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Hérment<>tlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Az ipar tényezői.
Nem is valami nagyon régen, komoly po- 

Iliiéi tényezők is vitatták azt a kérdést, 
s/iik,-ég< s-e az országnak, hogy nagy ipara 
legye0 ■’

M.t már túlvagyunk ezen a kérdésen; ma 
már alig akad szánabavehető tényező, a ki 
ennek feltétlen szükséges voltál tagadhHiiá.

Feltétlen szükséges ez az állam, mint 
ilyen szempontjából.

Feltétlen szükséges a hazánkban ma még 
legnagyobb közgazdasági tényező: a mező- 
eazdasá-i érdekében.

Kérdés ma már csak az lehet, hogy ez a 
feltétlen szükséglet hogyan elégíthető ki?

Sok módja van annak, ha megvannak az 
alap feltételek.

Bármint tagadják is ezt ott, a hol a ma
gyar ipar megizmosodásában nem híznak, az 
aáil'f llételek a legtöbb iparág számára Ma- 
gyarországon megvannak. Van müveit, tanulé
kony és kitartó munkás-osztályunk, mely sem
mivel sem á’l mögölte a fejlettebb iparral bíró 
országok munkásságának. Sőt, ha kellő, kiké- 
peztelésben részesült — és erre az álltnnha- 
(ilom komolyan törekszik — fölötte áll unnak 
fe nem drágább annál.

V in nyersanyagunk bőven, szolgáltatja a 
fúld, akár színe alatt keressük, ukkár amezö- 
és erű gazdaság , akár a bányászat termékeinek 
feldolgozását akarjuk.

\ m vizünk és fűlő anyagunk, az emberi 
erő póilá8.tra elegendő mennyiségben, a gőz 
és vi i.ioss.tg, mint fontos termelési tényező 
megái: i nálunk is a helyét a versenyben

Örök törvény.
Kérdem az időtől,

. A gyorsan tűnőtől,

A mint lova illan: 

llug.v inért nem hagy Ifjan 

Mikor kedvvel élek

Mért öregszem én meg-’

„A ininítenség sorsa 

Kg) t-í.'-lra bogozva. 

I,átható, bithatlaii

Ama pillanatban 

Mikor már felfogtml 

Alakot változtat.

Szép a róznabinibó 

Nyílt hizeák kézi ringó 

Do megunnád báját, 

Ha bimbónak látnád 

-Miy^n újabb nappal — 

Jgy..iV01nál magaddal.

l'V’U.y a fényre tóm’ii. 

Az ;u örök törvény, 
Hogy (haladjon mimbn: 

Ml csilk van a térben,
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MEGJELENIK MINDEN VASAKNAK

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos

Van fogyasztó közönségünk, erős és foko
zatosan növekedő fogyasztó képességgel: az 
ipari fejlődés legbiztosabb eszköze.

Mi kell tehát' ahhoz, hogy szilárd alapokon 
nyugvó, .rös’ ipart teremtsünk?'

A fogyasztó közönség öntudata, .hogy 
felismerje a hazai termelés latinig., Hsában 
rejlő, erőt és az iparos feltétlen inegbizható- 
sága, hogy a fogyasztó közönség bizalmát 
jutalmazza.

1‘. két tényező összehat,Isa megteremti azt 
a feltételei az iparnak, mely ma még hiányzik 
va> y még kellő mértékben nincs meg az or
szágban: a főkét, mely ha a gyümölcsöztetésben 
biztosítva van, meg fogja teremleni az erős 
magyar ipart.

Azt az ipart, mely anyagait az ősterme
lésben keresve, előmozdítja a mezőgazdaságot 
és bányászatot; azt az ipart, mely fogyasztá
sában támaszkodik legelső sorban az ősterme
lésre, mint legnagyobb fogyasztóra, azt az ipart, 
mely uj irányokba terelve az ország közgaz
dasági fejlődését, hatalmas eszközévé lesz az 
állam- és magángazdaság megszilárdulásának.

. így válik az. ipar, ha fejlesztésében rend
szer van, ha gyökereit a n< rnzet talajába bo
csa] tj a és onnan szívja életerejét, a különböző 
látszólag ellentétes-gazdasági érdekek kiegyen
lítő tényezőjévé. Sxtcrényi Jóasrf.

íf

városban.
- A legújabb kartell-merénylet, —

Minden nap meghozza a maga átkát a gazda 
nyakára.

Tatrtkok léfolvnak,

Földgolyók .-zétrogynak, 

Hí Ivét a nap rendszer 

Fdcserélí szebbel - 

Csak mi élnénk vádul, 
Örök múmiákul ?

S mii.' gondba m< rillvc

Nt /it in ki a téri"
C-ak a nag\ ezélt látva:

Mar az iá i s/árnya 

Uj ■ ölen fény lett — 

.- tudom már liiaba 
Mért öregszem én meg.

A szatócs -leánya.
Irta : Kallina Ernő.

Egy <51os fütty, » u személyvonat lassan megin
dult a siti'ádi állomásról.

Kormos fekete füstöt csapkodott a szól szerteszét, 
mely lassacskán eltakarít ama fehér kendét, melyet 
egy leány lobogtatott biicsuzóul a kocsi ablakából.

Egy erőteljes, szépvonásu lóriin még sokáig kö
vette szemeivel a vonatot és midén azt elnyelte a 
távolság, egy könny c.ep gördült alá szeméből.

ózerkHcziosog oj aiadohivatai:
Aszódon. Orosz. K. papirRcreakedébében.

Hirdetések
egyezség szerint jutáino.' áron kő/ölletnek. Nyilt-lér 
__ .sora GO fillér E .■Iiz«tt»'>irkiiek n'ugv arkeilvezu.i'iiy.

Lepujahbaü a kartell gazdálkodás valósi!."': düh-
1 hol urdihudiK tiiinith.uk és néhány iHkethv. I. .?.e>.u 
I egyén valóságos uzsorájává fajul, mely tpynrún' .-..•<í- 
| gájavá teszi a termeiül é. a fugynsziút bog1, izek 
, keserves n.unkájám k gyümö i -ében dús itlódiia- ék.

Volt’alkalmuink a kartellek káros voltál több ízben is 
i kifejteni < llonüiy törvényhozási int zkedésekti .■ ütgelu.k s 
j a kartellek ellen való törvényhozási intézkedési k életlm 
I léptetésére a képviselöbíizban indi vány is tételűit. 
| Sajnos, mindez a pusztában elhangzó a; • maradt A 
j pcnzögymiimztPr a kepviselöház jim u.< hu 2-án .urtoit 
1 ülésében nyíltan kimondotta, hogy a kartellek ellen a 

kormány (u-iyánjogibig írni sem lesz, s? kuiczt daikt, 
azt, hogy „mint minden d"logu:.’agadh-tailanul 
vannak a kartell, knek jó hatásaik is". Ilyen ny ’ . kózat 
mellett nőm csoda, hogy napról napin qj kartellek 
keletkeznek.

Országszerte a lernagyohb int/butránkoztást 
fogja kelteni az ti legújabb é? lek-uen kartell szerző
dés, a melyet fővárosi nagy iejkiio4t(hA a tej Ariinak 
a termelőkkel szemben való- mos'erségos lesz mása 
és a fogyasztókkal, Bzembei) v.dó emelése érdelében 
kötöttek. A fÖYároj’i tejkere^keroie km telijének szeirö- 
döll tagjai kötelezik rnaguknt hogy n lem' 'őkiöl 13 
fillérnél drágában tejel nem vá' árulnak, viszont köte
lezik magukat hogy a léjét a kőzveli'ő kereskedőknek 
20 fillérnél olcsóbban nem -adják. -Persze a fogy; szló 

. sokkal nagyobb art fog fizetni-.
E karte! Pest, Heves és Nógiád varmegyék gaz-,

I dóit, t'-hát gazdáinkat érdekli -iegkuz. lehbről mint akik 1 
a fíjváru-hoz terület fekvésilt-g legközelebb • vagyunk. 
Felhívjuk tehát őket érdekeik megvédése czélj.uml a 
szőve közösre s ezért tartjuk köiuiüiégüuknek figyel
müket e kai leire irány itám.

Mit lehet tenni e rettenetes gazdálkodás ellen? 
A fővárosi t< ji.arcskedök kartellje ellen a i ■ghatahna- 
sabh védelemről, az államéról lo keli n.oi.d..mmk A 
gazdák azonban szgot -zeggel viszon.;:..;unu is ügyeién 
gazda se kö.-sön a kárlellbo levő czégd.ki'i ^-iimi- 
féle feltétel mellett tejszállítási .-zúzódó • ! és 
fjgyotlen így fogyasztó (Ubát a vi^zdnteláru-nuk es a 
direktfogyaszlók is) ne kössön ve'ük a szakításra szer
ződést. Bojkottálni k- li ezeket az urakat.

I A. sárádi kávós nénik délutáni intim ösi-zvjövc- 
teloknél rendszerint másról Bem bes/útlvk, csak Beregi 
Sárikáról, így szegény sárádi szatócs leányáról.

Beregi Sárika a legszebb leány veit Sárádon egy 
oly cscda szép lündéri hajadon, a kiről legföl jebb csak 
a novel.a írók ábrándoznak. Sötét tüzes azon ei, korcin 
fekete haja, a harmatos rőzsáhvz hasonló areza cso
dálatos harm.niát képeztek és szép testalkatával együtt 
mintegy királyní i fenséget kölcsönöztek oyész lényének. 
Volt i- imádója Sárikának elég s nem egy éjszakán 
szólt bánatossan a hogodü az ö ablakja alatt. Nem 
egy vagyonos család sarjndóka pályázott már Sárika 
kezéro és mindannyian kosárral voltak kéuyltdonek 
távozni, mert Sárika/ a szegény szatócs leánya egy
másután kosariuta ki u szegény és gazdag kérőket 
egyaránt. Volt ilyenkor V'l. gulás n kávésáéi!ik közölt 
* az általános nézet az volt, hogy Ben gi Sárika vala
kit egy előttük i nicrotlcn fiatal embert szeret, valójá
ban pedig > em szereiéit senkit, mert ennek a leánynak 
nem volt szive.

Abban azután megnyugodott a fiatalság és nem 
is járkáltak utanna, bár sóvárogtak érte. Az ebó ku- 
darcz, melyen mindegyik átesett, rendszerint ki ia 
gyógyította őket.

Csak ogy tartott ki erősön mellette egy közeli 
rokona, akihez még a logbiznlnmsabbj legnyájasabb 
volt. Ámde vab hányszor Sándor meió>zebl)i n próbálta 
Sárika szivét mego tromolni, ö is mindonnyuzor vere
séget szenvedett. Történi pedig, hogy *i  grófi család 
jött hasa nehány hétre Sárádra ős: kastélyukba. A 
szép sárádi csillag hirc a grófné füléhez is eljutott, 
ki öt magáin.z hivatta a kastélyba. Mu.dánunk sem 
kell, hogy Sarika csodálatra méltó -/épségével és 
kedves modorával rök ön lebilincselte a grófnőt, ki öt 
fel is fogadta a kis Conlosz u olló tdr- dkodc.■»;!<. Sárika 
szülei cBukhama. belő egyeztek abba mii i reményben, 
hogy a grófi családdal való összeköUetcsök anyagi

S'

tiiinith.uk


2.
A.'.ZÓO ÉS VIDÉKE

Ha ezek a lejkereskedők nem kapnak n gazdától 
tejet és nem lesznek rondes tcjvevöik, maguktól fognak 
rájönni arr.i. hogy karfáit kölni néni jó.

De mórt a legtöbb gazdának termelt tejét el kell 
adnia, az oisr.ágos gázdasági egyesi! et gondolkodott 
ebben az irányban. A központi tcjcsarnok-szövetkezet 
hajlandónak nyilatkozott a tejet átvenni és értékesíteni 
ugyanoly feltételek mellet mint saját tagjaiéi.

A további teendő volna, hogy a tejtermelő gazdák 
minél előbb nagy értekezletet tartsanak, a molyon mig 
egyrészt maguktartásukat állapítanák meg a kartellel 
szemközt, addig másrészt a kormányhoz megokolt elő
terjesztést togyenok, hogy mint a tejkeroskedelem terén 
úgy általában is minél olöbb törvényhozási intézkedés 
történjék a kartellek megakadályozására.

E< az a kovés eszköz, a melylyol a tormelő gaz
dák a fővárosi tejkereskedök ellen társadalmi utón né
mileg védekezhetnek, de csakis akkor, ha összetartanak 
ős egyöntetű oljárást követnek.

Kimutatás az aszódi Petőfi szoborbizottság gyültéséröt 
(Vége). Pozsonyi Theologiai akadémia 7 korona, Csengey 
Gusz|áv 383.81 fill. Vimmert Béla 5, Selmeczbányai 
ég. Lyozenm 114.32, Hevesi Géza 17, Nagykörösi fő- 
gymnásium 21.60, Galga-gyöik község 7, Isaszegh köz
ség 15.20, Marmarosszigeti fögymnásium 21.50 Dob- 
ronai Géza 44, Kalocsa város 15.20 Némedy Imre 
34.20, Diamaut Károly 8, Diamant Márton 5, Báró 
Podmaniczky Gyula 15, Hirschler Ignácz 5.20, Szánta 
Pál 4, Esztergály Dezső 38, Dezsényi Ödön 21.12, 
Majoros Lajos 54, Nagykáta község 27.70, Váczkisuj- 
falu község 1, Jamriska Lujos 48, Székely Miklós 17, 
Váczhartyán község 28, Túra község 16, Kövér Péter 
6, Kovács N. 8.62. Hanisch György 13, Forschner Sán
dor 21. Reiner József 20, Monor község 5, Micsinay 
Ernő 28.50, Beutsik József 10 évre kötelezett 400 ko
ronából befizetett 2'/i évi résziét 1C0, Urbányi István 
10 évre kötelezett 80 kor.-ból befizetett 1 évi részlet 
3, Dr. Deér Endre 10 évre kötelezett 100 kor.-ból be
fizetett 2 évi évi réssiet 20, Sárkány László 10 évre 
kötelezett 200 Kor.-ból befizetett 8 évi részletet 60, 
Latzkowszky Lajos 10 évre köte'ezett 200 K.-ból be
fizetett 2 évi részlet 40. Diamant Már on 10 évre kö
telezett 60 K.-ból bt fizetett 2 évi részlet 12, Diamant 
Antal 10 évre kötelezett 100 K.-ból befizetett 1 évi 
részlet 10, Wáhl Adolf 10 évre kötelezett 60 K.-ból 
befizetett 2 évi részlet 12, Ferber Béla 10 évre köte
lezett 1C0 K.-ból befizetett 1 évi rész 10, Feuermann 
József 10 évre kötelezett 200 K.-ból befizetett 2 évi 
részlet 40, Brüll Soma 10 évre kötelezett 200 K.-ból 
befizetett 2 évi részlot 40, Laogfelder ős Hermann 10 
évre kötelezett 100 K.-ból befizetett 2 évi részlet 20, 
Léska József 10 évre kötelezett 200 K.-bol befizetett
1 évi részlet 20, Tér Mihály 10 érro kötelezett 100 K- 
ból befizetett 2 évi részlet 20, Diamant Mór 10 évre 
kötelezett 100 K.-ból befizetett 2 évi részlet 20, Beut< 
sok János 10 évre kötelezett 100 K-ból befizetett 2 
évi részlet 20, Krenkó József 10 évre kötelezett 60 K- 
ból befizetett 2 évi részlet 12, Huszerl Sándor 10 évre 
kötelezett 100 K -bél befizetett 2 éei részlet 20, Mark- 
breit Zsigmond 10 évre kötelezett 60 K.-ból befizetett
2 évi részlet 12, Mikiién Gyula 10 évre kötelezett 60 
K-ból befizetett 2 évi részlet 12, Haulits Antal 10 évre 
kötelezett 60 K.-ból befizetett 2 évi részlet 12, Dr. Váhl 
Ignácz 10 évre kötelezett 100 K.-ból befizetett 2 évi 
részlet 20j Bursics Lafos 10 évre kötelezett 60 K.-ból 
befizotett 2 évi részlet 12, Bolla Lajos 10 évre kötele
zett 100 K.-ból befizetett 2 évi részletet 20, Rausz 
yslván 10 évre kötelezett 60 K.-ból befizetett 2 évi 
részlet 12, Jankó Béla 10 évre kötelezett 60 K. bél 

helyzetükön is javítani fog a igy mi sem állott útjába 
Sárika távozásának. Barátnői irigykedve kívántak néki 
sok szeroncsét, csupán Sándor kérto őt összetett ke
zekkel, hogy maradjon.

Ne menjen Sárika. Jobb itt magának A leánynak 
az anyja mellett — mondá — ki tudja, a nagy várOBÍ 
élet, a zaj, lárma, mulatság nem viselik-e majd meg. 
Maradjon, maradjon. Jobb magának itthon.

— ügy-e hamu pipőkének maradjak s végül 
örüljek majd ha valamelyik a sárádi fiatalságból ke
gyeskedik egyszer nőül venni. Tudja mit, nem adok 
én a sárádiakra ennyit sem, s aszal csettentett egyett 
rózsás ki., ujjacskáival. Sándor arciát e szavakra ha
ragos pir futotta át, szemeibe könnyek tolultak a nagy 
fájdalomtól, mint akkor is, mikor a hosszú személy
vonat kirobogott a sárádi állomásról, magával vivőn 
legdrágább kincséi, Sárikát.

Budapest hol a nagyvárosi élet forgatagában ne
héz annak megállani, ki nincsen Szokva ahhoz, sok 
oly ifjú lény életét keserítette már meg, a ki a csendes 
falu.i magányban nevekedett fel és bele kerülvén a 
főváros zajos életébe, elveszti fejét és elbukik. Sárika 
előtt most egy uj és ismeretlen kör nyílt meg. Az 
estélyek, hangversenyek és színházi látogatások min
dennaposak voltak. Ha megjelent a grófi páholyban a 
kis Contesszel, sok sóvár ifjú látcsöve szegezödött 
feléje és ilyenkor ö zavarában elpirult, a mi különben 
még olragadóbbá tette öt.

A grófi család szeretettel vette körül és egy fiatal 
mágnás a kis contesz unoka fivére gyakran váltott vele 
édes pillantásokat, majd a bizalmasabb beszélgetésre 
került a sor és Sárika egy szép napon azt vette észre, 
hogy van neki szive és az tüzet fogott.

befizetett 2 évi részlet 12, Fridrik Béla 10 évre köte
lezett 100 K.-bol befizetett 2 évi részlet 20, Bárdy Pál 
10 évre kötelezett 100 K.-ból befizetett 2 évi részlet 
20, Kaufmann Mihály 10 évre kötelezett 60 K.-ból be
fizetett 2 évi részlet 12, Némedy Béla 10 évre kötele
zett 70 K.-ból befizetett 2 évi részlet 14, Forschner 
Mór 10 évre kötelezett 100 K.-ból befizetett 2 évi rész
let 20. Dr Gaál Adolf 10 évre kötelezett 60 K.-ból be
fizetett 2 évi részlet 12, Weil Mór 10 évre kötelezett 
60 K.-ból befizetett 2 évi részlet 12, Dr. Zachar Kál
mán 10 évre kötelezett 60 K.-ból befizetett 2 évi rész
let 12, Lengyel testvérek 10 évre kötelezett 100 K.-ból 
hefizetelt 2 évi részlet 20, Kiírás Pál 10 évre kötele
zett 60 K.-ból befizotett 2 évi részlet 12, Forschner 
Sándor 10 évre kötelezett 80 K.-ból befizetett 21/, évi 
részlet £0, Eisler Sándor 10 évre kötelezett 60 K.-ból 
befizetett 2 évi részlet 12, Hnnofer Lipót 10 évre kö
telezett 60 K.-ból befizotett 2 évi részlet 12, Strompf 
Lászlé 10 évre kötelezott 100 K.-ból befizetett 1 évi 
részlet 10, Konkoly Imre 10 évre kötelezett 40 K.-ból 
befizetett 2 évi részlet 8, özv. Kovácsi Mihályné 10 
évre kötelezett 100 K -bél befizetett 2 évi részlet 20, 
Martonossy Ferencz 10 évre kötelezett 60 K.-ból be
fizetett 2 évi részlet 12, Krenkó István 10 évre köte
lezett 100 K.-ból befizetett 1 évi részlet 10, Zubercz 
Pál 10 évre kötelezett 40 K.-ból befizetett 1 évi rész
let 4, Fischer Jakab 10 évre kötelezett 60 K.-ból be
fizetett 2 évi Iészlet 12, Továbbá: Rendezett mulatság 
tiszta jövedelme 400, Betétek tőkésített kamatai 191,87. 
Ósszosen befolyt készpénzben 5334,62. Továbbá a 10 
évre kötelezettek még befizetetlen részletei kitesznek 
8495 Koronát; e szerint a szobor alapra 8829,62 folyt 
be részint készpénzben, részint kötelező aláírásokban. 
Midőn eddigi működésünkről beszámolunk, egyúttal igen 
felkérjük mindazokat, akik gyiijtöiveiket még be nem 
küldték, azoknak mielőbbi szives beküldésére. Kelt 
Aszódon, 1902 junius 15-én. A szoborbizottság nevében 
Bentsik József alelnök.

Nincsen vasárnap.
Valósággal botrányszámba megy, amit az állam 

a vasárnap megszentelése ellen elkövet. Úgyszólván 
maga adja á népnek a példát a törvény kijátszására. 
A példa ragadó:, nem csuda aztán, ha a szegény em
ber is felveszi vasárnap a kaszát meg a gereblyét, 
hogy égy néhány rendet vágjon, vagy összekaparjon. 
Hiszen nem lehet az olyan nagy bűn, mikor az urak 
is dolgoznak. így gondolkozik magában. Pláne az 
araktól az állam megköveteli. Minket büntet, mig hiva
talnokainak nem ad szünetet. Hol itt az igazság ?. . .

Es ennek a szegény parasztembernek az okosko
dása nagyon jogosult. Nem lehet tiszteletet ébreszteni 
a törvény iránt, ha maga az a faktor üti agyon, moly- 
nek őrt kellene állani, bogy minden honpolgár szivében 
gyökéről verjen az az eszme, vagy az az érzelem, 
mely a törvény megalkotásához impulsust adott.

Az a csökönyösség, melylyol a hivatalnoki kart 
a vasárnap megünneplésében gátolja, mig egyrészt in
dokolatlan, másrészt tokintettel a nép vallásos és mo
rális érzületére, kiszámíthatatlan veszélyt rejt magá
ban Indokolatlan, mert hiszen azon az egy napon a 
tisztviselő ugyan Bábel-tornyot nem épít, rőt azt 
mondhatjuk, hogy talán alig dolgozik valamit, csupán 
azért megy fel a hivatalba, hogy a forsriftnek eleget 
tegyen. Emiatt tehát távolról sem volna fennakadás 
az állami gépezet kerekei közt. Sürgős, véletlen ese
tek közbejöttére, melyek rögtöni intézkedést kivánnak,

Tapasztalatlan falusi lány létére nem látta át a 
következményokot hitt a mézédes, csábító szavaknak 
és teljes őszinteséggel viszonozta a mágnás szerelmét 
s aztán ... A vége az, a mi az ilyen történeteknek 
a vége szokott lenni . . .

A sárádi közönség ismét egy érdekes esetet 
tárgyal. Hazajött a szép Beregi Sárika és hogy milyen 
körülmények között. Szülői kitagadták b most ismét 
távozni kénytelen vissza Budapestre.

A főutezán egy kendőbe burkolt leány szalad 
kezében kis csomagot szorongat és a mint a hideg 
csípős szél szemébo csapja a havat, összébb húzza 
arczán a kendőjét, Egy fordulónál két szembe jövőnek 
kell kitérnie, félve emeli rájok tekintetét és a sarki 
lámpa világilásánál Sándórt ismeri fel karján ifjú 
feleségével. Egy pillanat alatt eszébe jutnak elmúlt 
évei, szivét valami kimondhatatlan, kegyetlen fájdalom 
mardossa és sűrűn hullanak a megbánás könnyei a 
fagyos héra , . .

Az esti személyvonat a viharos idő miatt máBfél 
óra késéssel robog be Sárádra, nincs idő a késleke
désre, a köpenybe burkolt kalauzok megadják röktön 
az indu'ási jelt és az egyetlen harmadik osztályú utas
nak alig van ideje a felszállásra. Még jobban bebur- 
kolódzik kendőjébe és félénken lép be a kocsi sza
kaszba.

A mozdony egy éleset fütyül s a vonat kirobog 
az állomásról, a szikrákkal tolitett vastag füstfelhö 
ráborul a távozó vonatra, mintegy csillagokkal kivart 
.fekote gyász*  lepel.

_ ___________________________1902 jullus 6.

mindig elegendő volna egy ügyelotes tisztviselő, aki 
az ügyel felvenné és meg is tenné azonnal a szüksé
ges lépéseket.

Veszélyt rejt magában, merj mig egyrészt elvonja 
egy tekintélyes osztályát a társadalomnak vallásos kö
telmeinek teljesítésétől, másrészt terjeszti az istentc- 
lenaéget, mert másokra is csábitólag van hatással.

Pedig okulhattak volna az intéző körök a histó
riából, mely léplen-nyomon igazolja a népek életében, 
hogy ahol a vallásosság veszendőbe kezdett menüig 
annak a nemzetnek a koporsóján már hallani lehetett 
a kalapácstttésok kopogását.

Legközelebb Győr város alkotott egy okos sza
bályrendeletet, Vasárnapot akart adni a tisztviselők
nek. A belügyminiszter nőm járult hozzá. A jog tör
vény és az igazság szakában I . . . Mert ha a Bánffy 
vagy az Istenben boldogult Tisza Kálmán koráról van 
szó, talán meg sem ütköznénk rajta valami nagyon. 
Dehát a jog, törvény ős az igazság napjait éljük. Han- 
dabanda az egész.

Hol itt a jog, midőn attól, ami az egyik polgárt 
megilleti, sőt kötelességévé van téve a másikat eltilt
juk. Hol a törvény, ha kétféle mértékkel mér ugyan
azon állam lakosainak. Hol az igazság, ha annak a 
tisztviselőnek, aki egész héten kereaztül görnyedve 
dolgozik az Íróasztala mellett, lelkének és testének 
fölfrissitésére nem adják meg a szükséges pihenőt.

Igaz, hogy aki részt akar venni az istentisztele
ten, attól nem vonják meg az engedélyt, de elmara
dását esetről esetre be kell jelenteni. Ez az intézkedés 
nagyon fonák és körülményessége miatt nem hozza 
meg a kívánt eredményt.

Alltnlános szabadságra van itt szükség, hogy ne 
legyen gátolva senki, mert bizony sokszor egy ka
vicsba is belebotlik az ember. Máskülönben a vasár
nap nem a munka, hanem a pihenés napja, maga az 
isteni törvény rendeli ezt igy.

HÍREK.
Személyi hírek. Kapui Vilmos főszolgabíró, a 111. 

oszt, vaskorona rend stb. lovagja négy hétre terjedő 
szabadságát f. é. (augusztus 1-én fogja megkezdeni. 
Főszolgabiránk ezen idő alatt a császárfürdőt fogja 
használni Budapesten. Stroll Vilmos gödöllői kir, át
járás bíró megkezdte szabadságát. A biró ur ez időt 
birtokán Veszkényben, Sopron megyében fogja eltölteni 
hova már el is utazott családjával.

Kinevezések. A gödöllői magy. kir. erdőhivatal 
főnökét, — mint azt a hivató*  lap e heti számában 
közölte Plrkner Ernő fő erdömestert a földmive- 
lésügyi miniszter m. kir. erdő tanácsossá nevezte 
ki s hivatalfőnöki rangjában megerősítette. Midőn a ki
tüntetett kiváló főhivatalnoknak ez alkalomból őszintén 
gratulálunk felemlítjük, hogy 1897 ben vette át a gö
döllői erdöhivatal vezetését és azon idő óla rendkívüli 
érdemeket szerzett munkásságával és az erdészeti ügyek 
okszerű vezetéséve1, úgyszintén, a már teljes pompá
jában fejlődő Erzsébet park létrehozása körül kifejtett 
fáradozásaival. Ezen érdemeket már többször kisérte a 
legfelsőbb elismerés is. A megüresedett föerdö mesteri 
állásra Krauze Géza puBztai-szentgyörgyi föerdész ne
veztetett ki.

Behívó. A honvéd védkötelesek a f. évi augu«z- 
tus 19-én kezdődő 21 napi nagygyakorlatra most hivat
nak be a katonai nyilvántartás utján. A behivó jegyek 
az illetékes községeknek már szétküldettek.

Sikerült Fogás. Jó fogást csinált csendőrségünk 
a múlt napokban, minőn Horváth Rezső több lopás és 
betörés elkövetésével gyanúsított munka nélküli csavar 
gót elfogta. Mint a vizsgálat most kiderítette, az illető 
katonaszökevény is és már hosszabb időt töltött javító 
intézetbon.

Pestvármegye közigazgatási bizottsága f. hó 10-én 
délelőtt tartotta ülését Boniczky Lajos alispán elnök
lete alatt. Dubroviczky László megyei főjegyző a kö 
vetkező jelentést terjesztette élőt Örmódy Béla szegedi 
lakos, pestmegyei nagybirtokos, 4800 holdnyi Mérges 
pusztáját, parczellázva eladta, nagyrészt majsai lakó 
soknak. A vevők elhatározták, hogy egy községet ala 
pitsanak a hatalmas térülőt középpontján, Azzal a 
kéréssel fordultak tehát a kormányhoz, hogy adjon 
engedelmet a község alapításához. A kormány az 
ügyet a közigazgatási bizottsághoz tette át vélemény
adás végett, amely ma a kiküldött bizottság vélemé
nyadás végett, a mely ma a kiküldött bizottság véle
ményét meghallgatván, az engedelmet egyelőre nem 
tartja meghatónak. A szabad parczollázást azonban 
örömmel veszi tudomásul. Az alispán jolentette, hogy 
az elmúlt három hónap folyamán úgy a házi, mint az 
árvapénztárnál váratlan vizsgálatot tartott és azokat 
teljes teljes rendben találta. Bérezi László pénzügy
igazgató jelentése szerint az adókivetés jelentése sze
rint az adókivetés az 1902. évre még folyamatban van. 
Elemi kárt az elmúlt hónap végéig 80 községből jelen
tettek be. A munkáskihágások letárgyalása után az 
ülés véget ért.

A szombati esték. A nyaraló közönség szombat 
esti társasága f. hó 5-én tartotta második összejövete
lét a Miskei féle vendéglőben melyről tudósítónk a kö
vetkezőleg számol be: Este fél tiz óra tájban kezdtek 
gyülekezni a vendégek, mire Sándor czigány belekezdett 
egy talp alá való tüzes csárdásba és a megjelent szép 
hölgyek szemeiben ragyogott az öröm, attól kezdve vilá 
gos viradtig Feltűnő volt a mulatságon a hölgyek egyszerű
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c,aknem házias öltözéke egyszerű minden luxus nélküli 
ékszerei stb. stb. mindez azután bizonyos családias és 
házias jelleget kölcsönzött a kedélyes mulatságnak 
Éjfél utón egy órakor abbahagyták a tánczot és kezdő- 
jött n szünóra az ö szokott kellemeivel. A társaság 
bizalmas csapatokra oszolva élvezte a szebbnél szebb 
halgató nótákat a Miskey vondéglö jól gondozott udva
rában a kellemes szabad levegőn. Vacsora után ismét 
megkezdődött a táncz és tartott a kora hajnali órákig 
amikor is a vendégek a rendezőség azon ígérete mellett 
távoztak a viszontlátásig, hogy a jövő szombati esté- 
Íven hangverseny is lesz,

Színészet Gödöllön. A gödöllői közönségnek érdo- 
kes szórakozás Ígérkezik a jövő hét folyamán. Zoltán 
Gyula színigazgató harminczkét tagból álló színtársula
tával átutazóban lévén, Gödöllön is megszándékozik 
állapodni, hol körülbelül tizenkét válogatott operette 
előadást fog tartani. Az engedélyt a közigazgatási ható- 
,ágtól már megkapta és kéri a mélyen tisztelt közön
ig becses pártfogását.

Tolvaj péksegéd. Deutsch Mör rákos-csabai keres
kedő f. hó 4én reggel alig nyitotta ki fűszer üzletét, 
meglepődve konstatálta, hogy pult fiókjából 435 kor. 
J4 fillér eltűnt. Gyanúja azonnal Lupták József pék
legényre irányult, mert más akkor még nem fordult 
roeg az üzletben. A csendörség azonnal le is tartóz
tatta s a pénzt nála 88 fillér hiányával meg is találta. 
Átadatott a pestvidéki kir. ügyészségnek.

A Plogárl kör estélye, Az Erzsébet szálló spiritus gáz 
lámpái mar felgyűltek s a lépcsőkön diszbo öltözött 
rendezők futkosnak fel s alá. Oda kinn mindjobban 
és jobban besötétedik és a díszesen kivilágított táncz- 
tereniböl messze szűrődik ki a fény, mintegy csalogat
va a közeledő vendégeket. Ezek pedig jönnek ogyre 
jönnek. A rendezők karjaikon vezetik fel a hölgyeket 
arezuk a boldogságtól ragyog s büszkén feszítik mellü
ket melyen ott ékeskedik a rendezői jelvény. Kocsik 
dübörgése, a szolga személyzet futkosása, a hölgyek 
kaczaja és a czigányok hegedűinek hangolása egy ér
dekes harmóniába olvad össze, mely felcsiklandozza 
az érzékeket. A tágas nagy terem már majdnem töm- 
vo van, midőn Béla czigány belekezd egy friss induló
ba, melynek végezetével megszólal a csengő elő
ször . . . másodszor, mire meg szűnik a zaj s a füg
göny felgördül. A „paraszt kisasszonyt" Bérezik Árpád 
kedvelt népszínművét adják a „Polgári kör" műkedve
lői. Midőn e sorokat írjuk még javában folyik az elo
ldó-, melyet kedélyes tánczmulalság fog felváltani mely
ről lapunk zárlata miatt bővebben, csak a jövő szám 
bán fogunk beszámolni.

A dányi kísértet. Dány községben különös eset 
történt Dóczi Máté Portáján. A bezárt pinezéböl egyre 
fogyott a bor a nélkül, hogy a pincze ajtó, vagy annak 
egyéb része betöretett, vagy megrongálódott volna. A 
dányiak s különösen a jó dányi nénikék sokat foglal
koztak a megmagyarázhatatlan ördöngös esettel, lesbe 
is állak, cselt is vetettek de eredménytelenül. Végre 
is megnyugodtak, hogy hát babonaság van a dologban, 
nem lehet másképen. S e hitükben már szinte kerül
ték a megrontott portát, midőn végre a véletlen feltárta 
a valót és kezükbe adta a dolog nyitját. A kísértet 
Juhász András szolga legény személyében, ugyanis be
csípett a jóféle dányi vinkótól a pincében és ott feledte 
a literes üveget a hordó mellett. Ez lett azután áruló
jává. Dóczi Máté ugyanis a sajátjára ismert az üvegben 
ép úgy/ mint részegen fekvő szolgájában Juhász And
rásban, nem volt ezután most már nehéz neki a két dolog 
között az okozati összefüggést mogtalálni. A jő dányiak 
pedig ezzel megszabadultak a lidércznyomástól és bol
dogan hirdetik, hogy még sincsen tehát Dányon babo
naság és nem laknak ördögök.

1902. V. 274/2. számhoz 1902 vgrh 836 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a Gödöllői kir. járásbiróságnál 1902. 
évi Sp. I. 82Í8 számú végzésével Polner Lajos ügyvéd 

által képviselt Gödöllői tak. pénztár végrehajtató részére 
özv Benelné sz. Székely Irma és trsa végrehajtást 
szenvedettek ellen 13300 K. — üli. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedetteknél lefoglalt 28Ö3 K. — F.-re be
esült ingóságokra a gödöllöi kir. járásbíróság fenti 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a 
St I kossy Aladár 259 kor. felül foglal tatók követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedettek lakásán Gödöllön leendő meg
torlására határidőül 1902 évi Augusztus hó 8 napján 
délelőtt 9 órájára tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt 
szobabútorok, varrógép, szőnyegek s egyéb ingóságok 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, Bzükség 
esetén beesáron alul is el fognak adatni.

Felhlvatnak mindazok, a kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését mege
lőző kielégittetéshez tartanak jogot, miszerint elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt ki
küldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig szóval be
jelenteni tartoznak. ...

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn 1902 évi július hó 6. napján.

Trsztyánazky Kálmán
kir. bírósági végrehajtó.

ÍPlistill Ede
hL temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN, Váczi-utcza 460. szám. +•-$*■+++►

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nagyobb méretben Szemfödelek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. Szobabehuzások, 
ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — nyitott 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

MB**  Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek, **■

------ Az elismert legjobb és legkitűnőbb =====

Aczél ekékl, 2, Sé>« b.rázdásu.k
Rét, moha, tagozott év dlagonal Boronák

Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek,
Agricola ve tógépek,

Arató-gépek,
fűnek herének.

Szénagyüjtök és arató gereblyék, Szénafordltók, 
Szabad, aszaló készülék ta'0"’01" <. rezaiékaak)

Bor és gyümölcs sajtók,
Gyümölcs és szőlő zuzók,

és bogyómorzsolók
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONIA"
Tormáncs és vértetű pusztítására,

szállítható takarék iUzhelyek,

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és TÁRSA
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

Alap. 1872. BÉCS. IP Taborstrasse 71. 860 munkás.
Kitüntetve több mint 490 arany, eiö»t ét bronz Íremmel, az ösezee nagyobb kiállításokon.

___ _ ... -— Részletes árjegyzék és elismerőlcvúl Ingyen. — Képvisolők éj vlszontolárusitók kerestetnek, = - ■-.-==■

CSÉPLŐGÉPEK
szabad, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csavágyakkal 

kézi-, járgány- 
ée 

gőzbajtásra,

Járgányok
====== 1—6 vonóállat befogására, ========

Legújabb gabona-tisztító rosták,
TRIEUREK és KUKORICZA MORSZOLÓK,

Szecska vágók, darálók, répavágók, 

Széna és szalmaprések, nyugvók ős szállíthatók, 
valamint minden más fajta gazdasági gépeket
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Ne küldjük pénzünket külföldre!
Hazai iparunkat előmozdító czegemnél mindennemű arany és ezüst lárgvak. órák és minden e 
rziik;; ai t vájjó ezikkek sokkal olcsóbban jobban és megbízhatóbban szorezhetők be. minta külföldön. 
Valódi ezüst Hói remont. ............................

óra frt 6.—
Ugyanez dupla fedéllel

frt 8.—
Valódi I i kar. arany női

r<nv drn frt 14.—
Ugyanez dupla fedéllel

Valódi

frt »» s'i

Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir.
fémjelzéssel.

15 gramm suliban fii 1.20 ,,60 fi
20 cratnnt súlyban frt 1.50 70 p
3u gramm súlyban frt 2.20 80 g
40 pi.tinin súlyban frt'2.60 100 g
50 gramm súlyban frt 3.25 * 150 g

14. kar. aranylánczok 40 féle 
divatos ml

frt 24.-
frt 30.-
frt 37.-

ilntában.

(0 gr. súlyban
50 gr. súlyban
00 gr. súlyban

i»r. súlyban
gr. súlyban
cr. suliban

25 grammos nranylánczlioz ogv 15 
fŰL'L'flók véve összesenf-iO minin 

,'k frt 50 krajezárba kerül.

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve’ bárkinek 

küldetik-

~ t-io
ív.',i .ii'.'ti'.v 12 Irt. — Ttil.t -zíi-'t ■’il;: >
kar .t: i'ty ankír reiiviifoir óra 2't. frt. -- Itiiplu

szabadkézből eladó és azonnal átvehető, esetleg 
mint nyári lakás, vagy egész évre is kibérel

hető. ......

\ vasútállomástól gyalog 10 percznii tá- 
vjls.igri fekvi W KÉNYELMES ÚRILAK 

a hozzátartozó házmesteri és családlakással 

s mintegy 1100 |~|-ölnyi udvar- éskertterületi el

Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos 

Szőllóssy Gábo.rné úrnő (Budapest, Baross- 

ulcza 15), vagy megbízottja Uj szász y Imre 

ügyvéd Gödöllőn. .

1168 sz. iki 902

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság — mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Beliozay Béla végrehajtató- 
nuk Schmidlehner Nándor végrehajtást, szenvedő ellen 
642 kor. töke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben a gödöllői kir. járásbíróság területén le vő (>ömör 
községben, fekvő a csömör szt. mihály pusztai 1183 sz. 
betétben SelimWleehner Nándor nevén álló A •: 
1. sor 3293148 hrsz. ingatlanra 1625 kor. kikiáltási 
árban. >■

a csömör szt. mihály pusztai 2451 sz. betétben 
ugyanannak nevén {álló A f l.isor> 3335 4 hrsz. a. 
jegyzett ingatlanra 1514 kor. kikiáltási árhnn azzal, 
hogy amennyiben a Cö alatt érő Sclitnldlehner Györgyne 
Sturm Anna javára bekebelezett haszonélvezeti jog len
tartása mellett ezen bojegyzést rangsorban megelőző C8 
alatti tehertétel fodezéséhez szükség(-ifv3t'4O kor. árve
rési véte'ár el nőm éretnék — az ingatlan a szolgálni' 
jog fentartása nélkül nyomban újra elárverezendő, az 
árverést elrendelte, és hogy á fenébb megjelölt ingat
lanok az 1902 évi Augusztus hó ll-ik napjáu (I. a. 10 
órakor Dr. .Gyöngyösi József ügyvéd hozbenjíittével 
Csömör község házánál megtartandó' nyilvános árve
résen a megállapított' kikiáltási árón alól is eladatni 
fognék.

Árverezni ..szándékozók tartoznak az,.ingatlan 
bocsárának 10%-áL készpénzben, vagy az 1881 l.X 
t.-cz. 42 §-óban .jelzett árfolyammal -számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §'-ábati kijelölt ovadékkópee 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,-avagy az 
1881 T,X t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál olöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.
■ Gödöllőn,'.'1802. évi- aprít- hó 12-én.

A.gŐdöUöl ,kir. jbiróság-mint tkvi hatóság. 
(P. H.) ' Dr. Csengey s. k. kir. alj. bitó.

» ■'( ..'^WÁ

gereblye

(Chicagói aratójépgyár)

____

Kévekötő 
Fűkaszalógép.

Köszörillókészülék, Szénagytljtö
..Daisy" marokrakó aratógép és kévekötő fonal.

gyártmányai..
No vásároljon, .mig gépeinket nem látta s árainkat nem-kéidezte. — Olcsó tarliilékrészek óriási raktára. 

....... ........... 17 Tessék mintekönyvet kérni.
Évi termelés: 

362.000 gép.
Wil'iam J. Stillman, 

ignzgaló.
Budapest,

V. kerület, Váczi-ut 80.- szám.

CIRCUS CARRÉ OSKAR
Budapest, városliget, állatkert.

— Naponta 7 és fél órakor előadás. ZZZZZ 

Vasár Ó3 ünnepnapokén 4 órakor és fél 8 órakor 

aMagy Disz - előadások 
különösen válogatott műsorral. Fellépnek n legkitűnőbb 

művészek, művésznők ós I. rangú specziejisták.

Különösen figyelembe veendő, 
hogy már csak rövid ideig, minden előadásnál fellép a 

lóidorriltás királya

PROF. NORTON S M I T H 
minden ló biztos fékeiöjb, a ki meg.-züntcti a.Id rosw/efkőh 
i-.'', megszelídíti a vad tenm’-rzetiiekot, uralja a cs-ikonyáit. 
•'•4. tigris vad-.tg.u .méneket 15 perez alatt előadás közben.u 

közönség előtt bárányszelidtlé varázsolja

bófttlajdonosoli,
kiknek rossz erkölcsű lovaik vannak fe!<zólitratnak, lovaika' 
Budapesten a < arn Clrkusban PROF-, NORTON SMÍTH-nek ren 
tb‘lke7ósére hocsájtanl, a hol ezek a közönség szemeláttára 
díjtalanul trainlroztatnak és kijavíttatnak.

Minden állatkínzás nélkül.
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Hazai ipari

-''í Viszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I

„I;.MKE“ padlófénymáz! Magy ar .gyártmány I
N m kell osztrák, nem kell néniét, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle
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padlóflónymá£-f>
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s i.'v i-lí-rlioijiil hotv' litiinő legjobb mp«yar gyárim ínyt kaphatunk s c mellett kiváló közművelődési czé.lt szolgálunk, mert 5 százalék -az „EMKE“ javára szol- j 
g..: A -ke- EMKE- padló la'..k; a szobápsdlúk fenyezésésn- kiválóan alkalmas, mert
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SZOBapadlÓ 
sv.oüftpadíó 
szobnpnd ó 
szobapadló 
szobnpadló 
kzobapr dió 
szí bop'idló 
szobii padló 
fz< bnpadló

rögtön szárad s ify n fényezett rzoba már 1 óra múlva használatba veholö: 
szagtalan, tehát nem telt a kellemetlen terprnl'n szagot napokig a szobában tűrni: 
mosható, s szárazta törülve fénye még fokozottabb.
víztől nem lesz foltos, n.int a‘ többi lakk. - >
fényét a többi luisonló gyártmányok közölt legtovább taríja, tehát legtárlósabb. 
üveg keménységűvé válik s igy logkovésbbé kopik.
szösszel bigilhaló. .. •

.kitűnően alkalmas konyhabútorok ós más őrös használatnak kitelt tárgyak mázolására, 
a ragudós padlókat szárazzá teszi.

fénymáz : 
fénymáz: 
fénymáz: 
fónymáz : 
fent máz: 
f< nymáz: 
fónymáz: 
fény máz: 
fénymáz :

1 kfl -m u*eö bérmantva bárhova, 2 korona.
Gyártás ós föeláru itó hely: Berlto.i Bertalan N.-gyvand, — Eladási he'yek : Murczkó Endre kcrrskcdé"o I

Újpest, Horgor Vilmos Já,z-Berény. Boroa FI., Péter Mór Szolnok
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ll iIvíii), Kleín Adóit c.zogléd, Turnay l’ul vasknroskedő <

BiMllöi Erulbit könyvnyomda
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