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Munkásoknak
munkára való szövetkezése.*

Folyó hó 19-én délután Hatvan 
községháza tanácstermébe kértem a 
hatvani földműveléssel foglalkozó gaz
dasági munkásokat, hogy előttük fel
említsek egy eszmét, melynek megva
lósítása, nézetem szerint, a gazdasági 
munkások helyzetén hivatva volna 
némileg segíteni.

A munkások oly nagy számban 
jelentek meg, hogy a tanácsterem ki
csinynek bizonyult, úgy, hogy kény- 
telenitve voltunk a községház nagy 
udvarába kivonulni, hogy ott eszmé
met kifejthessem, hogy a megjelent 
munkások mindegyike azt meghall
hassa.

Nagy köszönettel vagyok, hogy a 
munkások szívesek voltak odafáradni, 
de sajnos, daczára azon kijelentésem
nek, hogy a polit’kát mellőzni kívá
nom, tisztán közgazdasági kérdést fo
gok fejtegetni, mégis politikai közbe
szólásokat hallottam és a munkások 
az ő politikai szervezkedésökre vonat
kozó kijelentéseket óhajtottak volna 

. hallani, továbbá a már ismert a gaz
dák iránti elégüietlenségöknek adtak 
közbeszólásaikkal kifejezést, t. i. hogy 
a munkásoknak a gazdák nem fizetik 
a megérdemlett napszámot. Ez olyan 
kérdés, ami általánosságban úgy sem 
állhat meg, mert ha vannak is olyan 
gazdák, kik a megérdemlett napszámot 
nem fizetik, de viszont vannak többen 
olyanok, akik megfizetik, csak legye
nek belátással a munkások és számít
sanak ők is, hogy az a gazda meg- 
fizetheti-e azt a napszámot, amit a 
munkások kérnek ? Különben erre 
majd visszatérek, most a tárgyamról 
kiváltok szólni.

Felemlítettem, hogy zsenge fiatal
koromtól fogva mindig a gazdasággal 
foglalkoztam, sokat tapasztaltam, sokat 
igyekeztem tanulni és tanulmányoztam 
a gazdasági viszonyokat, ép úgy, mint 
tanúin:;'! ycziam mindazon dolgokat, 
amik a munkások érdekei voltak, mert 
nézetem az, hegy a gazda a munkás 
érdekét, a munkás a gazda érdekét

* A kiváló nemzclgazdász és gazdáink 
egyik legelőkelőbbje ezen nagyérdekii köz
gazdasági czikkét szívesen közöljük, bár a 
bei i:e loglalfakkal több dologban nem ér
tünk egyet.

tartsa szem előtt. Ha a gazda nem 
tekinti a munkás érdekét, rosszat tesz 
magának, mert a munkás, ha látja a 
gazda jóindulatát, ezáltal a gazda 
megnyeri a munkás jóindulatát, s a 
munkás nem lesz bizalmatlan gazdák
kal szemben s nem fogja a munkása 
gazdában ellenségét látni, nem fogja 
azt mondani, hegy csak a gazda akar 
élni, a munkástól pedig csak a mun
kát követeli.

A munkások érdekében már több
ször irtain gazdasági lapokban, 1898- 
ban egy kis füzetkét adtam ki, amely
ben a gazdák bajait leírtam és a 
munkás bajokat, melyből kivonatképen 
közlöm az alábbit :

Én elismerem, bogy munkás bajok 
vannak és voltak már régen és az egész 
munkás baj abból áll, hogy 6 hónapig dol
gozik a munkás, 6 hónapig munka nélkül 
van. Munka van, de sajnos, munkás nincs, 
és a kevés munkás sem kereshet annyit, 
hogy megélhessen, jobban mondva, hogy 
egész éven át dolgozhasson, amiről sem a 
munkaadó nem tehet, mert ez tisztán a helyi 

' viszonyok következménye, mert a munkás 
nem mindig lakik ott közelében, ahol a 
munka volna

Vannak vidékek, ahol sok falu egymás 
közelében fekszik, természetes, több munkás 
is él ott, de ezek a falvak kisebb gazdasá
gokkal vannak körülvéve, melyek bármilyen 
belterjes gazdaságot folytatnak is, de ennek 
a sok munkásnak munkát nem tud
nak adni. Itt aztán jó dolga van a gaz
dának, mert válogat a munkásban és olcsó 
napszámost kap, mert a munkás maga-maga 
ráliczitálja egymásra a napszámot, persze 
olcsóbb és olcsóbb ajánlatokul.

De viszont vannak vidékek, hol ez 
megfordítva van, a hol a gazda sir, mert 
kevés munkás van, ott pedig meg nem ér
demied napszámot kell fizetni, belterjes gaz
daságot nem is lehetne vinni, mert a nagy 
napszám meghiúsítja azt, mi több, még az 
is megtörténhetik, hogy a legszükségesebb 
dologra a kellő munkás erőt sem lehet 
kapni. No már most itt van a visszás álla
pot ; a gazdának munkás kellene, volna ke
reslet, — de még sincs kereset és nem áll 
egyébbből, hogy nem értjük meg egymást, 
mert én nem tudom, hol kapnék munkást, 
a munkás nem tudja, hol kapna munkát. 
Ezt kell megoldani, ha ez meg van oldva, 
meg vagyok győződve, a helyzet javulni fog. 
De lássuk ennek a megoldását, mely nézetem 
szerint a következőkép lenne :

A községekben „munkás csoportok" 
1 vagy szövetkezetek alakuljanak. Ezek egy 
I vállalkozót választanának, ezt bejelentik a 

szolgabirói hivatalba, hogy X. községbeli 
■ lakos 30—50 munkásból munkáscsoportot 
i alakított. Ezen munkáscsoportok a mitüsz- 
| térinni ál'al kiadott munkás lapot, mely he- 
i lenként szombaton jelenne, kapnák. Ezen 

lapban jelennének meg oly dolgok, melyek 
j a munkások felvilágosítására szolgálnak és 
; több hasznos tudni valókat közölve, aztán

ezen lapban csekély, pár krajezárért az ily 
munkás csoportok hirdethe'ik magokat, hogy 
aratás, kaszálás, répakapálás, árokásási 
munkát keresnek. Viszont ezen lapban hir
detheti a gazda ki erre előfizet, hogy ilyen, 
vagy amolyan munkára munkást keres Ha 
ez megvan, természetesen a többi magától 
jön, egy 5 filléres levelező lap elégséges, 
hogy a gazda a munkással közelebb jöjjön 
és megegyezhessen. így aztán a gazda kftny- 
nyebben kapna munkást, a munkás is köny- 
nyen jutna munkához, ma pedig úgy van, 
hogy ha szomszédba nem kap munkát, tá
volban pedig az a gazda sem tudhatja, ki
nek munkásra volna szüksége, hogy mely 
faluban kaphatna szükséges munkaerőt.

Tehát én a munkás-csoportok alakítá
sát és a munkáslap kiadását hasznos intéz
kedésnek találnám, mert ennek létesítése 
után lehetne igazán megtudni, hogy tényleg 
sok-e a munkakeresök száma ? és hogy 
csakugyan nir.es munka, mely után a mun
kások megélni tudnának ? amit ugyan nem 
hiszek, de ez által rá mulathatnánk, hogy 
adtunk módot nektek arra, hogy munkához 
hogy juthassatok I

Én mint falun lakó gazda ember jól 
ismerem a viszonyokat, eleget hallottam a 
munkásokat panaszkodni, de legnagyobb
részt ezen, hogy néha nyáron is kénytenek 
tétlenül otthon ülni, mert nem mehet dol
gozni, pedig jól tudják, hogy nyáron éppen 
nagyobb gazdaságok nem képesek annyi 
munkaerőt kapni, mint a mennyit feltudná
nak használni. Ezen munkás-csoportok lé
tesítése egy mód a munkás bajoknak és ál
lapotoknak részbeni megszüntetésének és 
egyedüli módja a belterjes gazdaságok fej
lesztésének.

Mert jól tudom, igen sok ember azért 
folytat régi gazdálkodást, mert kellő napszá
most nem talált.

Tehát e füzetkémben is jeleztem 
már, hogy a munkások érdekében jó
nak látnám a „munkás csoportok" 
alakítását, mert a munkásnak, aki 
munkából él, igen fontos dolog az, 
hogy egy napja se vesszen kárba, ha 
itt van a munkaidő ; annak elég kár 
az, ha munkaidőben az időjárás gá
tolja, hát ha még nem tudja azt, hogy 
hamarjában munkát hol talál ?

Ha munkáscsoport van egy köz
ségben és az a munkás tagja egyik 
vagy másik csoportnak, bármely pilla
natban elmegy a munkáscsoport veze
tőjéhez, aki rögtön tudatja az illetővel, 
mely gazdaságban találja a csoport 
többi tagjait és hol talál munkát az 
illető. Ez annyira világos és érthető, 
hogy ezen munkáscsoportok létesítése 
a munkások érdekében volna elsősor
ban fontos, másrészt a gazda érdeké
ben is való lenne, hogy egy rövid óra 
alatt megtudja a gazda, c, y k 'zség- 
ben van-e munkás, mert azonnal meg
tudja a vezetőtől, a munkáscsoport
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tagjai szabadok-e vagy nem ? így ak
kor megy a másik faluba és ott ugyan 
igy keresi a munkást.

A doboltatás nem vezet czélhoz, 
mert lehet, liogy azt a munkás sem 
mind hallja, de maga a gazda is úgy 
van vele, hogy a doboltatást megtette, 
másnap várja a napszámost és nem 
jön senki, a terménye szenved és ő 
maga károsodik.

A munkás, ki a dobolást nem 
hallja, de különben szívesen menne 
munkába, legjobban károsul. Nyári 
nagy munkaidőben, mikor legnagyobb 
a napszám, számtalanszor tapasztal
tam, hogy a gazdaságokba munkás 
kellett és nem volt elegendő. Dobol
tatás, csőszök, gazdák küldözgetése 
hiábavaló volt, a munkás kevés volt. 
Magam találkoztam több munkással s 
kérdeztem : mi a foglalkozása ? — s 
felelte : napszámos. „Hát miért nem 
dolgozik ma ?“ „Mert nem hívtak 
munkáöa." — Ezzel tudattam, hogy 
nekem munkásra van szükségem s 
másnap 8—10 napszámossal szaporo
dott a munkaerőm. Tehát látható, hogy 
a dobolás nem elegendő tudtul adni 
a munkát, sem a csőszök, gazdák 
küldözgetése de az egyedüli czélra- 
vezető a munkáscsoportok létesítése, 
mely előnyös lesz a gazdákra, de 
még előnyösebb a munkásokra nézve.

A munkáscsoportok létesítése fe
lette szükséges, de nemcsak egyes 
községekben, hanem az egész ország 
összes községeiben, mert a munkás 
csoportok alakítása nélkül belterjes 
gazdálkodást vinni nem lehet, már 
pedig a munkások helyzete csak úgy 
javulhat, ha egész országban belterjes 
gazdálkodást visznek a gazdák, mert 
azt tudjuk jól, hogy a belterjes gaz
dálkodás kíván sok munkaerőt. Tehát 
a munkásoknak saját maguk jól meg
fontolt érdeke kívánja, hogy őket mi
nél könnyebben feltalálja a munkátadó 
gazda, mert ha az bizton számíthat 
munkaerőre, gazdaságát akként ren
dezheti be ; ezt pedig csak úgy érne- 
tik el, ha vannak munkás csoportok 
vagy szövetkezetek és ha van egy lap, 
melyben bármely gazda hirdetheti azt 
a munkát, amelyre munkáét keres. Ez 
a lap az ország minden munkáscso
portjában megjelenik, tehát elviszi az 
ország összes munkáscsoportjai közé 
a hirdetést és ebből láthátó, hogy 
mindig lesz alkalma a munkásnak 
munkát találni.

A fődolog pedig az, hogy a nyári 
munkák után az őszön és télen is 
találjon munkát a munkás.

Itt e kérdésnél meg kell állani, 
mert tudjuk jól, a gazdasági munkák 
nyáron vannak, az őszi és téli mun
kák mások, tehát annak a munkásnak 
más munkát is kell tanulni. Ma az or
szágban téli munkák : a vasútépítés, 
utak építése, csatornázások, favágási 
munkák stb. és végre háziipari mun
kák is vannak. A Szeged vidéki, szó
val a tiszamelléki kubikos munkás, ki 
évtizedek óta más munkát nem vég
zett, csak a kubikos munkát és most 
már, midőn folyóink legnagyobbrészt 
szabályozva lettek, persze a kubikos 
munka is kevesebb lett, pár évvel ez

előtt olvastam, hogy a 
kisok azon nézeten voltak, hogy az 
állam adjon nekik kubikos munkát, 
mert ők csak azt értik.

Ez nehéz kívánság, s azt hiszem, 
nem is jogos, mert az az ember, aki 
kubikos lehet, az más gazdasági mun
kát is megtanulhat.

Gondolom, a tavalyi évben lát
tam Hatvanban, a czukorgyár végezte
tett Zagyva töltésemelést ; kik végez
ték ezt ? Nagyrészt alföldi kubikusok. 
Megvallom, meg voltam lepetve, hogy 
ide oly messziről jöttek kubikosok, 
mikor 'tt e vidéknek sok és nagy 
munkaereje van. Ebbéli tapasztalataim 
azt mondják : mégis igazam van, hogy 
a munkásnak ma, midőn a megélhe
tés édes mindnyájunknak nehéz, még 
is jó lenne, ha többféle munkát tanul
ná meg, nehogy ha esetleg valami 
munkásra lenne szükség, messziről 
kellessen azt idehozni.

Igy van a vasútépítéseknél, szóval 
a legtöbb földmunkánál, hogy oda 
olasz munkásokat alkalmaznak. Lehet- 
ne-e azt elgondolni, hogy azok az 
olasz munkások olcsóbban dolgoznak, 
azéit alkalmazzák őket a vasútépítés
nél ? Dehogy, sőt drágábbak, de mi
vel a vasútépítések a nyári munka
időben vannak, a helybeli munkások, 
értve azon vidék munkásai, hol a 
vasútvonal épül, el vannak foglalva 
gazdasági munkával, a vasútépítést 
ott kell hagyniok. Az építő társaság, 
mivel az épitési idő meg van hatá
rozva, hogy meddig terjedhet, magyar 
munkást drága pénzen felhasználni, 
hogy a vasútépítést a kiszabott időre I 
befejezhesse.

Nézetem itt is az, hogy ha a ma
gyar munkás a köbméterben való 
munkát megtanulja, mind az ilyen | 
munkákra vállalkozhat és a gazdasági I 
munkák daczára a vasútépítéshez is j 
elmehet dologba, hiszen az országban 
van elég kézi erő, aki mondjuk mar- 
cziustól junius végéig végezhet ilyen 
munkát, a julius-augusztusi aratásra 
visszajön, szeptember, október s no
vemberben még ismét megtalálja a 
munkát. Ha avasulvállalkozó biztosan 
tudná azt, hogy magyar munkásai 
lesznek és állandó munkásai, azt a 
vasútépítést biztosan magyar munká- | 
sokkai fogná végeztetni és megvagyok : 
győződve, ha az országban ilyen mun- I 
kiscsoportok létesülnek, ami már egy 
garanczia arra, hogy a munkaadó a 
munkást megtalálhatja, meg vagyok 
győződve, hogy maga a kormány fogja 
avval a vállalkozóval kikötni, hogy ! 
tartozik magyar munkást alkalmazni.

Most visszatérek arra, amit a 
munkások állítanak, hogy a munkások 
nem kapják meg a megérdemlőt! nap
számot

Erre az igazi felelet csak az lehet, 
hogy a munkások csak egyoldalulag 
nézik a dolgot, csakis a saját szem
pontjukból, de nem veszik tekintetbe 
azt a nagy gazdasági pangást, ami az 
utóbbi évtizedben beállott, amit elő
idéztek a rossz gazdasági évek, to
vábbá a rossz pénzügyi állapotok, 
melyek ma némileg javultak, de azt 
tudjuk, hogy aki megbetegszik, annaic
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kubikos mun- I hosszabb idő kell, hogy teljes erejét
visszanyerje.

így vagyunk mi, gazdák is. A 
sok gazdasági bajok annyira sújtottak, 
hogy nem napok, de évek kellenének, 
hogy némileg is visszaszerezzük erő
inket. És ha mindezeket a i./.mk isok 
tekintetbe veszik, vagy vennék, nem 
mondanák azt, hogy a megérdemlett 
napszámot nem kapják meg

Ma már a közép birtokos osztály 
elpusztult, vagy aki van, az nagy ön
megtagadással tartja fenn magát. A 
nagybirtokos osztály is legnagyobb 
részt el van adósodva, de még egy
idejűleg tartja magát Aki ezt kétség
be vonja, bárkinek szabadságában áll 
a telekkönyvi hivatalokban mindezek 
után meggyőződést szerezni, melyet 
mind a rossz gazdasági évek okoztak 
valamint az általános gazdasági és 
üzleti pangások.

Ilyenek után meg nem érdemelt 
napszám és bérek nem fizetése nem 
lehet jogos panasza a munkásoknak.

Szándékom volt politikát nem 
említeni, de most ilyenek után lehe
tetlen a gazda osztály teljes pusztu
lását nem várni, ahová a mostani po
litikai helyzettel jutottunk. Ez az ön
álló vámterület. Aki ezt tudja, mit 
jelent, az látja, hogy ez a gazJa osz
tály végpusztulasát fogja előidézni. El 
fog pusztulni a jelenlegi gazda osz
tály, de nemcsak a nagybirtokosok, 
hanem a még meglevő kisbirtokosok 
is és válságba jutnak a gazoák.

A nagy alföld, ahol a búza terem, 
szóval a búzatermő vidékek, ahol az 
állattenyésztés virágzik, ahol eddig a 
jómód és biztos megélhetés helye volt. 
Az önnálló vámterület beálltával a 
búza 3 frt. 15 kr., a rozs 2 frt. 93 
kr., a zab 2 frt. 50 kr., a kukoricza 
1 frt. 40 kr. vámot kap.

A szarvasmarha minden méter
mázsa elő súly után 4 frt. vámot. 
Kérdezem, megvolt-e eddig a gazda 
elégedve 8 írt. búza árral ? Ugy-e 
nem ; hát most, ha 5 frt. lesz a búza 
ára ? Mit fog ez jelenteni ? nem-e a 
végpusztulást ? Tehát lássák azok, 
kik kívánták az önálló vámterület, 
akik keveselték a búza árát, ha 8 frt. 
volt. Most lesz 5 frt. a búza ; a rozs 
volt 6 frt., most lesz 3 frt. 50 kr., a 
zab, ha volt 6 frt., lesz most 4 frt. stb.

Erre az önnálló vámterület liivei 
azt mondják : hiszen ez csak mumus. 
Olvassák el a „Magyar országos gaz
dasági egylet" által kiadott „Köztelek" 
cimli lapnak 1905 fcbr. 11-iki számá
ban Robinek Gyulának a cikkét és 
szintén ezen lapnak febr. 15-iki szá
mában Bartal Béla czikkét. Ezen két 
nemzetgazdász nagy tudását mindenki 
ismeri és aki ennek a két közérdekű 
cikknek az elolvasása után is azt 
mondja nyugodt lelkiismerettel, hogy 
az önálló vámterület következménye 
„mumus" fájdalom, de azt kell mon
dani : „Szegény Magyarország, a te 
sorsod a pusztulás !“

Az önnálló vámterület hozza te
hát az ipar fejlődést? Tehát ebben 
van a remény ? De kinek fejlesztjük 
az ipart ? Hiszen mire az ipar fejlőd
ne, már a gazdaosztály elpusztult, 
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mert az olcsó terményárak mellett 
magát fentartani nem birta.

Vagy azt mondjuk, amit sok em
ber sokat szokott emlegetni, hogy az 
mindig igy volt; egyik pusztult, má
sik gyarapodott, tehát ezentúl is igy 
lesz. Igen, de az önálló vámterület 
barátai is azt hangoztatták, hogy a 
nemzeti fejlődést is elő kell mozdítani.

De én azt tartom és azt mon
dom, ha most az önálló vámterülettel 
egy gazda elpusztul, nem egy másik 
gazda fogja annak földjét megvenni, 
hanem megveszi egy idegen ; és ha 
voltak Magyarországon régi családok, 
nemesek, bárók, grófok majd lenné
nek azok hely ett báró Springerek, her- 
czeg Lichtensteinek stb. a magyar 
nemesek helyén Isten tudja, mily nevű 
idegenek.

Majd 20—25 év múltán, ha majd 
füstölnek a gyárkémények, idegen be
vándoroltak tulajdonában, telve idegen 
munkással és ha egy magyar mun
kást ott találunk azzal szóba áll vala
ki és kérdezi : „Milyen származású 
maga ?“ — azt fogja felelni: 
„Magyar vagyok." — „Hát az atyja 
mi volt ?“ — „Régi nemes és birto
kos, de birtoka elpusztult."

Ez a jövő képe I Ezt várhatjuk 
az önálló vámterülettől, hogy kicsiny 
országunk fizetésképtelen gazdaközön
ség fogyasztására támaszkodik az ipar- 
czikkeivel, mely kifelé nem mehet, 
mert vámot fizetne, továbbá a külföldi 
ipar, mely már sokkal fejlettebb, úgy 
sem eresztené azt kifelé, tehát össze
törni egy 38 év óta lassan, de bizto
san fejlődő országot, egy reménytelen 
iparfejlődéssel kecsegtető bizonytalan 
jövőért.

Jó munkások ! vegyétek figye
lembe, hogy csekély eszmém : a 
munkáscsoportok alakítása a ti meg- 
élhetéstek előmozdítására irányul.

Egy rosszabb jövő előtt állunk, 
ragadjunk meg minden alkalmat, ami 
bármily csekélylyel, de előbbre visz 
minket.

Ha gazda vagyok is, de nem el
lenség ; támogassuk egymás érdekét 
igy az önök munkáravaló szövetkezé
sét, munkára való csoportosulását 
szívesen támogatom, az ilyen munkás 
csoportok szabályainak kidolgozásában, 
szívesen segédkezet fogok nyújtani.

Gróf Keglevich Gyula.

Heti krónika.
I.

Véres párbaj lészen
A babati dombon, 
Sámson és Delilla 
Kíizdnek a porondon.

„Szabadlábon levő"
Delilla intézi, 
Ocsenás és Halász 
A párbaj segédi.

Plistill már készíti
A szent Mihály lovát, 
Jó Déry mamánál, 
Isszák meg a torát.

„Nagy krumplit" megvevé
Olcsón fenyő Mayer ;
Mire az övé lessz,
Izzad majd az — ájer.

Azért szó, ami szó,
Wer weist, wo dér Hund liegt . . .? 
Gödöllőn adták el
A legdrágább — krumplit.

Darázs.

HÍREK.
Gróf Ráday Gedeonná temetése. 

Pénteken temették el nagy részvét melleit 
özv. gr. Ráday Gedeonnét, Ráday Gedeon 
volt magy. kir. honvédelmi miniszter nejét, 
szili, gr. Pergen Filippinát, a 64 évas korá
ban elhunyt s jótékonyságáról közismert úr
nőt. A beszentelés pénteken volt Gödöllőn, 
ahonnan lkladra vitték a családi sírboltba, 
örök nyughelyére.

Temetésén megjelentek mélyen sújtott 
gyermekei : Gróf Ráday Gedeon és gróf 
Chotek Rezsöné, valamint az összes főúri 
rokonság és a környék urai, az elhunyt úrnő 
tisztelői, de ott volt a polgárság és a sze
gény pórnép is, amelylyel annyi jót tett 
életében.

Mig élt, jótevője volt a szegénynek, 
árvának, elhagyatottnak.

Gödöllő szegényei minden hétfőn meg
jelentek nála s ajtaja éjjel-nappal zárva lé
vén, ismerték szokását ; tudták : melyik 
ablakon kell kopogtatniok, hogy a jóságos 
kéz kinyújtsa nekik a 10 krt. a szokott ala
mizsnát.

Mert ennyit kapott mindenik, üresen 
egy sem távozott ablakától.

Mig Ikladon lakott, csütörtökön vendé
gei voltak a község szegényei. Mindenik 
kapott ebédet és egy pohár bort.

És hány helyen éreztette még az ő 
nagy szive melegét, hány embert segített, 
hány emlert gyámolított I

Nem volt jótékony czél, amelyre el 
nem juttatta volna adományát.

Hány szegény anya dajkálta fel újszü
lött gyermekét a kegyelmes asszony által 
sajátkezűié" varrt ingeeskékben, fehérne- 
müekben.

Mert agg komornájával együtt varrogat- 
lak ők s készítették a gyermekkelengyéket 
hogy felsegíthessék a nyomorban sínylődő 
gyermekágyas nőt. — Ez volt az igazi 
legnagyobbfoku nyomor az agg grófnő sze
mében.

Nyugodjék békével, a szegény nép 
imája virraszt örök álmai fölött.

Kinevezés. A pénzűgyminister Kovács 
István gödöllői adótisztet a IV. kér. állam
pénztárhoz pénztári segéddé nevezte ki.

A váczi mandátum. A váczi kerület 
most nagyon kapós s mindazok szemei, kik 
mandátumra vágynak, rajta függnek. S bár 
a nép báró Prónay Dezsőt akarja, jelöllek 
jönnez és járnak. Gosztonyi Tibor, kit báró 
Prónay Dezső is támogatna, már több he
lyen Váczon s vidékén járt. így Barta Fe
renc, a függellenségi párt világosi volt kép
viselőjelöltje, aki a januári választáson ma
radt ki a parlamentből. Kardhordó Árpád 
is működik. Hajnik Béla, kinek nagynevű 
atyja régen képviselte Váczot és ő is volt 

1 egy Ízben már ott képviselőjelölt, szintén 
nem mulasztotta el régi ismerőseit és a ve
zető férfiakat most felkeresni. Az újpestiek 

mintegy húszán mentek fel Ugré> Gyulával, 
hogy dokumentálják Ugró népszerűségét a 
kerületben Egyébiránt — Írja tudósilónk — 
egy kis tévedés van itt csak a jelölt urak 
részéről, mert hát a váczi nép s a Galga- 
völgy is egyhangúlag fogja báró Prónay 
Dezsőt megválasztani.

Álarczos bál. A gödöllői tűzoltó ze
nekar f. évi márczius 5-én álarczos bálát 
tart Szalay Vincze Aranysas szállójában. Be
lépti dij személyenként 1 kor.

Országos vásár. Füzesabony község
ben a legközelebbi országos vásár márczius 
hó 5 és 6 napjain lesz és pedig az első 
napon állatvasár, melyre szabályszerű jár- 
lattal mindennemű állat felhajtható.

Műkedvelői előadás. Az aszódi Pol
gári Kör folyó évi márczius hó 5-én vasár
nap a saját épületében míiKCdvelő szinielő- 
adással egybekötött tánczmulatságot tart. 
Belépő dij : I. hely 2 korona, II. hely 1 
korona 60 fillér. Gyermekjegy 60 fill. Kez
dete fél 8 órakor. A műkedvelők Műlkr 
Gyula „Babos kendő" czimtl énekes nép
színművét fogják előadni.

Lövés az erdőn. Tribb Ferencz kr ro- 
nauradalmi erdöőr falopáson érte e hó 22-én 
délben a Babati erdőben Mihályi János, ifj. 
Berze Sándor és ifj. Bencsik Sándor gödöl
lői lakosokat, kik mikor ő rájuk kiáltott, 
futásnak eredtek s ö azokat üldözvén, egy 
fatörzsben me botlott, elesett, miközben 
puskája elsült s a golyó Mihályi Jánost a 
hátán találta. Az eset feljelentetett.

Földmives bál. Ma este a gödöllői 
földmives ifjúság bálát rendez az Erzsébet- 
szálló nagytermében.

Megkorbácsolt tanító. Épületes eset; 
nek voltak szemtanúi Rákoskeresztúr lakosai 
közül azok, akik az elmúlt vasárnap délelőtt 
a templomba mentek. Ekkor történt, l.ogy 
Masztics József rákoskeresztúri róm. katli. 
kántortamtót, amikor a templomba ment 
hivatalos teendőit végezni, Szájbéli Dénes 
fővárosi tisztviselő egy kutyakorbácscsal a 
templom előtt elverte. A kínos, feltűnést 
keltő eset előzményei a következők : A rá
koskeresztúri római katholikus hívők egy 
része már régóta hadilábon all Masztics Jó
zsef kántorral, aki ellen a váczi püspöknél 
is tettek feljelentést. Ezen feljelentés alapján 
a megyéspüspök elrendelte a vizsgálatot. 
Masz.ics ezen feljelentés értelmi szerzőjéül 
Szajbélit tartotta s ettől kezdve ahol csak 
alkalom kínálkozott, megvetöleg nyilatkozott 
Szajbéliröl. Az ellenségeskedés még jobban 
kiélesedett a két fél között a deczemberben 
megtartott községi képviselőtestületi válasz
tások alkalmával, amikor Maszticsnak sike
rült kibuktatni Szajbélit a közs. képviselő
testületből. Az egymás iránti gyűlöletet azon
ban a lefolyt országgyűlési képviselőválasz
tás izgalmai meg jobban kiélesitetlék. Masz
ticsnak, hogy Szajbélin bosszút álljon, az a 
szerencsétlen eszméje támadt, hogy feljelen
tést tett Szajbéli ellen a katonai parancsnok
sághoz, hogy Szajbéli mint szolgalaton kívüli 
viszonyban levő főhadnagy a tiszti ranggal 
össze nem egyeztethető piszkos dolgot kö
vetett el. Ezen feljelentés alapjai! Szajbélit 
megidézték a katonai becsületügyi bíróság
hoz, hol értésére adták a vádbeli cselekmé
nyekéi. Szajbéli méltatlankodva hallgatta vé
gig a vádakat s miután kijelentette, hogy a 
vadak hazug rágalmak, a becsületbiróság 
állal utasítva lett, hogy a feljelentőtől vegyen 
elégtételt. Szajbéli ennek alapján provokál- 
tatta Maszticsot, de ez hivatkozva kántori és 
tanítói állására az elégtételadást megtagadta. 
Szajbéli erre vasárnap reggel 9 érakor két 
bar. tja kíséretében megjele.it a róm. katli. 
templom előtt Maszticsot kérdőre vot.ia.

Kiadó vagy eladó
egy úri ház, uj, szilárdan épü.t Gödöllő 
belterületén. Bővebbet a kiad- liivata bán.

megjele.it
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,í N G Y E N
kap mindenki kívánatra 

gazdagon illusztrált 
farsangi katalógust 

BáE-kotiliom
és mindennemű, far.;.-. :,yi 

tréfás czLikckrol.
ti. a farsangi kaialágas 
,a.tai.n i "■ n.ig ni érdekes 
k ii.áo.itur.i- újdonságokat, 
.ilarezokat, orrokat, komi
kus sapkákat, komikus 
hangszereket (bigotphonok) 
jelvényeket, conandolokat, 

lég-kigyókat, díszítési tárgyakat,
—’ tréfás czikkektt.-------

Cotillonhaus
Heinrick Ker.ész, Wien, 
1., Fleischmarkt 18—242.
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Földterület 
felméréseket, birtokfelosz ást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szám.

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

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szenifödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszjyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszerel issei elfogadtatik.
-- ---------- Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek.

Híilovekiu1!; 

segélyt és tanácsot nyílj 
tok. Szülés esetén nir 
gyakorlottsággal bírok.

Csölle Anna 
egyet, szülésznő 

Oöjftllön, Petőíi-tér

i-S'* r v* c“

csak hamar meggyógyított. i

j * í r « yoi

r WiRíen 
*.t2< fv^a»a.

Megfojt ez az átko-J/g-L J.’ 
zott köhögés 1 IVUlHÍníl’

Gödöllő : Szentmiklóssy B
• Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztillnl

Aszód : Sárkány László. ...................I
J UtTEKT'-UL-C. r.-n.'I '.IUK mg.I,

I
i

I

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be cziinét 975 
jel ge alatt a következő 
.'. i.nre: Anonczcn-Altci- 
lung des „Mei 
hetin M.'erfekl

______W á wSíűAt ■ t.»r»rrRrT«prww:

H Zvornyh Andris
’ szobafestő, mázoló, kocsifényezö 
n és nyerges, GÖDÖLLŐN.

kapható!
Rfcvá«a-iÁs.nál kúni'ÍMn arra ügyn'jűi'k, hogy 

dtrab ezappan a . Schích’." < é.vv-, 
a fen i védjegyek epyiwévet Ingyen Allálv ■.

| Van szerencséin a t. közönség 
y szives tudomásáia hozni, hogy 9 év 

óla fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház)

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

kocsifényezö és nyerges 
üzletet nyitottam, hol minden e szak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIKANDRÁS 

■estő.
Jrax-’axaratss

ÓH JAJ ! Köhögés, rekea.ség és clnyálkáaoda: 
ellen gyors és biztos hatásúak 

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

Fő- és szétküldést raktár: 

„N ADÓ R“ gyógyszertár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

’ BENZIN MOTOROK, GÖZCSÉPLÖKÉSZLETEK 
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók 

eA MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL

BUDAPEST, V., Vúczj körút 312.
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. __

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában ■ -


