecsemőknek bajuszok nőtt és 
ha megpillantottam ifjúkori ideáljaimat az 
utczán — átmentem a másik oldalra. Nincs 
semmi és senki, a ki magára ne czáfolt 
volna, a hegyek összelapullak, a magasság 
kisebb lett, a messzeség összement és a 
fiakkereseket nem tartom többé zordon és 
gőgös úriembereknek. Óh Istenem, húsz évi 
kopás alatt mily szürke lett Budapest szik
rázó szinü keleti szőnyege.

Csak a szobor maradt a régi, a hor
dár, az változatlan. Lerombolták melölle a 
házat körülötte a városrészt, és ö — bizo
nyára szótlanul és szívtelenül, — átköltöz
ködött egy uj helyre, megint csak pálinkás 
bolt elé.
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Fang József 1, dr. Tegze Lajos 2, Gallé I 
Emil 2, Deutsch Sámuel 3, Deutscli Adolf 
2, ö/.v. Dittrich Lajosné 1, Rochlitz Tódor 3, 
Molnár Imre 2, Eberling józsef 3, dr. Sze
gedi Maszák Aladár 1, Zilahy Gyula 2, 
Neogiády Árpád 2, dr. Kövér Kálmán 6, 
Wittenberger Adolf 2, Gallé Antal 20, Vitzl 
Nándor 2, Orbán János 1, Málnay Jenő 1, 
Radics Ákos 1, Rajtsán János 4, Rosner 
Ferencz 1, Blahunka Kálmán 4, Surgóth 
Jenő 1, Asbóth Béla 4, Brokés Rezső 2, 
Szabó Kálmán 3, N. N. 1, N. N. 1, Hor
váth László 1, Győrffy Imre 2, Fuhrherr 
János 2, Zir.nern Oszkár 2, Schweitzer An
tal 4, Bródy József 10, Valló Árpád 5, 
dr. Polner Zoltán 2 korona. — Tombola
tárgyakat adtak : Székely Lajos, Varga Sán
dor, Paul Mór, Taxner Jolán, Urbán Pál, 
öze. Rendik Oézáné Ványi László, Matuso- 
vicli Gyula, ifj. Szabó Kálmán, Sass István, 
Bittó Lázár, Fenyő Mayer, Ádám Ferencz, 
r . o. eda Antal, Kocsis János, Asbóth Béla, 
Nyiry Lajos, Gallé Antal, Szécsenyi István, 
V. agncr Rezső, Rigler István, Nick Ede, 
Varga Sándorné. — Az egyesület elnöksége 
C’iiton mond köszönetét a nemes czél érde
lében ajándékozóknak.

Tűzoltó mulatság. Aszód és környé
ke ifjúsága 1905. évi január hó 14-én szom- 
bc'o.t a nagyvendéglő összes termeiben az 
cóz mi önk. tűzoltó egylet pénztára javára 
t a .zmulatságot rendez, melyre a meghívót 
a rendezőség nevében Elefánty Béla dísz
einek, Dancz Sándor elnök, Lubicz József 
alel lök, Lengyel Ábrahám pénztárnok; Wert- 
heimer Izsó pénzt, ellenőr, Diamant Jenő 
t ikár adták ki Kezdete este 8 órakor, belép- 
ti.F : személyjegy 2 korona családjegy 4 
korona.

Állatbetegségek. Járásunk területén 
utóbbi időben a következő állatbetegségek 
fordul.ak elő: Rákoscsabán riikór, Galgahe- 
vizen és Isaszegen — sertésorbáncz, Ke
repesen, Isaszegen, Versegen seitésvész.

Pesiiiiegyei tanügy. Pestvármegye 
tanügyi egyesülete „Pestmegyei tanilgy" 
czini alatí szaklapot indít. A lap első szama 
e lié'en jelenik meg. A folyóirat szerkesztői I 
Benedek Sámuel, Verner Jenő és Ónody 
Gusztáv lesznek.

Képviselő jelölés. A Vi'.czcn megala-

Új öt év telt el azóta, mindennap lá
tom és minőig úgy vannak. Mindig a he
lyén, soha megbízása, semmiféle keresete. 
Hacsak egyszer pillantanám meg munká
ban, ka csupán egy frakkot vinne valahova, 
egy levelet valami leányhoz. Miből él, de 
miből élhet ? így meg kell halnia éhen, 
csak végezne mar szegény, jobb volna tán 
neki is.

Neki azonban úgy látszik, mindegy. 
Vár, néz, áll, még estve lesz. Nem öregebb 
és nem elégedetlenebb, mint régen. A ru
hája is, mintha ugyanaz volna, elég tiszta, 
elég rendes, az időhöz való. Nincs melege, 
nem fázik, dolga nincs, terve nincs, czélja 
nincs. Mit gondolhat vájjon a maga életé
ről ?

Azt, hogy várni kell, majd eljutunk 
valahová. Mi úgy sem mehetünk magunk
tól visznek, mint ahogy hordja magával az 
ár a folyamnak molekuláit. Nem a csep
peket. mert az már intézmény, valóságos 
részvénytársaság I

Ostoba fitozófia. !:<>..y megtéveszt, 
tninlfL rt az utaimml. A'.o.d hirtelen egy 
kép ic.zket a szemem előli, homályosan, 
beteges bágyadtsággal. Mintha láttam volna 
a száműzött embert most karácsonykor est
ve. Az utczaEelhag) alva, sötét mellette a 
pálinkás bolt is. A hord r induló félben 
volt éppen, de valaki hátulról megérintette ! 
a k.'.etma kezét. Egy asszony-ember kalap
ban, crnk a fékre I I.de az u.yan- 1 
csak ki voit i'tro io a :

A !...._ a, tmokója, a Melege? Egy ; 
carab.g k.kam eke:, a: g vuy. re kittiek , 
clvígt utal: a I: h l t i. r '.i, vJcm — egy
magámmal — vadul vi.gtmoit tova az iln- 
nepheli villamos. 

kult Kossuth párt Barabás Bélát jelölte, ki 
a jelölést el is fogadta. — Gajári Gt .. 
nyílt levélben tudatta választóival, 
idő szerint nem lép fel a vaczi ker.uu... ..

Vasárnapi Újság, uj-évi első . I 
23 képpel és változatos tartalommal jeic.n 
meg. E mellett azon 1905. évi uj előfizd 'k 
is ingyen megkapják a Vasárnapi Ujsáir ün
nepi nagy diszalbumát, mely négy művészi 
kivitelű színes képpel s gazdag szépirodalmi 
tartalommal és számos illusztrált. -óval jelent 
meg. A Vasárnapi Újság újévi számának el
ső közleményn a most létesült Fővárosi Mú
zeumot mutatja be, gondosan irt cziknel és 
12 képpel, melyek áz uj múzeum termeit s 
kiválóan érdekes tárgyait, jelesen Budapest 
légibb épületeinek képeit tűntetik föl, Mik
száth Kálmán uj elbeszélést kezd e számban 
melyben szépirodalmi olvasmányul szolgál 
még Bartók Lajos két kiadatlan költeménye, 
Jakab Ödönnek a KiJaludy-tátsaságban fel
olvasott verse a Regénytar mellékleten Ucr.icz- 
kiné Aajza Lenke eredeti ragénye s egy ér
dekes olasz regetty, melyek k' tlése most 
kezdődik s mindkettő illusztrálva van. To
vábbi közlemények még: E öu Istvánnak 
a tolnamegyei Pecsovics-vd >giól iri törióneti 
rajza, meleg hangú netrológ Ziizea Jankáról 
a Nobel-dijak nyertesei (5 aiczképpel), Linek 
Lajos uj-évt .alkalmi képe, egy c ;.... l ép a 
kelet-ázsiai babomból, K.., tikira képe a 
Rátartos királyki; asszony ’ czimsm.-epéhan, 
stb. — Irodalom cs művészei, közintézemk 
és egyletek, Sakkjaiéit, Képtalé. .y, -.-eleg, 
stb. .rendes heti rovatok. A \ as: m; pi Ujs .g 
előfizetési ára negyedévié négy l'oiomi, a 
Politikai Újdonság! i.-kal és Világkrc inká
val együtt 6 korona Megrendelhető a Frt.u- 
klin-3 arsiJat l.iadól ivat; 1 kin ^Bucíaptst, 
IV., kér. Egyeli m-i.tc:a 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a Képes Néplap a lege.esőbb 
újság a magyar nép sitmcra, fékvie 2 ko
rona 40 till.r.
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A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.

-í vevő követeljen eUeaiii/uf/tát ! 7—13

emetkjzí
Mindennemű koporsó': kap tatok érc. .............

nyezett diófából kiset a-.i.t yobb méretben. Szem 'üdétek, virágok, 
sirkoszoruk, v.'.'f zgy:'.yak . . ■elviz-is , r.r.’ .i Tfelállítás, a
személyzet díszes egyenruhában, a gy.lszkocsi melleit fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb ti.cgkoem, ak..r vidékre is minden 
felszereléssel e 1 újgadtati k.

Gyászjelentések 1 óra okút e

1905. január 8.

V. 1172.3 sz. 1903. Vglt. 1008. sz. 1904.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, hogy a gödöllői kir. járás
bíróságnak 1903 évi V 1172 3 számú vég
zésével Dr. Sípos Gyula ügyvéd által kép
viselt Potoczky jánosné felperes részére 
Majthényi István és neje gödöllői lakos alp. 
ellen 240 K. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1739 kor. — fill. becsült ingósá
gokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak a fell'.lfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakisán 
Gödöllőn leendő megtartására határidőül 
1905. január hó 14. napjának délelőtti 
ll'z órája Fizetik ki, mikora biróilag 
lefoglalt bútorok, zongora s egyébb ingósá
gok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett szilasé ' esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben r.szí'kre foglal...; 
korábban eszi.özöltetett volna és ez a vég
rehajtás; jegyzőkönyvből ki n;.n tlinik, mi 
szermi elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tai .óznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tabL.ján való kifüggesztését követő 
naplói számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905. janii úr 2.

Élő János kir. bir. végrehajtó

£

.cza 460. szám
, kémén, fa- vagy fé-

itt nek.

I.de
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Küküllömenti Első Szőlőoltvány- 
telepnél.__ 1-12-H

Tulajdonos : Cttxparl Frigyes Ved- 
yyes, Erdély. A telep oltványait az 
elmúlt száraz nyáron naponta több mint 
2 millió liter vízzel öntözte, miáltal az 
oltványok ideálisan fejlődlek. — Képes 

árjegyzék ingyen és bérmentve.

Megfojt ez
zott köhögési

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger melfpasztiliái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár: 

„NÁDOR" gyógyszertár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

1/ l 1 ’ Gödöllő : Szentmikióssy B 
K AflflATÍl ! Alberti: Langhof Gyula. IlUpilulU I Aszód: Sárkány László.

mellpasztila.
csak hamar meggyógyított.

Magyar ipar!

A gyomor 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek kt zlll a legjobb és 
hatásos gyótyfüv-kböl gondosan e o- 
állitod élvágyelösegitö, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető haziszer, 
mely a mértékteknség ismert következ
ményeit, hibás diarct, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorub.st, mérték
telen savképzodés és görcsszeril fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyoinorbalzsant, rrag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg L kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I J

Főraktár : X’wyJX

FRAóNER B. Sdv Ván. 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán. 
Postai szétküldés rjaporjta. 

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy ilveg és 1 K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bermentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Álagyarország gyógyszertáraiban. 
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

■ ■ - = vagy

J ya ya
letijobb. legkladösabb s ennélfogva 

legolcsóbb szappan. - Minden 
kárus alka..északtól tnen.es.

Mindenütt kapható!
( 

mállásnál különösen arra ügyeljünk 
>n darab szappan a ..Schicht" nér 

a fen i védjegyek egyikével legyen ellátva.

kúra ragqel, valamennyi napi- 
hp miig "tűzésével, érkezik az 
összes vidéki városokba. TM

» W B w
tó tó

legyenek azok bárminő természetűek, gen fosán meg- 
t ti ki ”,inilcn tisztátlanság ellen, meit ezáltal a 
légi Bcbb síb is clmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, -10 éve már,. '-ngy am igpuhitó 
Hz kenőcs PRÁGÁI HÁZ.KENlCS név alatt, mint 
egy nelMiiözhetlen kötőszer is neretcs. Az megvédi a 
sebet, c i lapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. I doboz 70 fill.
mhbb po.ta szétküldés napontt.
3 kor. 16 fill. e őzetes bekül
dése után -I donoz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 6 do
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

Eőrnktnr:
FRAGNER B. rs. és kit. ulhari szállító 

| a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
I Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
Aj sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
H Magyarország gyógyszertáraiban, kV 
j^raktár: Török József Budapest

Önálló 

vámterület! n--

A Jegnéps-ernbh és a 
legolcsóbb eNcitfőki kp.

FELELŐS SZERKESZTŐ ;

BRAUN SÁNDOD.
FŐMŰNK ATÁRSAK:

ÁBRÁNYI EMIL, 
dr. VÁZSOfíYI VILI,K 3. 

Egy szám C | 
= ára = O
Egy hónapra 1 TZ 40 f 
Negyedévre 4 ít - f 
KladőhtalaliMltlíSxl'írl-u. 9.

Ilarn az erő
szak ellen.

Bízunk a közönségben. ö A LJzizóii Fennünk.
Tessék mutafványijyB'imot Rvá’iií !

IMF Tessék előfizetni! T30 ■ ECT Tessék eS4flzc<n4! *B|
Nyoma., i: •< Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.

tnen.es

