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A magyar név.

Huszonöt évvel ezelőtt egy kis 
csoportja a szép célért hevülőknek 
összefogott és a Központi Névmagya- 
rositó Társaság keretében szervezke
dett munkára. Telkes Simon elnöklete 
alatt.

A névmagyarosítás múltja jóval 
megelőzi a most jubiláló társaságnak 
működését s századokra is visszanyu- 
lik. Már Mátyás király idejében van 
nyoma, amikor szás.ok vettek fel 
magyar neveket, hogy a magyar ha
zához való hűségüket kifejezzék. Az
óta szórványosan időről-időre felme
rült a törekvés a magyar név után, 
majd újabb buzgósággal a kiegyezés 
után következő időkben.

Nem lehet vitatni, hogy a név
magyarosítás a magyar állameszme 
kiépítésének egyik igen jelentékeny 
tényezője. Az egységes Magyarország 
gyönyörű házához, amint a magyar 
ipar és kereskedelem és gazdaság az
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erős fundamentumot, a követ és 
téglát szállítja, úgy adja meg az erő
teljes ékességet a magyar név.

És az az egyszerű, átlátszó idea 
rengeteg akadály/lyal állt és áll még 
ma is.szemben. Elfogultság, kényelmi 
szempont, családi gőg dolgozik még 
ma is ellene. A kereskedelmi és ipari 
világ tulajdonosait, akik tiszteletre 
méltó nevet vívtak ki és akik idegen 
nevükkel széles nagy ismerős kört 
láncoltak magukhoz, még meg tudjuk 
érteni, hogy névmagyarosításuk nehéz
ségekbe ütközik, viszont a szellemi 
munkásoknál is elfogadható, ám nem 
leküzdhető akadálya az a körülmény 
a névmagyarosításnak. Hihető, hogy 
most amikor minden téren, minden 
vonalon uj szellő lengedez és a ma
gyar faj magyar alkotásairól van szó, 
sok apa számol a kérdés nagy hord- 
erejével és fiainak nevét megmagya- 
rositja.

De, hogy ezt az ember könnyen, 
a hivatalos labirintjének megjárása 
nélkül megtehesse, a törvényhozásnak 
is meg kell, hogy változtassa az ed-
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digi absurd állapotot, el kell törülni a 
névmagyarosítás költségeit, mert még 
is csak furcsa, hogy azért fizessen 
valaki Magyarországban adót : mert 
magyar nevű akar lenni.

Az „öt hatosos magyar1' gunyoros 
jelzőnek élét kell venni. Magyar em
bert azért gúnyolni, mert magyar neve 
lesz, a lehető legcsunyább mulatság, 
a min méltán kacaghat az idegen. 
Hogy lehet ott a magyar faj kölcsö
nös fajszeretetéről beszélni : a hol az 
embereket azért gúnyolják, Inért a 
neve magyar Kicsinyes gondolkozás, 
ostoba gőg és nagy lelki szegénység 
kell ahhoz, ha valaki a névmagyaro
sítást is kigunyolja. Ezt kigunyolni 
nem lehet, és a ki kigunyolja, az a 
legnagyobb ellensége annak, a mi 
magyar.

Sok embert ez az elfogult ostoba 
gőg tartott vissza eddig a névmagya
rosítástól, sok embe~t pedig a ké
nyelmi szempont,

A kik Telkes Simon most meg
jelent füzetét elolvassák s ha elmé
lyednek azokban a sorokban, mely a

TÁRCA.

Pusztai csendélet.
— Eredeti tárcánk. —

Beköszöntőit az ujesztendő. A tanyabéli 
népség asszonya, férfia ünneplő kékbeliben 
sietett az urasig oszloptornácos lakába el
mondani ujesztendei jó kívánságait. A vékony 
dongája pulykapásztoron kezdve a hájban 
úszó szériis gazdáig mindenik elhozta azt, 
amivel mint hivatalos foglalkozása jelével 
kedveskedhetni vélt a gazduramnak ; jól 
tudván mindenikök, hogy a hosszú köszön
téseknek rendesen hosszú áldomás szokott a 
csombókja lenni.

Ott ődöngött legelői a csajla bajszu, 
borjuszájas itigujju kanász, ölében vive az 
ujesztendő címerét, egy hófehérre vakart 
malac képében, szájában elmaradhatatlan 
sóvári almával. Nyomában volt a keszegor- 
runak csúfolt böllérmester, egy ostorcsapó
hoz hasonló farkban végződő sertés orrját 
cipelve, az ujesztendei húsleves egyik ha- 
j ományos föalkatrészét s mikor a szemöl- 
t. ó.ajku s ráncosképü szakácsnénak a „vén" 
j . .-.inak a szokásos : „kutya vigye csőn- 

totókat" szavak kíséretében átnyújtotta : 
szinte hallani lehetett a fehér nép szive dob
banását s az arcukra kiülő pirosság mind
járt sejteni engedte, hogy az orjacsontokra 
a mái napon csakugyan fontos szerep vár.

A szérlls gazda is megjött ezalatt, 
pántlikás botján ékes rigmus kíséretében 
nyújtva át a múlt évi aratás kalászkoszoru- 
ját ; utána lépett be ezüst pitykés lajbijában, 
sarkantyus, krinolin-száru csizmában a szá
madó gulyás, Dóri Pista s mialatt ünnepi 
felköszőntőjét értelmetlenül elhadarta, lop- 
vást arra pillanthatott, hol a ránézve párat
lan szépségű, különben kissé ra"yavert képű, 
belső leány, a Lestár Marcsa izgatott kap
kodással törülgette a tarka festésű, régi ma
gyar mintájú tányérokat. S mit tehetett róla 
az istenadta, ha egy pillanatban találkozván 
tekintete a Dóri Pista szemével — kiejtette 
kezéből a régi bútorok egyik legszebb pél
dányát mely nagyot csörrenve a kemény 
padozaton darabokra tört, maga után vonva 
a sanda tekintetű „vén Zsuzsi“-nak lármás 
csete-pátéját.

— Mondtam ugy-e, Marosa, — szólt 
rikácsoló hangján, — hogy elment az eszed. 
Ejnye, ejnye ! Ép a boldogult nagyasszony 
legkevesebb tányérja volt. Ördög vigye el 
a te Dóri Pistádat, de rajta felejtetted a 
szemedet 1 Vigyázz, ott ne felejtse a kutya a 
csontodat!

— Ne zsörtölj, Zsuzsi, — jegyzé meg 

a gazduram szelíd hangon, — tányér, csu
por arravaló, hogy törjék, a lány meg, hogy 
férjhez vegyék ; nem jó lesz perpatvarral 
kezdeni az uj esztendőt I

— Könnyű a tekintetes urnák, — fe
lelte Zsuzsi mérgesen, őneki lévén egyedüli 
kiváltsága igy címezni az öreg nagyságos 
urat, — de a boldogult nagyasszony én 
rám bízta volt kedves excájgjaínak a nteg- 
őrizését s hogy számolok be velők a kis
asszonyoknak, ha majd eljönnek értök azok 
a nagyságos ifiurak ? I

— Semmi, semmi, Zsuzsi, kár a szó
ért egy öreg tányér miatt, csak aztán egyéb 
bajt ne hozzon az ujesztendő reggeli kár
vallás. Te tudod legjobban, hogy az enemi' 
baj nem szokott egyedül járni.

Nagy dünnyögés közt elcsitult a vén 
cseléd, de azért meg nem állhatta, hogy 
legalább oda ne húzódjék a halálra rémült 
Marosához s fülébe ne sziszegje :

— Meglásd, a Dóri Pista pap hirivel 
sohse lesz a tied !

A köszöntéseknek nem sokára vége 
szakadt. A konyhai cselédség az ebéd után 
nézett. Szegény Leszár Marcsa azt se tudta, 
hogy tegyen jobban a vén Zsuzsi kezére s 
alig várta, hogy legalább egy jó szót hall
jon szájából, hogy aztán neki is alkalma 
legyen megkérdezni az okát annak a nehéz 
ujesztendei áldásnak, melyet már a fején 
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magyar név jelentőségét, oly megdönt
hetetlen, oly ékes szavakban és igaz
sággal magyarázza, lehetetlen, hogy 
ne induljon meg utána a névmagya
rosítás mozgalma.

Igaz, hogy a megszokás és a 
családi tradíció mindig egyik lényeges 
akadál„át képezi a mozgalomnak, de 
elvégre a magasabb cél érdekében, a 
jövő kialakulásaival s unokáink s ne
vünk és magyar fajunk terjedésével 
szemben, a magyar név imponáló 
erejével is számolnunk kell.

Ez olyan gondolat, mely meg
érdemli a mozgalom felkarolását.

S ha ezzel számolunk, akkor 
nincs az az érv, mely megdönthetné 
az ideális célt, mert ismételjük, hogy 
az eddigi ellenérvek ha nem is mind
annyian, de végeredményben azt iga
zolják : hogy a ki a magyar név nim
buszát nem tiszteli, az vagy ellensége 
annak, a mi magyar, vagy nincs tisz
tában azzal a céllal, a melyet e tö
rekvés szolgál.

És mind a két ok nagy hiba ott : 
a hol kulturális fejlődést hangoztatnak 
és ezzel a körülménnyel nem szá
moltak.

1 Krónika.
Az emberiség fátuma, hogy a valótlan- 

' Ságoknak mindig többet hisz, mint az igaz 
I tényeknek s a hiszékeny embereknek ezt a 

gyengeségét rettenetesen meg is boszulják 
az események.

Amerikába már annyian mentek ki a 
nagy kereset és meggazdagodás reményében, 

’ hogy már az amerikai kormány be sem 
1 ereszt minden bevándorlót s akiknek nincs 

annyi pénzük, hogy belőle 3—4 hétig meg
élni tudnak, még a hajóból kilépni sem en
gedi, hanem küldi őket vissza, ahonnan 
jöttek. Ezt -edig azért teszi, mert már is 
annyi az ember munkanélkül, hogy eltartá
suk az államnak terhére esik. Hanem azért 
a hatóságok óvó figyelmeztetése dacára az 
emberek felülnek a kivándorlási ügynökök 
csábitó Ígéreteinek s ingó és ingatlan va
gyonuk értékesítésével seregestül pocsékol
ják vagyonuk romjait a sokat ígérő útra, 
hol aztán úgy járnak a szerencsétlenek, mint 
az az ezer szerb és bolgár munkás kiket 
legújabban harmadfél dollár napi kereset 
Ígérete mellett csábítottak lelketlen ügynökök 
a kivándorlásra, de akik odaérve nem ta
láltak egyebet csalódásnál és nyomorúság
nál.

*

A kereskedelem legkapósabb cikke 
Budapesten ma az aranyos Fedák Sári még 

j aranyosabb gyüszüje, melyért bomlik a fő
város úri férfi közönsége. A kis gyüszü 
mesés árakon kél el, mert boldog, aki a 
szeretetreméltó elárusitónő mosolya kapcsán 
egyhez — bármily áron — hozzájuthat, 
mert tudni kell, hogy az a gyüszü az ara
nyos díva tulipánkertje javára hozza áldásos 
bő jövedelmét.

Londonban, Berlinben liga alakult a 
í madarak védelmére s hadjáratot indítottak a 

madarak, vagy tollas női kalapok ellen. És 
hogy nekünk is legyen valamiben részünk, 
nálunk meg szervezett liga működik a ma
darak leflóberezésében, elannyira, hogy az 
utcákról ndvaiokba belövöldözők előtt még 
fényes nappal sincs a szemünk világa biz
tosítva. Sport tekintetében tehát előbb állunk 
Londonnál is. Berlinnél is, ami mégis csak 
azt mutatja, hogy mi is volnánk hát valamik.

*
Budapest választó polgársága időnkint 

I vedlik, mint a madár s uj tollazatában 
büszkélkedik, csakhogy mig a madár minden 
évben megvedlik, a fővárosi választók csak 
minden képviselő választáskor vetik le tol
lazatukat s amig a madarak mindig vissza 
nyerik ugyanazon szinpompájukat, a fővá
rosiak szilié olyan, mint a kaméleon : foly
ton változik a szerint, milyen a politikai 
időjárás. Előbb csupa manteluk tollazatban 
tündököltek, mőst meg átvedlettek függetle
nekké, s biztosak lehetünk, hogy alkalom 
adtán újra átvedlenek valami most még is
meretlen fajzattá.

♦
Hogy a bűnös cselekedet gyakran 

mily hamar éri el büntetését, mutatja egy 
sziléziai tolvaj esete, ki egy magára hagyott 
automobilt lopva, mikor útközben a kocsi 
ládájában kutatott volna, a bent levő pus
kapor cigarettje tüzétől felrobbant s a sze
rencsétlen embernek egész fejét leszakította. 
Ha minden tolvajt ily hamar utolérné a sors 
keze bizonyára kevesebb börtönre lenne 
szükségünk. De az is biztos, hogy így ren
dőreink több sikeres nyomozást végeznének.

*
A vasúti állomáson búcsúzik egy jó

képű magyar a hozzátartozóitól. Éppen föl 
akar szállni a vonat utolsó kocsijába, mikor 
a kalauz igy szól hozzá :

— Gazd’uram, ne üljön az utolsó ko
csiba, mert az nagyon ráz.

— Hűm, — szól a gazda — hát ak
kor mi a ménkűnek akasztanak utolsó ko
csit ? Csalán

I ba tévedtek : elég volt neki rájuk huhókolni I 
' s ismét úgy futkostak, akárcsak a csöllő. | 

Nem kevésbé értett a Lucaszék faragásához; [ 
az András-napi ólomöntés, Ivánnapi tüzön- 

j ugratás s a vasfű virágzásának meglesése 
' játékszámba mennek nála. E célokra a kor- 
: hadt koporsó deszkája, száraz békacomb, 
l melyet a „keszkenyős kégyó“ szájából sza- 
I baditottak ki, tetemtódó fű, kétszer megszó

lalt „élő gyék", sőt még a ménkő is raktá
ron voltak nála. A kártyahányást nálánál 
jobban még a szomszédos lődi tanya nagy
ságos asszonya sem értet*,  pedig az még 
azt is meg tudta mondani, hogy ki mely 

' plánéta alatt született s hogy milyen lesz a 
hetedik unokájának a felesége. A rostaforga
tás. kerekilér s megbabonázas mindennapi 
kenyere voltak s akinek uj csizmájában ö 
hintette meg először a szalmát fekete sóval; 
az bátran átmehetett bárminemű rontáson, 
annak ugyan nem ártott meg még a kénkö
ves eső sem. De aztán jaj volt annak, akit 
ő a szemével megvert, azt ugyan még az 
eleven szenes vízzel való megmosás sem ol
talmazta meg a kész veszedelemtől.

Ujesztendő napján különösen nagy i 
dolgot szokott végezni. Ezért remegett tőle 
ilyenkor legjobban a tanyabéli leánynépség; 
ezért lett halálsápadttá Leszár Maicsa is 

I mikor amaz ismert szavakat a fülébe su- 
! sogta, hogy Dóry Pista pap hírével sohse 

j | lesz övé.

Benn, a nagy ebédlőben az uraság
■ vígan poharazott vendégeivel. Az Ízléses 
I orja leves, a rózsapiros ropogós bőrű ma

lacpecsenye s a finom mandulás kürtös fánk 
mind a vén Zsuzsi konyhai tudományát 
magasztalták s mire lekerült az asztalról az 
Ízletes orjacsont hús, megtelt a konyha is 
pirospozsgás tanyai leányokkal, kik közt a 
vén Zsuzsi úgy állott, mint hadvezér tábor
kara közepén s a lányok minden szavát,

érezett a Dóri Pista elvesztésének csupán 1 
említésével is.

Mert a mit vén Zsuzsi kimondott, azt 
meg is szokta csinálni. Azok közül a régi 
szabású cselédek közül való volt, akivel még | 
a gazduram sem szokott kikötni soha. Mint ’ 
az udvar régi híve bizonyos büszkeséggel | 
követelte meg magának, hogy mindenben l 
az övé legyen az utolsó szó. Száraz dajka- I 
Sággal kezdte az udvarnál, ő tanította járni 
az ifiu urat, aki már a pesti utcán dalol- 
gatja, hogy: Nem ütik a jogászt agyon ; ő 
csinálta az első bábut a kisasszonyoknak s 
ő öltöztesse fel őket az első bálra. Ö tudta, 
hogy kinek s kertelése van kedvére a Bo- 
riskának s kinek ígérte meg Juliska, hogy 
annak idején hozzá megyen. Alig volt ta
nyai leány kinek férjhezmenetjében ne lett 
volna része s akit ő összeboronált, azt ugyan 
; só-kapa se választotta többé el egymástól.

Azonkívül meg az egész tanyának élő 
patikája is a vén Zsuzsi volt Ha emberben 
s állatban valami kár esett, mindjárt tudta 
a módját, hogy hogyan keli azt meggyógyí
tani. A különböző gyógyító füvek : az ánis- 
mag, borsfü, izsóp, örvénygyökér, pemetefű, 
szarvasnyelvü fű, térjékfü, csombor, útifű, 
zsálya stb. zsazskókba rejtve haUmszámra 
állottak az é’éskamara egyik polcán s ha 
olykor — ami gyakran megtörtént, — balul 
ütött ki a gyógykezelés : mindjárt készen 
volt a magyarázatával is, amiben az u. n. 
„rontás“-oknak jutott a legnagyobb szerep s 
ilyenkor máshol kezdte a gyógykezelést.

Mert a vén Zsuzsi a kuruzslásnak is 
nagymestere volt. Egész környéken híres 
volt arról, hogy ő tud legjobban ráolvasni a 
véres kelésie ; szeplöt tyúkszemet, hótlete- 
met pár hét alatt elenyésztet ; a kukurikuló 
tyúkot csak megsimogatja s az nem jelent 
többé veszedelmet a házhoz ; a pipes csir
két csak forró pára fölé tartja s az menten 
lábra áll s eszik s ha a kis pulykák csalán-

I
| minden mozdulatát lesve-lesték, akár csak
| az ünnepi prédikációt tartó papot.

Kezdődött is mindjárt az annyi sok 
lány szivét nyugtalanító babonáskodás. A 
lányok még lélegzeni is alig mertek, csak a 
vén Zsuzsira meresztették szemeiket s né
melyiknek tekintete már magában is egy 
hangosan kiabáló kegyelmi kérvény volt. 
Ez alatt a vén Zsuzsi előszedte sorra a le- 
koppasztott orjacsontokat, aztán a legna
gyobb kenyérhányó lapátra helyezve el két 
sorjában, mindeniknek adva egy leánynevet 
s kire-kire rábízta, hogy vigyázzon a saját 
csontjára, nehogy összetéveszsze a másiké
val.

Odakünn a küszöb előtt ezalatt csa
holva, szükölve, morogva várt a tanyai ku
tyasereg, mintha csak sejtették volna, hogy 
a mai napon ők sem egészen ingyen eszik 
a kenyeret. Egyszerre kinyílik a konyhaajtó, 
a vén Zsuzsi kiválaszt egyet a komondorok 
közül, a legbundásabbat és legkoloncosabbat 
s elrúgva mellőle egyelőre a többi pályázó
kat : egyedül ezt engedi be az Ínycsiklandó 
étel illatok Eldorádójába.

A kolor.cos kuvasz hatalmas ugrással 
benn terem s amint megpillantja a konyha 
kövezetén fekvő, fájn falatokkal berakott ke
nyérhányó lapátot : mohó falánksággal feléje 
kap s a legnagyobb szélső csontot megra
gadva, nagyot mordulva elirainodik vele a 
konyha egyik szögletébe.

Az eladók halotti némasága egyszerre 
hangos „jé 1 óh l“-ba tör ki, írért a kenyér
hányó lapáton levő csontok egy-egy leányt 
jelképezvén, akinek a csontját legelőször vi
szi el a kutya, az egyszersmind biztos is 
lehetett a felöl, hogy legelőbb ö megy elő
ször férjhez a beállott uj esztendőben.

Az a csont pedig a Leszár Marcsa 
csontja volt.

(Folytatása következik.)
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Férfi-zarándoklat Maria-Bes- 
nyöre. A mai napon, május 27-én 
nagy férfizarándoklat érkezik Buda
pestről Mária-Besnyőre a 9 óra 34 
perckor érkező különvonattal. A za
rándoklatban csak róm. kath. férfiak 
vesznek részt a társadalom minden 
rétegéből s számuk megközelíti az 
1500-at. — A zarándokokkal jön dr. 
Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök, a legmélyebben gondolkodó 
emberek egyike, s ő tartja majd a 
szent beszédet fél 11-kor. Délután 4 
órakor a besnyői zárda udvarán a 
Mária-gyülekezetek társadalom-tudo
mányi értekezletet tartanak a melyen 
mindenki megjelenhet

Áthelyezés. Az igazságügyminis- 
ter dr. Rudnay Sándor gödöllői kir. 
közjegyzőt, ki állását itt még el sem 
foglalta, Malackára helyezte át.

A mérnökök — Gödöllőn. A 
budapesti mérnöki egyetem 40 hall
gatója e hó 25-én érkezett Gödöllőre 
s itt földmérési és térképrajzi gyakor
latokat tartanak. A mérnökök az idén 
a Központi szállodában szállottak 
meg.

Halálozás, özv. Glazovácz Fe- 
rencré szül. Ludwig Terézia, életének 
73-ik évében hosszas szenvedés után 
e hó 22-én elhunyt Gödöllőn. Teme
tése e hó 24-én ment végbe nagy 
részvét mellett.

Batyu bál. A gödöllői polgári 
kör Pünkösd hétfőjén, a Haraszti ma
jorban zártkörű tanyai batyu bált ren
dez, mely délután 4 órakor kezdődik 
s >gy egy kis kellemes kirándulást 
nyújt majd a nem táncoló közönségnek 
is. — Belépti-dij: személyjegy 1 kor. 
20 fillér. Családjegy 3 korona.

Gymnasium Gödöllőn. Kovács István 
tanár, a rákosligeti polg iskola igazgatója 
Gödöllőn nyilvános jogú gymnasium létesí
tésére tesz intézkedést, mely gymnasium 
megnyitását már a folyó 1906. évi szeptem
ber hóra tervezi. E "nagyfontosságu dolog 
reméljük, hogy az érdekeltek részéről bizo
nyára a kellő jóakarattal fog találkozni. E 
gymnasiumot I. és II. oszlálylyal szándéko
zik megnyitni és minden évben egy osztál
lyal növelni úgy, hogy a tanulók itt végig 
járhatnák a gymnasiumok mind a nyolcz 
osztályát. A tanítás az állami gymnasiumok 
részére kiadott tanterv szerint történnék, bi
zonyítványai pedig államilag érvényesek 
lennének. A tandij egy tanévre 100 korona, 

amelyhez még csak 6 korona beiratási dij 
járulna. A tandij félévi, negyedévi, sőt havi 
részletekben is fizethető lenne. Minthogy a 
tanulók megközelítő létszámának megállapí
tása már most szükséges ezúton is fölkéri I 
az érdekelt szülőket, szíveskedjenek a né- 1 
hány nap múlva történendő öeszeirás alkat- : 
mával bejelenteni azon szándékukat, vájjon 
befogják-e íratni fiaikzt e gymnasium 1. vagy 
11. osztályába.

Juniális. A mátiabesnyői iparos 
ifjak folyó évi junius 3-án Besnyőn, 
özv. Németh Józsefné vendéglő kert
helyiségében tombola, szépségverseny, 
világposta és konfetti csatával egybe
kötött nagy juniálist rendeznek. Be
lépő dij : uraknak 1 kor;, hölgyeknek 
60 fii. — Családjegy 2 kor. 10 fii. 
Kezdete este 5 órakor. Kedvezőtlen 
idő esetén a mulatság a következő 
vasárnap fog megtartatni. Jegyek előre 
is válthatók Besnyőn Reich Miksa ur
nái és özv. Németh Jozsefnénál.

Vásár. Aszódon e hó 25-én volt , 
meg a májusi országos vásár. Óriási 
nagy vásár volt. Kar, hogy a kínálat 
átalán nagyobb volt minden cikkben 
a keresletnél s igy a vásárosok bizony 
nem csináltak nagyon jó vásárt és sok I 
áru kimaradt úgy az állatvásáron, 1 
mint a kirakodón, ellentétben a gö- i 
döllői vásárral, ahol még a sátoifáju- I 
kát is eladhatták volna a vásárosok, j

Tanulmányait. Pestvármegye : 
gazdasági egyesülete junius hóban ; 
két napra terjedő tanulmányutat ren
dez Mosonmegyébe, tejszövetkezetek 
tanulmányozása céljából. A tanulmány 
ut maximális költsége II. oszt 21 kor. 
Ili oszt. 15 kor, valószínű azonban, 
hogy ezen összeg a nyerendő kedvez
ményekkel még kevesbbithető lesz. 
Őszinte jóindulattal ajánljuk gazdatár
saim figyelmébe ezen tanulmányi ki
rándulást, melyen kiváló alkalom nyí
lik a tejszövetkezeti ügyekben gyakor
lati tapasztalatok elsajátítására. Jelent
kezéseket elfogad a gazdasági egye
sület titkári hivatala (Bpest, Várme
gyeház) f. év junius hó 1-ig.

Közgyűlés. Pestvármegye gaz
dasági egyesülete f. évi május 28-án 
(hétfőn) a megyegyülés napján délután 
4 órakor tartja rendes tavaszi közgyű
lését a vármegyeháza nagytermében 
Budapesten. A közgyűlés a számadá
sokat és a költségvetéseket fogja el
intézni.

ÉRTESÍTÉS !
A n. érdemű közönség figyelmét és jó 

indulatát fe'hivom azon kellemes tényre, a 
miről nálam személyesen is meggyőződhetik, 
hogy üzletem fennállása óta

a legolcsóbb bevásárlási forrás
Gödöllőn és hogy teljes megelégedését a n. 
érdemű közönségnek ki érdemelhessem, si
került egy nagyobb

= bélés-áru gyár = 
készletét megvennem és igy azon kellemes 
helyzetbe jöttem, hogy e cikket állandóan 

leszállított árban árusíthatom.
A n. érdemű közönség szives pártfqgá- 

sát kérve maradok kiváló tisztelettel

Károli Aladár.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------ G ö d'ö I I ö n--------------  
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjem régi jóhiritevü

kádár-üzletét
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és Ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.
Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonné

felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOtNAR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

Gözcséplőkészletek 2'Í2-töl 12 lóerőig, Benzinmotorok
Szalmaprések gözhajtásra,

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek
lejzujabb szerkezetben és leyjobb kivitelben kttj rhittók

A MAtSYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK áÉPfiyÁRÁNAK
VEZÉRÜáyNÖKSÉSÉNÉL ——■■■■ . : BUDAPEST, V., Váci-körű i 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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Házeladás,
Hevescsányon, a legforgalr.iasab helyen 
a templomtéren egy ház, melyben je
lenleg borbélyüzlet van, de bármely 
üzletnek alkalmas, berendezéssel együtt 
esetleg anélkül, szabad kézből eladó. 
— Értekezni lehet a tulajdonosnál 

Rutkay János Csány.

Eladó.
Járási székhelyen egy jóforgalmu, biz
tos jövőjű fűszer és vegyeskereskedés, 
házzal együtt azonnal átadandó, je
lenlegi tulajdonosa a m. kir. dohány- 
nagyárudát is bírja. Értekezhetni Je
szenszky Jánosnál Szirák (Nógrad).

Villamos

Fejér é s

o o
Városok, kastélyok, szállodák, 

malmok, magánházak és gyárak 
berendezése — — -- -- " 

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elekkogének)

berendezések
Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Dzembistos, tartón, kevés 
kezelést Igénylő gépek.

S c h m i d t
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szálliiunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktáia

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk 1CC0 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ir.gjen is bérmentve.

KaphatóMegfojt ez az átko
zott köhögés!

■rí LEIT, ■JM.W—ai

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

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

Fő- és szétküldési raktár: I
„NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám |'■

Gödöllő : Szvntmiklóssy B
• Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpaszlilla
1 Aszód : Sárkány László. csak h«<n«r inmyógjiioit.

Iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentcsen küldünk 
egy próbát a CÖZÁPORBÓL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban cgyfurmdu ad

ható az ivó tudta nélkül. *
A Cozjipor többet ér, mint a vílál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásrág 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
tesivér avagy gyermek egyáraht az ivó
nak tudta nélkül adhatja és.az illető még 
csak3em is sejt) mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit b ékítette 
ki jsfnét sokasok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabifottn.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazdknak, kik kitjmák. egy 
prőbaadagot és egy kiiszönő-lfásokUal 
telt könyvet dij-és költsétpmyAfsen kifld 
hogy igy bárki is mcggVÖzőJbesscii biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

PLISTILL EPE

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25 lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű .koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. ===== Hullaszállitás.
=•-■ Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —

Gödöllői Erzsébet-nyomda.


