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Mezőgazdasági 
háziiparunk.

Mezőgazdasági háziiparunk tisz
tán azért nem lendülhetett, mert a ké
szítményeket gyorsan értékesíteni nem 
lehet. Kik foglalkoznak nálunk mező
gazdasági háziiparral ? Azok a föld- 
mivesek, akik nyáron át napszámból 
élnek, a kiknek télen semmi kerese
tük nincs, a kiket a szükség hajt, hogy 
még azokat a munkaalkalmakat is meg
becsüljék, a miből nem csurog, csak 
csepeg. És ilyen mezőgazdasági házi
ipar, melyhez nem kell más mint igen 
primitív kézügyesség, nem kell hozzá 
tőke, mert a nyers anyag készen van 
s a műhelyt egy koronából elő lehet 
állítani. Kapva kapnának is rajta a 
dologszerető falusi családok és áldva 
emlegetik, a ki jobb sorsukért való 
szeleteiből ennek az országnak tér
foglalását oly lelkesen segíti. Mit ér 
mégis az akci, ha a szükség - mun
ka révén a friss kényéi nem gyorsan 
sül ki. Éppen arra a téli foglalkozás
ra illik rá, hogy: bis dat, qui cito dat.

mert a szegény napszámos, aki hétfőn 
azért font kosarat, hogy keddre betevő 
falatot adjon magának és családjának: 
nem raktározhatja el, a mit elkészít. 
És ki gondoskodik arról, hogy a mun
kásbér nap-nap mellett a maga szor
galmának ha bármily kevés, de bérét 
vegye. Senki. A háziipar tömegáru ke
reskedő, vállalkozó, mely belefekteti 
tőkéjét, a munkás kezeket foglalkoz
tassa hét számra fizetve nincs, és nem 
is lesz. Ez a primitív népipar termé
szetszerűen oly tárgyakat gyárt, ame
lyek hosszabb raktározásra valók. A 
szőlőkosárra nincs szükség, csak télen 

; mert először nincs pénze rá, nem is 
akar rá költeni, de másodszor helye 
sincs rá. Már pedig a háziipar fellen
dülésének csak egy eszköze lehet, hogy 
az azzal foglalkozók hét számra pénzt 
lássanak belőle. Háziipari szövetkeze- 

' tek nálunk nem alakulhatnak, mert a 
szövetkezet a tagokra uj terheket ró, 
egy-egy községben elegendő tag sem 
kerülne, a régié fölemésztené a vár
ható hasznot, de főként nem alakul
hat meg, mert minden háziiparos min
den üzletrész befektetés nélkül akar az 

! első időben háziiparból télen élni. A 
I pauperizmus ily fokán összsegélyre 

I

nem lelkesithetők az emberek. El fog 
jönni e téren is a szövetkezés ideje, 
mikor speciális népiparunk lesz, 
a mai tömegtermelés helyett, mikor 
a háziiparosoknak nem momentán 
Ínség munkájuk lessz, — ez a 
téli kereset, mikor a háziipar nem oly 
foglalkozás lessz, mely csak egyeseket 
csábit, de egy-egy faluban nagy 
arányban bontakozik ki.

Ezt segíti elő Tallián földmive- 
lésügyi ministernek legújabb rendelete 
mely most érkezett vármegvénkhez s 
melylyel az most foglalkozik. A rende
let igy szól.

Á mezőgazdasági munkás nép 
között a tél folyamán előreláthatólag 
beálló nagyobb munka és ezzel kere
sethiány csökkentésére kiváló eszközül 
kínálkozik a gazdasági házi ipar, 
mely foglalkozás alatt az egyszerű ko
sárkötés, szalma, sás, fonás, seprű kö
tés és faragási tárgyak házi ipar ut
ján való előállitásá* érteni, a mely 
munkával csaknem kizárólag a mun
kásnép legszegényebb rétege foglal
kozik.

A mezőgazdasági munkásnép ilyen 
irányú foglalkoztatása czéljából kész 
vagyok megfelelő összeget rendelkező-

TÁRCZA.

A fekete kutya.
A társaság nagyon vidám volt. Hardy, 

a hatalmas termetű, vadképü orvos vigyo
rogva mutatta a nagy sárga szemfogait, a 
melyek különös, kusza vonásu, arczának 
valami ragadozó szeri: kifejezést adtak.

— Szent Eszkulápra mondom, nincs 
igazatok I — jelentette Hardy széles tnosoly- 
lyal.

Lavoczki lovag, a cseh bérlő, aki 
valamikor katonatiszt volt, idegesen kapott 
a baloldalához, mintha a kardjára akarna 
ütni, ami — nincs.

— Ne, ne Fránczi, igy ne beszélj 1 
Tudod, hogy én kényes ember vagyok. Nem 
szeretem, ha meghazudtolnak I A tiszti kard
bojt, amelyet viseltem . . .

A derék cseh lovag nem folytathatta, 
mert szavai elvesztek a társaság hangos 
kaczagásában.

— Hagvd el, ismerjük már a folytatást I
A sárgafogu Hardy pedig nyomatéko

san ismételte meg:
— Nincs igazatok 1
— De miért ? — vetette fel a kérdést 

hirtelen a komoly Pető tanár. — Bizonyíts 1 
Halljuk az érveidet.

— Minden érvem csak egy : nem érti
tek ti ezt a dolgot. Laikusok vagytok hozzá.

Ekkor mély gordonka hangján meg
szólalt az ügyvéd, Láris doktor, az országos 
hirtl kriminalista :

— Már pedig én nem hiszek az elmé
letedben, kedves Hardy barátom. Egészsé
ges, ép eszű, ép lelkű embert meg nem 
ronthat semmiféle képzelődés. A természet
ben nincsenek re,télyek, mindennek van oka 
foka s csak vénasszonyok hisznek a titok
zatos hatalmakban. Csak ideggyönge ember 
lehet az, akinek életrendjében, gondolkodá
sában valami változást tud előidézni a kép
zelődés. Egészséges embernek nincsenek 
agyrémei.

— Bravó, bravó I — tapsolt lelkesen 
a Láris beszédére Lavoczki, a cseh lovag.

Pető tanár is helycslcleg bólintgatta a 
fejét, ami a sárgafogu Hardyt dühbe hozta

— Ostobák vagytok I — harsogta ha
ragosan és minden szó recsegve süvített ki 
a ritka sárga fogai között. — Ostobák vagy
tok. Solise foglalkoztatok ezzel a kérdéssel 
és mégis véleményt nyilvánittok. Én orvos
tudományi kísérleteket teltem és mondhatom, 
hogy nincs kutyább dolog a képzelődésnél. 
Láttatok beteg tyúkot ? Amikor leereszti a 
szárnyait és a szemhéjai rálorulnak a sze
méle. A képzelődés hatása alatt ilyen beteg 
tyuk lesz az oroszlán is.

Lavoczki, a cseh lovag fölemelte a 
hosszú, sovány kezét és gondolkodva ütötte 
föl a mutató ujját.

— Na, na! Mond valamit ez a Hardy.
A derék Lavoczkinál mindig annak 

volt igaza, aki utoljára beszélt.

Hardy doktor most már lelkesebben 
folytatta :

— Szent Eszkulápra mondom, fiuk, 
hogy nem tréfa dolog ez Eseteim voltak . .

— Halljuk, halljuk I — lelkesedett most 
már Lavoczki.

A sárgafogu doktor ravaszul mosoly
gott.

— Hogy mindjárt a legközvetlenebb 
példával kezdjem — mondotta — itt van a 
Lavrczky. Ö katonatiszt volt s olyan nagy 

í a képzelődés ereje n:.la, hogy időnként ráüt 
, az oldalára. Azt hiszi, ott lóg még a kardja.

— Na ! na 1 Ferfluchter Kéri I — dü-
I höngött a cseh lovag. — Csak semmi tréfa.

— Hát jó. Elmondok egy komoly ese
tet. Van nekem egy barátom. Itt lakik a kö- 

| zelben, a pusztáján. A névé, tán hallottátok 
már. Bándynak liivják. Hár.om év előtt köl
tözött ide, de m m mutogatja magát az 
embereknek. Iskolapajtások voltunk, onnan 
ismerjük egymást. Jó ideig nem hallottam 
róla, egyszer csak valami veszett kriminális 
ügy kapcsán az újságokban olvastam egy 
különös dologról. Agyonlőtte a feleségét.

— Igen, igen, emlékszem az esetre,— 
szakította félbe a sárga fogú orvos elbeszé
lését Láris doktor, az országos hirü krimi- 
nálisla. —Az asszony megcsalta Bándyt. A 
Bándy öcsc ével. Az esküdtszék a gyilkos 
férjet fölmentette. Igen, igen. Ebben az egész 
ügyben engem az öccs érdekelt Icgiclban. 
Az egy komplikált lelkű, gonosz ember 
lehet.

— Szóval — vette tel cleizéiésér.ek 
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sőre bocsá'tanl, hogy ezen összeg
ből a tél folyamán a vármegye terü
letén házi iparral foglalkozó munká
soktól a fogyasztásban is nagyban ke
resett házi ipari czikkek rendeltesse
nek meg.

A megrendelt tárgyak a munká
soktól hetenkint kifizetve átvétetnek 
és az értékesítésig beraktározva bizto
síttatnának.

A megrendelés alkalmával minták 
adandók, melyek szállításáról gondos
kodni fogok s a beváltásnál ellenőriz
tetnek, hogy a beadott tárgyak a min
táknak és a kívánt minőségnek meg
feleljenek.

A raktározás a készítési helyen, 
vagy valamely alkalmas központban 
történne.

A megrendelés, beváltás és rak
tározás iparkamarák és szövetkezetek, 
vármegyei gazdasági egyesületek, eset
leg községi elöljáróságok utján történ
hetik.

Ha a készült czikkek helybeli 
szükségletet nem képeznének, azok 
értékesítéséről vállalat utján fogok 
gondoskodni. Az értékesítés után be
folyt összeg az államnak visszafizet
tetik.

Súlyt helyezek arra, — mondja a 
minister — hogy csakis a fent meg
jelölt gazdasági háziipari ágakból s 
csakis tényleg háziiparral foglalkozó 
mezőgazdasági munkásoktól rendel
tessenek meg a tárgyak.

A megrendelt tárgyak csakis ja
nuár, február, és mdrczius havában 
készíthetők. Végül a minister a fen
tiek figyelmébe vételével javaslatot 

vár, hogy a megye területén mely 
községekben és milyen czikkektő 
mennyi megrendelés eszközölhető és 
hogy ezen intézkedés milyen össze
get igényelne ?

A ministeri rendelet lehetővé 
teszi, hogy a hogy jobb munkakere
set hiányában, a mezőgazdasági házi
iparral foglalkozó munkás ember ke
zébe vegye a siskot, a kukoricza czu- 
két, a sást, a fűzfavesszőt és a prak
tikus szükségletek számára minden 
aggodalom nélkül dolgozhat, mert a 
rendelkezésre állő hitel terhére tőle a 
készítményeket megveszik, raktározzák 
értékesítik.

Tisztán az altonismus alapján 
egy népjóléti alapot létesít a minister, 
a melzet arra fordítanak, hogy a nép 
télen át mezőgazdasági háziipari ké
szítményeiért a munkabért azonnal 
megkapja. Ez az állami akció arra is 
jó, hogy az a háziipari készítménye
ket tömegáru jellegesiti, oly helyeken 
koncentrálja, hol az értékesítés fölté
telei megvannak.

Ha a miniszternek jelentős szo- 
cziális kérdését átértik mindazok a kö
rök kiknek segítsége, lelkes fáradozása 
nélkkl a szép szándék teljes sikert 
nem láthat, akkor méltányban okunk 
az első nagy lépésnek tartani, hogy a 
nép téli existentiája jövőben n ni lesz 
bizalmas sokszor Ínséges és miharabb 
a tél egyébb vidékekei fenyegetni, hogy 
a ponperizmus kiválóbb sebeinek or
voslására kell egyesitteni a jobbakat, 
Az szereti a népet legjobban, aki an
nak munkát ad, ki a becsületes mun
ka révén jobb, gondmentes napok elé 
segitti őket.

HÍREK.

Választási harcz.

Lezajlott nálunk is az alkotmá
nyos küzdelem.

Meglepetéssel végződött itt is, 
mint annyt más helyt az országban.

Úgy a gödöllői, mint a váczi ke
rület ellenzéki követet küldött az 
országgyűlésbe és vesztett kertilet • 
lett a kormánypártnak.

Váczott, ahol a Galga-v"•így alsó 
része : Aszód, Domony, Kartal, Iklad 
stb. szavaz, Barabás Béla lett egyhan
gúlag megválasztva, miután szabad
elvű ellenjelöltje : Tahy István cs. és 
kir. kamarás visszalépett.

Gödöllőn dr. Héderváry Lehel új
pesti ügyvéd lett óriási szótöbbséggel 
megválasztva 48-as programmal, —• 
Kolozsváry Gyula szabadelvű, ki éjjel 
12 órakor visszalépett, és Schmiedt 
Ferencz szocialista ellen.

A váczi választás simán folyt le, 
azonban a gödöllői annál izgalmasabb 
volt.

Óriási nép szavazott le rajta. A 
8000 választóból 4518 ; tehát több, 
mint fele.

A választást Garán Dániel elnök 
vezette, pártatlanul, tapintatosan. Kí
vüle mint szavazatszedő küldöttségi 
elnökök, Nick Ede kir. tan., jószág
igazgató és Zsoldos János újpesti fő
jegyző működtek.

Panasz egyik párt részéről sem 
emeltetett.

A kirendelt nagyszámú katonaság
nak — dragonyosok és molinári ba-

f halát Hardy doktor — ez a Bándy rend- 
I szerencsétlen ember. Fél esztendő előtt 

.szer csak sürgősen hívtak engem a pusz- 
.. :a. Éjnek idején Kocsira Hitem és ki- 

tem hozzá. Már messziről lövések dur- 
r :sa hangzott felém a kastélya felől A 

i'. ant, aki értem jött, igy szólott a kocsi
mhoz :

— Hajtson a kastély háta mögé, mert
■ nbcn épen szembe kerülünk a bajjal, 

minket is lelő e nagyságos ur . . . 
Végre bejutottam a kastélyba. Bándy 
édlőjébeit volt és az ablakon keresztül 

Idézgetett ki az éjszkába.
- Mit csinálsz ? — kérdeztem tőle a 
mögé kerülve és szelíden a vállára 

a kezemet.
Rámézett. Valami rémtiletesen eszelős, 

• . tekintet volt az, aztán kimutatott a 
i pusztára :

Nem látod ? A fekete kutya . .
Nem értettem a dolgot. A fegyvert 

’ m kezéből, az ablakot becsuktam, 
valósan, hogy fel ne izgassam, kér- 
■ntam. Az ott létem megnyugtatta és 

józanul beszélt.
Elmondta, hogy ezen emlékezetes sors- 

la, amikor a feleségét elvesztette és 
tszék a gyilkosság alól felmentette, 
pusztán. Dolgozik és felejteni prö- 

rmadik héten, hogy ide költözött, 
a földekről tért haza fegyverével a 
nikor az árokból hirtelen eléje ttg- 
hatahnas fekete kutya. 8emmt kil
ói volt abban s ő nyugodtan tovább ' 

a kutya nyomon követte. Már el- 1 
: isiélyt s a hatalmas állat oda is

• akarta. Boszantotta a dolog s a ' 
re agyával feléje sújtott. Nem talált s 1 

■atya eltűnt. De eggyuttal valami különös, 
ilieri hangnak tetsző, gúnyos kaczagást 
i ott. Azóta ha leszáll az est. mindig meg- ,

jelenik előtte a fekete kutya. Ha a tarlón 
jár, vagy a buzavetések között, hirtelen szét
nyílik a vetés és a fekete, lomha testével 
előbukkan az a csúnya, utálatos állat. És 
otromba testét maga után vonszolva, elkíséri 
hazáig Már félni kezdett tőle. Az állat olybá 
tűnt föl neki, mintha valami gonosz szellem 
volna. Talán a megölt felesége küldte hozzá, 
hogy sírig kínozza. Egyszer rálőtt a kutyára. 
Látta felbukni és akkor azt hitte, hogy vég
leg megszabadult tőle. Az az állat oiybá 
tűnt föl neki, mintha valami gonosz szellem 
volna. Talán a megölt felesége küldte hozzá, 
hogy sírig kínozza. Egyszer rálőtt a kutyára. 
Látta felbukni és akkor azt hitte, hogy vég
leg megszabadult tőle. Másnap már újra 
megjelent. Attól fogva bezárkózott a kas
télyba. De hi.-.da volt ez is. A fekete kutya 
azontúl minden éjjel megjeleni a kastély 
előtt és vonítani kezdett. És ez éjszakáról- 
éjszakára ismétlődik. Ma is itt vonított az 
ablakai előtt, ezért lövöldözött ki, mint egy 
eszeveszett.

Eddig ért elbeszélésében ez a szeren
csétlen Bándy. Ebben a pillanatban a pusz
táról egy éles, hosszú, siró vonitás hangzott 
be a szobába. Én is izgatottan ugrottam fel. 

' De mikor láttam az én megingott lelkű em
berem eltorzult arczát, erőt véve magamon 
mondtam :

— Ugyan, mi különös van ebben ? 
Valami csatangoló juhász kutya lehet.

És azután csillapító szereket rendeltem 
neki. Azóta nem találkoztam vele. Ennek 
már egy fél éve. Talán kigyógyult képzelő
déséből az a szerencsétlen ember, mert 
azóta nem adott hirt magáról. Én azt hi
szem, a gyilkosság, a feleségé"ek megölése 
zaklatta fel annyira a lélek állapotát s innen 
eredt a különös képzelődés, amibe bele is 
őrülhetett volna.

Hardy doktor elhallgatott, Lavoczki lo

vag idegesen iltögette az oldalát, a'.io í in 
hiányzott a ttard.

És ebben a perezben kinyílt a Hardy 
doktor szobájának ajtaja. Egy dúlt arczu, 
tébolyodon tekintetű ember rontott be, aki
nek láttára a társaság tagjai ijedten ugrál
tak fel.

— Bándy I — kiáltott fel a sárgafogu 
orvos meglepődve.

A szerencsétlen ember szája görcsösen 
mozgott. Hörögve, nyöszörögve dadogta :

— A fekete kutya . . .
És ekkor egy nagy fekete lomha állat 

ugrott be az ajtón. A társaságban megfa
gyott a vér. Az ijedtség, a rémület első 
pillanatában Láris doktor, a kriminálisfa 
fölragadott egy széket és rásujtott az .diát 
fejére. A fekete kutya összeesett. Az ülés 
elkábitotta és fájdálmasan vo.iitatii, üvölteni 
kezdett.

Egy pillanat történt ez. Bándy, a 
szerencsétlen ember lecsapott a kutyára. 
Megragadta a torkát, szorította tépte s mi
közben ajka szélén habot vert az örületes 
indulat, hörgött, kiáltozott és átkozódott. Ré- 
mületes volt nézni azt a viaskodást. A kutya 
kétségbeesetten vergődöt,, csapkodta magát 
a padlóhoz s végre lomhán elnyúlt. Meg
döglött. Bándy megüvegesedett szemmel, a 
száját tátogatva, halottfehéren nézte, aztán 
valami mély, belső tompa hangon kaczagni 
kezdett. Megörült.

Bándyt az örültek házába szállít itták. 
A fekete kulya dolgában Láris doktor, az 
országos hirll kriminálista kért vizsgálatot 
amelynek során különös eredményekre utóit 
tak. A fekete kutya pokoli eszméjét a Bándy 
gonoszlelkíi öcscse találta ki, aki ismerte a 
bátyja exellált lelkílletét s a két év folyamán 
amely alatt Bándy a pusztán lakott négy 
fekete kutya is szerepelt, mint a ’Bándy 
rossz szelleme. Pakots József 
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kák voltak, — csak két alkalommal 
volt dolguk : a hévizgyörkiek és a 
bagiak ellen, akik szavazáskor közel 

a kormánypárthoz, azt csúfol
ták s kövei dobálták. Egy öreg em
ber egy kővel be is ütötték a fejét j 
és súlyosan megsebesültén kellett el- ' 
szállítani. Majd meg a bagiak ellen ' 
kellett a lovasságnak atakkot vezetni : 
zászlónyéllel megütötték a vezénylő 
tisztet.

Mindez azonban vérontás nélkül 
ment végbe, ami első sorban annak 
tulajdonítható, hogy az ellenzék már 
kezdettől fogva látta számbeli többsé
gét és jókedvű volt. De a párt veze
tősége és szervezete is kitűnő volt, 
s e. :k köszönheti győzelmét első 
sorban.

Reggel pontban 9 órakor kezdő
dött meg a szavazás. A Galga völgy I 
az !. és III., Újpest a II. szavazat
szedő küloötiiégnél szavazott.

D. e. 11 órakor a szavazatok 
aránya veit :

az I küldöttségnél : 
Kolozsváry 152
Héderváry 303
Schmiedt 3

a II. küldöttségnél: 
Kolozsváry pártja szavaz folyto- i 

nosan este 7 óráig.
a III. küldöttségnél : 

Kolozsváry 112
Héderváry 207
Schmiedt 1

Este 7 órakor kezdett Rákoscsaba 
szavazni. Ez fehér zászlóval jött be, 
ép úgy mint Bag, Boldog, Fóth, 
Zsámbok, Túra, Hévizgyörk, Galga- 
héviz.

Rákoscsaba 47 választójából be
jött s leszavazott 43, mind < gyig az 
ellenzékre.

Ekkor volt Kolozsvárnak : 
az I. küldöttségnél 330 
a II. „ 1100
a Hl. „ -127

összesen tehát 1557 szavazata ; ezzel 
szemben Hédervárynak volt :

az 1. küldöttségnél 781 
a 11.
a 111. „ 737

összesen tehát 1518 szavazata.
Ekkor azonban még hátra volt 

Fóth és Boldog, az előbbi 280, ez 
utóbbi 120 szavazattal. Ezek mind I 
egyig Héderváryra szavaztak a III. in- ■ 
nánál. A II. küldöttségnél is Héder- 1 
váry kezdett szavaztatni, mert a sza
badelvű párt akkor már kimerült. — j 
Az I. küldöttségnél is a Héderváry- : 
párti Túra szavazott s igy érthető ■ 
meg, hogy 1 óra 50 perczkor, mikor 
a zár óra már lejárt, volt :

Kolossvárynak 1562
Hédervárynak 2949
Schmidnek 7

Reggel 4 órakor hirdette ki a vá
lasztási elnök a szenzácziós eredményt 
mely szerint dr Héderváry Lehel 1387 
szótöbbséggel a gödöllői kerület orsz. 
gyűl, képviselőjévé választatott meg.

Februári eskiidtbirák, Hétfőn sorsol
ták ki a február havi esktldtbirákat a pest
vidéki kir. törvényszéken. Járásunk területé
ről rendes esküdtekül kisorsoltalak : lvan.es 
Ferencz főerdész, Nyiry Lajos lapunk szer
kesztője és Gold Ignácz kereskedő.

Közgyűlés. A gíldöllői általános ipar
testület f. é. február 5-én d. u. 2 órakor 
tartja meg tisztújító évi rendes k Izgyülését 
a városháza tanácstermében Gödöllőn.

Államsegély. Gödöllő község 2 tan
erős elemi népiskolájának fentartásáho- 
szükséges állami segély iránti kérvény tel
jesen felszerelve inár beterjesztetett a közs. 
iskolaszék állal s vármegyénk közig, bizott
sága soron kívül fog vele foglalkozni, hogy 
mielőbb rendeltetési helyére, a közoktatás
ügyi minisztériumhoz jusson.

Epizód. Wolfner Tivadar, aki jelenleg 
nem lépett fel Gödöllőn, volt választói köré
ben nagy szeretetnek örvend. Mindig nagj' 
ováczioval fogadják, valahányszor ellátogat 
hozzájuk. A minap ir. kijött volt kerületébe, 
s az . llomáson, a va ,‘.i vendéglőben ebé
delt. Ebéd után fölkeli ■ .sztali .l és a téli
kabátja után nyúlt. Ezt meglátták a szom
széd asztaloknál iddogáló kortesek és válasz
tók, nagy udvariasan odarohantak hozzá és 
felsegítették rá a télikabátot.

Wolfner mosolygott egyet és ezt a 
csöndes megjegyzést eresztette meg.

— Most, hogy nem lépek fel, feladjá
tok rám a ruhát. Mikor felléptem, lehúztátok 
rólam a kabátot.

Az óvatos választó. Beállít a héten 
egy aszódvidéki atyafi az adóhivatalba va
lami hivatal 'S ügyben. Az egyik adótiszt 
érdeklődvén a választások iránt is, a ho' 
Barabás negyvennyolezas és Tahy kormány
párti jelöltek küzdöttek, megkérdi a válasz
tópolgárt :

— Hát öreg, maguknál ki éljen ?
Az atyafi csak hallgat, mosolyog, de 

nem mer szólni.
— Mondja már meg no I
— Hat kérem — tetszik tudni — sze

retem én azt a Baiabást is, Tahyt is, Tisza 
sem bántott soha.

— Jól van no, de hát mégis ki éljen ?
De az öreg sehogy sem akart szint 

vallani.
— Éljen Barabás ugy-e ?
Erre aztán olyan éljent kiálott az atyafi, 

mintha csak programitibeszéden lett volna-
— Hát aztán miért nem merte először 

megmondani, hogy ki éljen >
— Már az ember csak úgy van tekin

tetes ttr, hogy soh’se gondóhassa, hogy 
még az adóhivatalban is vannak jó magyar 
emberek I

NYÍLT-TÉR.)

Nyilatkozat.
Alulírottak ezennel kijelentjük azt, hogy 

Madccs Károly gödöllői ref. tanító, nemcsak 
azzal nem volt megbízva, hogy a szabadelvű 
pórira szavazókat toborozzon, de soha még 
csak ö maga sem lett arra felhiva, hogy a 
szabadelvű párttal tartson, mert ismertük őt. 
hogy mindig 48-as érzelmű volt s igy lehe
tetlennek tartottuk, hogy öt más pártra rá
bírni lehetne, annálkevésbé arra, hogy még 
másokat is a szabadelvű pártba lépésre 
bírjon.

Gödöllőn, 1905. január 25-én.
Polner Lajos s. k.

mint a gödöllői w.li.v t IvüpJrt czidei elnöke

Iiessllla István <lr. s. k.

E rovatban ko/öllel.út nem vállal felelősséget a szerkesztő.

KIS SZŐLŐBIRTOKOS
figyelmébe I Végzett szőlész vagyok Jé) 
bizonyítványom van. Bátorkodom a kisbir
tokos urak legújabb szőlőművelésének veze
tését elvállalni. Czimem e lap kiadójában. 

1—5.

Sebesedések
legyenek az.nk bánnia > kiniészetüek', gondosan meg
védendők minden tisz.tátlanság clien, mert ezálril .1 
legkisebb seb ti .Iáiéisvdik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 111 e-;v már,, bog a me 
huzókenócs PRÁGÁI HAZUG ■t)U: név alatt 
egy nélkillöz'ictkn kótószer ismeretes. A.- n. 
sel)et, csillapítja a g.til'ad st és fíji! .1 t. 
hat elősegíti a gyogyiillást. 1 doboz 7 -till. 
ombk po ta szétküldés 
3 knr. 16 fill. előzetes bekül
dése után 4 d. i-(.z. v: y pe
dig 4 kor. G0 tiikrért <» do
boz, Asztria-.Viíigy.it' r: zúg 
bármely részébe béniuntve 
szállitatik.
A csomag minden rés 
törvényileg bejegyzett

!•’
FRAGNER B. w. <s kii- iniiiiii szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prága, Kleinseitc, Nerudagasse |* 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszertáraiban, i-'ö-öí 
raktár: Török József Budapest.

2 ratarynuí r. -

BERTÁK iVAN
= férfi és no. szaLóterme =—

Gödöllőn, Váazi-ulcza (. roaháza).
Készít un és női ruhákat legújabb
'■ divat szerint. --------

Növendéke ; női ruha szabászatra
felvétetne.;.

------------------------------------

A gyomor
egészségben való megőrzése
főleg az emésztés me„tartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált. a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfiiv.kből gondosan elő
állított étvágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértéktelenség ismert következ
mény.it, hibás diarct, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorul.at, mérték
telen savképzödés és görcsszerű fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyoniorbalzsatn, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fii 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
mindéit részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár:

FRAáNER B. S,*,“í 

a „Fekete sashoz" Prága Kleinseitc 203.
Nerudagasse sarkán.

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

Magyarország gyógyszert .kaiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.
tujwix:

lvan.es
k%25c3%25b6vetkezm%25c3%25a9ny.it


Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

- 1 doboz 60 fillér. =

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

* Zvornyi. Andn s
szobafestő, mázoló, kpcsíknyező 

j és nyerges, GÖDÖLLŐN.

KaphatóMegfojt ez az átko
zott köhögés!

sok pénzt, 
liavonké it 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

Küldj: be czimét 975 
jelige alatt a következő 
ozimre: Anonczen-Abtei- 
iung des „Merkúr* Man
ilám Mccrfcldstr

Hölgyeknek
segélyt és ta.iá.sot nyúj
tok. Szülés esetin nagy 
gyakorlottsággal bírok.

Csöiíe Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petöíi-tér 
(Mozs ár-ház.)

Gödöllő : Szentmiklóssy B
| Alberti : Langhof Gyula. Egger mell pasz t la!

Aszód : Sárkány László. ham. r meggyógyító t. I

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomásáia hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-íitcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

kocsifényező és nyerges 
üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNY1KANDRÁS

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a 
RÉTHY-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váez-utcza 4S). szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, kémén,fa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. SzemföJa'.sk, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott iialottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

v«vy

j®o y s yoi
legjobb. «eci íIDto
Itgnlcsib) szappan. Minden
Uros ólketrieioktít maa.ts.

Mi n de níitl kapható!
>v»eárlásnál különösen arra ügyaijünk 
inden darab szappan a , Schícht- néi 
a fenti védjegyek ’-gyikével legy n eltá’v-'.

Köhögés, rekedtség és ebiyalkasodás 
ellen gyors és biztos hatásnak 

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

Ff- és szétküldési raktár: 

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

BENZINMOTOROK, GÓZCSÉPLŐ KÉSZLETEK ' 
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KIR. ÁLHMVASUTAÍ GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉR ÜGYNÖKSÉGÉNÉL

= BUDAPEST, V., Váczi-körút 32. =
~ Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. -

Nyomatott a Gödöllő „Erzsébet" könyvnyomdában


