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A községi közgyám.
A mindinkább terjedő köznyomor 

meggátlására a rendőri intézkedések 
ma már elégtelenek.

Ez a körülmény teremtette meg 
a magyar közigazgatásban a községi 
közgyám intézményét s tette különös 
czéljává a legszegényebb néposztály 
viszonyainak tanulmányozását, az Ín
ség okának földerítését és azoknak 
előzetes intézkedésekkel való megszün
tetését, vagy legalább enyhítését.

A közgyám hatáskörének lelkiis
meretes betöltése a közcrkö'cs, rend, 
közegészség s a népnevelésre jótéko
nyabb befolyású minden más közigaz
gatási intézményünkénél.

A közkormányzat egyik legszeren
csésebben megalkotott szerve, meri 
működésében nemcsak szigor és irgal- 
matlanság, hanem szeretet is nyil
vánul.

Ugylátszik, mintha szellemében a

patriarkális idők m ’; t;; ' < i; ;
a régi, jó táblabirák jelleméhez, értel- 
mességéhez és szivéhez szállva.

A modern blirokráczia csak a 
rubrikázást adta hozzá, formaságokkal 
toldotta meg, de lényegében ez intéz
ményt nem fejlesztette.

Különösen nem gondoskodott ar
ról, hogy községeinkben az „árvák 
atyja" nem kicsinylendő tisztségére 
mindig megfelelő intelligencziáju em
berek legyenek állíthatók.

A közgyám hivataloskodása nem 
szabályozható akként, mint pl. az adó
hivatalok, avagy a marhapasszusok 
kezelésével megbízott közegek eljárása.

Működését aktaszerüleg irányítani 
lehetetlen. Munkálkodásának tere az 
élet, melynek nyomorát, bajait a rtá- 
sadalom érdeke orvosolnia kell s ez 
paragrafusokba nem foglalható.

A közgyám tevékenységére nézve 
a törvény megjelöli a kereteket, de 
azonbelül kötelességei nem kodifikál
hatok.

Az intézmény áldásossága tehát 
csak az élén állók képességétől és 
és mozgalmától függ.

Ám, hogy vagyunk ebben a te
kintetben községeinkben ?

Első sorban említjük id meg, 
fogy közigazgatásunk nem tulajdonit 
jelentőséget ez állásnak.

Olyanok töltik-c be a közgyámi 
állásokat, kik arra valóban alkalma
sak ?

A czél érdekében, mérlegeljük-e 
valaha azok arra valóságát, kiket a 
közgyám székébe ültetünk ? Ritkán !

Nem pedig azért, mert polgársá
gunk nagy átlagában nincs tisztában 
a maga és a község azon elsőrendű 
érdekeivel, melyek ápolására és meg
óvására kiválókig a közgyám hivatott.

A mi polgárságunk bír azzal a 
szomorúan mulatságos sajátossággal, 
hogy a legnehezebb politikai kérdé
seket öt másodpercz lefolyása alatt 
mindenkor fölényes biztonsággal oldja 
meg, de a létével legszorosabban

TÁRCZA.

Az urak.
Irta: Csizmadia Sándor.

A szérüskert melleit elterülő tarlón 
magasra lobogott a csutkatüz lángja. Nyel
vei megvilágították a szélső kazalok egyik 
oldalát. Néha olyan borzalmasnak látszott 
az a világosság, mintha az egész kert égett 
volna. Pedig valójában ártatlan kis tűz volt 
az. Még arra sem való, hogy az ember 
kenyeret pirítson vagy szalonnát süssön 
mellette, inkább csak arra, hogy lásson 
pipázni. Mert nem mindenki szeret úgy 
pipázni, hogy ne lássa a füstöt. A régebbi 
időkben voltak olyan emberek is, akik sö
tétben is tudtak pipázni; de úgy látszik, 
már ez a fajta is kivész lassankint.

Két ember ült a tűz mellett. Jobban 
mondva, se nem ültek, se nem áll'ak, ha
nem kuporogtak; néha még félkönyékre 
dilitek és úgy pipázhattak. Tulajdonképen 
azért tüzeltek, hogy pipázgassanak mellette, 
de ha már az ember fönn van, még az 
estliajnalon is, hát bizony beszélgethet is. 
Egy pénzbe kerül.

— Furcsa emberek ám ezek az urak I 
Kezdé az egyik.

— Azért urak I Feleli rá a másik.
Azután megint hallgatnak. Bele köp

nek a parázsba és hallgatják a sustoréko- 
lást. Majd vagy egyikük, vagy másikuk 
markol egy csomó csutkát és szép lassan 
módjával ráteszi a tűzre. Látni lehet erről, 

1 a markolásról, hogy nem mai gyerekek, 
I mert mindegyikük érti a tüzelést. Nem úgy 
I dobja a csutka szárát a tűzre, mintha az 

égből esett volna oda, hogy azután min
denfelé álljon véggel, hanem sorjában össze
fogja, ráhelyezi és kissé meg is nyomja, 
hogy ne lobbanjon el olyan hamar. Olykor 
olyan csutkaszár akad a többi közt, a me
lyik vizes. Ez dzutáe mikor belekap a tűz, 
szinte snstorékol. S ez jó, legalább nem 
kell a parázsba köpni.

— Te Pista, beszéltél te már életed
ben úrral ?

— Hogyne beszéltem volna?
Ez kételkedik. Gyorsabban szippant 

egyet-kettőt.
— Mikor ?
— Mikor ? Hát tudom is én mikor ?

Csakhogy beszéltem.
Elgondolkoznak mind a kelten. Az 

esthajnal pírja mindjobban elhalványodik. 
A sötétség ráborul egészen a pusztára. A 
majorság is úgy látszik a távolból, mintha 
az ég aljáról hirtelen kimagasló felhő lenne. 
De ezt a két ember nem látta. Ha nem 
eregetnék olyan szorgalmasan a füstöt, bi
zonyosan bóbiskolnának.

Az öregebbik megszólta!:
— Osmered az öreg, sánta Horváthot ?
— ösmerem.

— A’ esetjét is tudod ?
— Micsoda esetjét ?
— Hát hogy kocsis volt; itt a ma

jorban.
— Tudom; azt is tudom, mikor fel

mondott, mert megunta már a szolgálatot.
— Ki mondta neked, hogy azért 

mondott fel ?
— Ő maga mondta. Még azt is mond

ta, hogy nem akarták elereszteni, mert na
gyon szerették.

— Szerették ? Hát szerethették I Szólt 
az öreg miközben egy marék csutkaszárt 
helyezett a tűzre. Az meg fiistölgött egy 
kicsit, azután lobogni kezdett.

Az öreg féloldalt lecsúszott az alája 
gyűrt subáról, oldalt rakönyökölt és újra 
megszólalt.

— Én nem úgy tudom.
.— Mit ?
— A Horváth esetjét.
— Hát mondja el ugy, a hogyan 

maga tudja. Legalább majd eláhnosodunk 
rajta.

Az öreg elkezdte.
— Azt már hallhattad, hog az ura

ság nem nagyon jó lábon áll a feleségével. 
Ugy élnek egymással, mint a kutya a macs
kával. Az asszonyé minden vagyon, az van 
a dologban. Az ember csak olyan szegény 
báró, mert van ám szegény báró is. Min
den ugy van. a hogy az asszony akarja, de 
azért az ember is ugy mutálja, mintha ő 
is parancsolna. Így volt ez akkor is, mikor 
a sánta Horváth volt a kocsisuk . . .
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összetőggő közigazgatási dolgokban 
szégyenletesen járatlan.

' A köztlgyekbeni vak közömbös
sége idézi elő azt a gyakorit pai 
szolt jelenséget, liogy legjelesebb köz
hatósági iastitnezióink a vezetésükkel 
megbízott egyének lelki és gondolko- 
zásbell fogyatékossága miatt viszonya
inkban szocziális t intetben javulást 
föl nem mutathatnak.

Hja! Amilyen a nyáj, olyan a | 
papja ! Mig 1 'zönségünkben a köz
ügyek iránti érdeklődés föl nem ébred, 
míg tisztviselői megválogatásának he
lyesebb érzéket nem tanusit; azok 
működé’/t sem nem bírálja, sem elő 
nem segíti, addig közigazgatásunk 
szervei a közszükség kívánta fejlődést 
el nem érik.

Soraim ezt a törekvést szolgálják. 
Ki akadom mutatni, hogy közigazgatá
sunk széles mezején a közgyáménál 
terhesebb és fontosabb hivatás alig 
van és méltó legteljesebb figyel
münkre.

Bizonyságul csak törvényszabta 
kötelességeit kell felsorolnom; ha nem 
is ftizöm hozzá ama magasabb szín
vonalú teendőket, melyek a magán 
jótékonyságnak, a közczélnak megfe- ■ 
lelő irányításából s a társadalom arra 
való elemeinek, a szegényügyi ingye
nes szolgálatba való bevonásából ál
lanak

A közgazdasági viszonyok meg- 1 
változtatásával a pénz nagyobb bő- ; 
sége napjainkban sokszor még azokat 
is jótékuiiynyá teszi, kiknek arra tu
lajdonképpen módjuk iiinss.

Kiaknázása ennek a körülmény

nek nem megvetendő segédeszközöket 
nyújthat a közgyámnak hivatása telje
sítésében, de fölhasználásukhoz előre
látás, akarat és agitálás.kell.

És ilyen természetűek a többi 
tennivalók is. A ' lybeli és idegen 
illetőségű közsegélyre szorultak nyil
vántartása, azok családi és anyagi 
körülményeinek kipuhatolása, lelen- 
czek, árvák ellátása, neveltetése, a 
maguk föntartásáról gondoskodni nem 
képes elme betegesek, vagy más sze
rencsétlenek elhelyezése, istápolása, a 
gyermek ápolásra ajánlkozó dajkák > 
erkölcsi, kereseti és lakásviszonyainak I 
ellenőrzése, az ti. n. angyalcsinálás | 
rettenetes bűnének megakadályozása s | 
végül a szegényügyi adminisztráczió 
egész vezetése olyau feladat, melynek 
megoldása rátermettséget kíván.

Az elmondottakban kifejthetlen a 
közgyám hivatásának nagy jelentősége 
és utaltam annak szükségességére, 
hogy a közjótékonysági ügyeinek in
tézésével csak magasabb kvalitású 
emberek bízassanak meg.

Ha polgárainknak egynehányát 
nyertem meg ennek a felfogásnak, 
úgy nem végeztem meddő munkát.

KRÓNIKA.

Diszkrét ügyről beszélnek most 
Nagy Gödöllő városába,
Egy tánezmester vagyon szóban 
Meg egy kis péczeli lányka.

A kis leány — halott immár,
A tánezmester fogoly érte, 
Bűnhődik a gonosz lélek, 
A sors keze utol erte'

*

Gödöllőn ma minden ember 
Bármilyen merész ;
Görnyedve jár, meg-meghajlik 
És a földre néz.

Oka ennek — kitalálható,
A járdába van,
El ne bukjon : lábára néz
Mindig, untalan

*
Gödöllőn ma minden ember,
Ha toll fogni bir,
Nincs más dolga, mit csináljon?, 
Hát újságot ir.

Egv beszédes, mint veréb ! Más 
Néma, mint a sir.
Ún beszélni, ún hallgatni,
Hát-------- újságot ir.

A hentesek arczán van csak 
Rózsás örömpir,
Pakk papír lesz olcsóbb, minél 
Több-------- újságot ir.

Darázs.

Egyszer a báró azt mondja a ko- , 
csisnak :

— János, ma nem megyünk sehova ; 
a lovaknak pihenni kell, be ne fogj, ha az 
arkangyal parancsolná is.

Jan s nagyon megörült a parancsnak, 
mert az olyan parancsot, a melyik leint a 
munkáról, minden jóravaló cselédember na
gyon szereti. Mindjárt el is gondolta, hogy 
a szerszámokat mind kipuczol,a becsületesen. 
Alig fogott hozzá a munkához, még a csal- 
tokat sem szedte le, llát jön ám az inas és 
azt mondja:

— János, a méltóságos asszony pa
rancsára fogjon be mindjárt.

A szegény János majd sóbálvány lett i 
ijedtében. Alig tudta kinyögni, hogy:

— Igenis.
Hanem mikor elment az inas, ugyan- 1 

csak égett a talpa al'it a f űd. Törte á fe- ' 
jót, hogy melyik ujjat harapja meg, de bi- I 
zony csak oda lyukadt ki, hogy mindegy, 
akármelyiket.

A dologban pedig az volt, — a lá
nyomtól tudom, ki az uraságnál száraz
dajka és az egész cselét elmesélte, — hogy 
ez ur meg az asszony összevesztek, le 
még nem láttál uraságokat veszekedni. 
En se láttam, csak a lányom mán tudom, 
hogyan megy az. A szegény ember, ha 
megharakszik valamire vagy valakire és 
nem bir a mérgével, akkor kárhozkodik 
össze-vissza, mig csak nem szól az asz- 
szony. Ha szól, akkor előkap az ember 
valamit, ami épen a keze ügyébe esik, 
aztán jól eltángálja vele a feleségét. Nem 
mintha sz asszony hibázott volna, hanem 
hogy a mérgét kiönise. Ha pedig az asz- 
zony nem állhatja a játékot, akkor hatat 

fordít.
Jót neveltek mind a kelten, a fiata

labb meg közbe is szólt;
— Úgy van az, bátyó I Szent igaz I

Az öreg megpiszkálta a nyárssal a 
tüzet, azután folytaim.

— Az urak máskép csinálják. Csak 
akkor venni észre, hogy valami történt, mi
kor az asszony elájul vagy görosöket kap. 
Mert az olyan finom teremtés mindig elájul 
ám, meg görcsöket kap, mikor csak akarja. 
Az uriasszony olyan, mint a rossz ló, mi
nél jobban nógatják, annál inkább nem 
indít. Ez az urasagné meg amúgy is rossz 
fáju asszony. Az a szokása, hogy ha meg- 
harakszik az urára, befogat, azután elmegy. 
Odavan sötét estig is, senki sem tudja, hol.

Hát elég az hotzá, hogy a szegény 
János nem tudta, hogy mitévő legyen. 
Csak tipegett-topogott, Mégis összerakta a 
lószerszámot, aztan kivitte a hintóhoz. Úgy 
tett, mintha beakarna fogni. Bement az is
tállóba, hogy kivezesse a lovakat, de nem 
merte. Csak ott czirógatta őket, mintha 
azoktól akarna tanácsot kérni. Egyszer az 
inas megint jött:

— János, mégse fogott be ? A méltó
ságos asszony azt mondta, hogy siessen.

— Sietek, sietek. Hiszen látja I Már a 
i lovakat akarom vezetni I

Kivezette a lovakat az ajtóig, megint 
visszavezette a jászolhoz. Majd a söprűt 
vette a kezébe és tett egy két hárintást. 
Megigazította az aljat is. Már mindent rend- 

' be csinált. Újra eszébe jutottak a lovak. 
Nem tudta, mit kezdjen velők. Egyáltalán 
jobb szerette volna, ha egy szempillantás 
alatt lóvá változik.Milyen jó is a lónak INem 

, parancsol neki senki, nem felelős semmiért.
Megint csak arra határozta cl magát, 

hogy a lovakat eloldezza a jászoltól. Még
is tette. Kifordította őket és szépen, lassan 
kiszedegette az üstökűkből a szalmaszála
kat. Elővette a kefét, azzal lesimitotta a 
szőrüket. De megint hamar elvégezte min
den dolgát. Miután már nem tudott egye
bet csinál, nagyot fohászkodott :

— Uram segíts I
Kivezette a lovakat. Nagy gonddal 

kezdte őket befogni.
Az ellenkező értelmű parancsokból 

bizonyos volt benne, hogy a kastélyán 
zivataros világ van. Bizony meg is haragu
dott rájuk. Mit veszekszenek? A szegény 
ember örülne ha kastélya volna, nem hogy 
még veszekedjék. Amint ezen bosszankodik, 
egyszer csak azt látja, hogy az uraság meg 
a felesége vígan beszélge've karonfogvást 
tartanak felé.

Szép, ragyogós, napsugaras májusi 
délután volt akkor. Szinte nevetett a nagy- 
mindenség. Es olyan boldognak látszott 
még a legkissebb fűszál is. Csak a János 
volt nagyon, nagyon boldogtalan. Ahogy 
meglátta az urasagot, mindjárt nagy frisse
ség szállott bele. Egyik istráugot levetette, 
a másikat fölvette. Amennyit előre, két 
annyit hátra.

— Mit akarsz János? szóllitotta meg 
az uraság.

Be akarok . . . azaz, hogy igen . . . 
ki akarok, a lovakat akarom . . . igenis.

— Hát nem megparancsoltam, hogy 
ma nem megyünk sehová ? Hogy a lovak
nak pihenni kell ?

— De ige.iis . . . hiszen épen azért 
parancsolatjára.

Az maságok nem szóltak többet, ha
nem tovább mentek.

Az öreg elhallgatott. A tűz körül sö
tétség támadt. Egy-egy elkésett lángocska 
suhant ki nagylopva néha a hamu közül. 
Fönt ragyogtak a csillagok, békességben 
fényesen.

Sokáig hallgattak. Végre a fiatalabb 
törte a csendet:

— Hát aztáu mi történt ?
--Mi történt ? Elcsapták ?
— Kit?
— Hát a kocsist, a sánta Horváthot.
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HÍREK.

Színház.

Csütörtökön nem nagy 
közönség ment el Erdélyi Margit juta
lomjátékára. A kiváló komika megér
demelt volna nagyobb pártolást. De 
miért is választotta jutalomjátékául — 
a Doktor urat, amely már egyszer 
ment ? Pedig Marosiné igen jó sze
repe s megnézheti benne öt bárki 
többször is.

Pénteken már nagyobb kö
zönséget vonzott a Folt, amely tisztit, 
vagy helyesebben a Király Színház 
vendégmüvésznöje A 1 p á r Irén Ez 
a nagystílű művésznő el ragadta a mi 
publikumunkat is. Ötször-hatszor hív
ták a lámpák elé a felvonások végén 
és nyílt színen is többször részesítet
ték tüntető ovácziókban, ez alkalom
mal ép ugy, mint másnap, szom
baton a telt ház előtt elő adott 
Vasgyárosban, Claire szerepében. Ez 
a nő művészi gonddal kidolgozza és 
megjátsza szerepének minden legap
róbb részletét, gondot fordít a slá
gerre ép ugy, mint az epizódrészre s 
innen van, hogy minden része játéká
nak egy-egy darabkát nyújt a valód' 
életből. A Vasgyárosban Kelemen, a 
Vígszínház tagja kitűnő Filip volt. 
Mindkét estén méltó partner volt Széli 
Erzsi. Ki gondolta volna erről a gyen
ge fizikumi kis színésznőről, hogy 
minő drámai erő lakik benne. Hatá
rozott sikere volt neki is mindkét es
tén, ami nem volt könnyű dolog — 
egy Alpár Irén mellett.

* ♦
*

Programm-beszéd. Vasárnap 
tartotta meg Botlik János programtn- 
beszédét Aszódon. A főtéren emelvény 
állott, körülte fehér ruhás leányok és 
temérdek nép. Bencsik Józ ef, a füg
getlenségi párt elnöke fogadta Bottlik 
Jánost, ki válaszában ismertette prog- 
rammját, amely nem más, mint a 
Kossuth-párt programja. Utána Bara
bás Béla szólalt fel s lelkes, tüzes 
beszédével az egyesült ellenzék nevé
ben ajánlotta Bottlikot. Felszólaltak 
Luby Béla és Draskóczy László orsz. 
képviselők is, kik a pártot összetar
tásra hívták fel a függetlenségi párt 
hivatalos jelöltje mellett, végül pedig 
Miltényi Aurél szólt, aki Kossuth Fe- 
rencznek a váczi választókerület pol
gárságához intézett levelét is felolvasta. 
Délben nagy ebéddel vendégelte meg 
az aszódi párt a vácziakat, melyen 
mintegy százötvenen vettek részt.

Gyászrovat. Nagy gyászpompá
val temették el K a p c z y Dezső m. 
á. v. főellenőrt pénteken. Ez alka
lomra sokan jöttek ki Gödöllőre a m. 
á. v. tisztikarából pályatársai, barátai. 
De megjelent a temetésen Gödöllő 
inteligentiája is teljes számban. A 
gyászszertartást Gönczy Benő ref. lel
kész végezte, remek beszédben bú
csúztatván el a köztiszteletben állott 
halottat.

„Hangya" Rákosligeten. — A 
Munkás-Otthon fogyasztási szövetkezet 
1905. április hó 16-án délután 3 

órakor a „Rákosligeti Polgári Kör" 
helyiségében (Fach Károly tér 3. sz.) 
közgyűlést tart Tárgyak : 1. Igazgató
ság jelentése. 2. Felügyelő-bizottság 
jelentáse. 3. 1904. évi mérleg, nyere
ség és veszteség szám.a megállapítása 
s a nyereség felosztása, valamint az 
igazgatóságnak és felügyelő-bizottság
nak a felmentvény megadása. 4. 1905. 
évi költségelőirányzat megállapítása 5. 
Munkás-Otthonnal kötött szerződés 
felmondása ügyében határozathozatal.
6. 4 igazgató három évre, 1 igazga
tósági tag 2 évre s 7 felügyelő-bizott
sági tag választása. 7. Indítványok. A 
mérleg szerint az 1904. évi nyereség 
153 kor. 31 fill. 1904. decz. 31-én 
van a szövetkezetnek 115 drb 50 
koronás vagyis 5750 kor. névértékű 
és 1616 korona tényleg befizetett üz
letrészszel.

Elveszett. Száder Vincze aszódi 
lakos Borbála nevű leánya márczius
28-án  d. e. 10 órakor az utczán el
vesztett 90 korona készpénzt. A be
csületes (?) megtaláló ez ideig nem 
jelentkezvén, a csendőrség ez ügyben 
megindította a nyomozást.

Lopott rózsafák. Pirkner Ernő 
m. kir. erdőtanácsos Kertjéből 13 drb 
rózsafát elloptak. A csendőrség a tol
vajt Pozsár Sámuel személyében nyo
mozta ki.

A doktor szénája. Dr. Schulhof 
János Zsigmond isaszegi orvos észre 
vette, hogy egy idő óta az ő szénáját 
valaki Csáki szalmájának nézi és 
egyre húzkodja, lopkodja. Végre tetten 
érte a tolvajt Gazsó Mihály, a doktor 
ur kocsisa, Moravecz András szemé
lyében. Az eset feljelentetett.

Hitelszövetkezet Zsámbokon. 
Zsámbokon is működik már a hitel
szövetkezet. Az igazgatóság múlt hó
26-án  tartott évnegyedi ülésén vizs
gálta meg az ügykezelést. Befizetett 
üzlet üzletrészek, betétek és váltóka
matok összege 2156 korona, váltókra 
váltókrn kölcsön adatott 1390 korona. 
Szép eredmény pár havi fenállása után. 
Főleg, mivel egy bukott magtár miatt 
oly nagy volt a bizalmatlanság, hogy 
a szövetkezet fáradhatatlan létrehozója 
dr. Ében Mihály plébános csak több 
évi biztatás és utánjárással birt czél- 
hoz jutni. Még azt is gáncsolták, hogy 
az összetartás és a szövetkezés esz
méjét a templomban is emlegeti és 
ajánlja. „Majd ha a Miatyánkból ki
marad a mindennapi kenyerünkért 
való ima, akkor én sem beszélek róla 
a szószéken" — volt a buzgó lelki
pásztor válasza.

Tűz. Az elmúlt szombaton már
czius 25-én éjjel 11 órakor tüzriadó 
verte fel Aszód polgárságát Huszerl 
Sándor és fia bezárt fűszer üzletében 
tűz ütött ki és annak egy részében a 
felhalmozott áruezikkek elégtek. A kár 
15,000 korona. A tűzoltóság gyors 
közbelépése s nagy és fárasztó mun
kájának köszönhető csupán, hogy az 
egész üzlet a tűz martalékává nem 
lett A kár megtérül, mert a bolt 
22000 koronára biztosítva volt.

A politikai válság napjaiban senki 
sem nélkülözheti az újság olvasást. A most 
következő negyedév alkalmából tehát szíve

sen felhívjuk a magyar olvasó közönség 
figyelmét hazánk legelterjedtebb, legkedvel
tebb napilapjára, a „Pesti Hirlap“-ra, mely 
ma igazán vezető szerepet játszik a politi
kában és sajtóban egyaránt. A Pesti Hírlap 
— mint az már általában ismeretes — 
minden irányban független, szókimondó, 
demokratikus szellemű lap; ezért lett a kö
zönség kedvenezévé. Vezérczikkeit elsőrendű 
publicisták és politikusok Írják, tárczáit a 
legkiválóbb Írók. Politikai értesülései bővek 
és megbízhatók. Rovatai közül a színház 
a sport, a törvénykezés, vegyes és szerkesz
tői üzenetek — kedvencz olvasmányuk a 
nagyközönségnek. Esti levelei — Tóth Béla 
tollából — országos hírnévre emelkedtek. 
Tartalma mindig nagyobb más lapokénál. 
Ily előnyök mellett olvasóinak még külön 
kedvezményeket is nyújt. Minden előfizető 
díszes nagy képes naptárt kap ajándékul 
és a Divat Sálon czimü díszes nagy divat
újságot féláron rendelheti meg. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 
fillér, negyedévre 7 korona, a divatlappal 
együtt 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhiva
tala, hova az előfizetési pénzek postautal
ványnyal küldendők: Budapest, V., Vaczi- 
körut 78. szám. Levelezőlapon mutatvány
számokat is lehet kérni.

Állat az emberben. Kinos szen- 
zácziót keltett e héten nálunk Kiéin 
Mór tánezmester letartóztatása. Egy 12 
éves gyernieklány megrontásával van 
kapcsolatba ez az eset. Vizsgálat folyik.

Díszcserje eladás
Gödöllőn.

A közönség szives tudomására 
liozatik, hogy Gödöllőn az alulirt erdő
hivatal központi csemetekertjeiben a 
folyó év tavaszán 4500 drb 3 éves 
átiskolázott díszcserje tízféle fajban 
tspireák, deutzia, weigelia stb.) 25-30 
cm. magasak darabonkint 30 (harmincz) 
fillérért azonnal eladó. 2—3

Gödöllői m kir. erdőhivatal.

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

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 

mivel sok haszontalan utánzata van.

- 1 doboz 60 fillér.

Csak Réthy-félét íor ’J-tnk el.
mbwh .. „-Via
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vár bárki is a mi

„Érdekes általános katalógusunkra", 

mely több mint 1500 képpel illusztrálva 
minden szükségleti czikk és újdonságok 
bevásárlásánál nélkülözhetetlen.

Egy levelezö-lap a pontos czimmel 
elegendő, melyre azonnal megküldi az 
„Érdekes általános katalógust" 

KERTÉSZ HENRIK ezég,
Wien, 1., Fleisclnnarkt 18—242.

SÖHÖRBETE6EK,
másutt gyógyulást nem találnak, kérjenek 
prospektust és hiteles bizonyítványokat, — 
Ausztriában i n g ve n. — G. W. ROLLE 
gyógyszerész ALTONA (Élbe)...................

Ügynököket keres
magas jutalék ellen egy 26 év óta fennálló 
6-szor kitüntetett ablakredöny-gyár gyárt
mányai és nehány újdonság elhelyezésére 
vendéglősöknek. — Ajánlatok referencziákkal 
C. Klemt ezéghez Braunau i. B. külden
dők. Az ablakredőnyökkel való ügynököskö- 
dés magánosoknak 1903. január 1-töl lett 
engedélyezve a cs. és kir. ministerium által.

Ló-takaró!
rendes nagyság csak 95 krajezár.

El Kerti Illetlenül szükséges 
minden lótulajdonosnak 
a mi vízálló strapa-ló- 
takarónk, melyek rendes 
nagyságúak, kiváló vas
tagok, bríinni gyap
júi. 1 készíttettek, miáltal 
meghűlés ellen megvédik

Egy érdekes látnivaló ingyen!

I
I

írjon egy levelezőlapot és megkapja azonnal gratis és franco 
az én gazdag minta-gyiijteményeniet a legújabb ruha és mosó
szövetekről. Áraim olcsóbbak, mint bárhol.__

SCHIFF B.
WIEN, I.,

Első és legnagyobb szétküldés! áru
ház női és úri ruha szövetekre, mosó

szövetekre és vászon árukra.

Fleischmarkt. 6.

jq
ÓH JAJ !

//A?

Wl
Megfojt ez

zott köhögés I

I

az átko-l

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ÉLJEN! 
ellen gyors és biztos hatásúak J

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek ("
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill. ZÍiiturfyvL Y

Fő- és szétkllldési raktár: tUíft
„NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

1/nnhnlÁ Gödöllő : Szentmiklóssy B '
KuUllulO í Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 

r Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

Uj ! UJ !

COOK*JOHNSOH
amer. szabadalmazott.. .. 
............. tyukszcmg; Hírűje.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szeri 
nagyszerű hatással és azonnal csillapítja 
fájdalmat. Kapható minden (lllói/nsxer- 
tái'lian .1 nsxtria-'laftyarorsxínjon. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz. Grác.

a kivetkező i 
fognak ,'ladalni : 
drb lótakaró ára csak 95 kr.

,, „ „ 1 frt 85 „
.. „ 3 „ 60 „
Egyedüli eladás utánvéttel :

KERTÉSZ HENRIKNÉL
Wien, Fleischmarkt 18—256.

ÉVI LAKÁS, Y YS 

előszoba, konyha és kamarából egész 
évre, vagy nyárilakásnak kiadó. Bővebb 
értesítés a kiádóhivatalban. 4—6.

a lovakat minden i...n:..".íé_ .......„b.Yí„
és egészségesen tartják. Strapa-pokrócaink 
minden kedvelt színben kanhatók és tömeges 
eladás végett a k ivetkező rendkívüli olcsó 
árakon

1
2
4

Nyomatott a Gödöllői .Erzsébet" könyvnyomdában

va«y

Hrtl

Mindeníirt kapható!

P LIS TI L L EPE
| temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé- 
Q nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 0 sirkoszorttk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 1 személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — S nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden LH leszereléssel elfogadtatik.

---■ Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek. ==

.aar* 


