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Munkásoknak
munkára való szövetkezése.

Válasz gróf Keglevich Gyula urnák.

Zászlót hajtok a gróf urnák azon 
eszméje előtt, hogy a munkás embe
rek munkás csoportokat, szövetkezete
ket alakítsanak s hogy ezen szövet
kezetek egymással és a munka
adó nagyközönséggel hírlapi utón 
érintkezzenek s igy mintegy közvetít
sék a munkás és a munkaadó között 
a szerződési viszonyt.

Nemes és czélirányos gondolat 
ez, és híve lévén a szövetkezeti esz
mének, örömmel üdvözlöm e jó ideát, 
mert biztos vagyok abban, hogy a 
szövetkezés itt is be fog vállalti, itt is 
meg fogja teremni gyümölcseit, mint 
ahogy megtenni mindenütt, ahol he
lyes irányban használtaik fel.

Azt azonban, hogy az önálló 
vámterület oly természetű, ká
ros eredményeket szülne, nemzetgaz

dasági szempontból, aminőket a gróf i 
ur czikkében megrajzol : nem hiszem, 
és csikkének erre vonatkozó passzusait 
nem Írom a I á.

Mert :
Hazánknak sokkal nagyobb az j 

exportja, mint az inportja, bár ez ' 
utóbbi az utolsó 10 esztendőben szin
tén óriási mértékben emelkedett.

Hogy csak egy-két számadatot ' 
említsek fel a statistikából : míg 1886- 1 
bán 832 millió korona behozatallal 
szemben kivitelűik 836 millió korona 
volt, addig 1903-ban 1240 millió ko
rona behozatallal szemben 1364 millió 1 
korona voit a kivitelünk.

Mint ezen számadatokból kitűnik, 
kivitelünk 124 millió koronával múlta 
felül 1903. évben a behozatalt ; a véd- ' 
vámok osztrák részről való felállítása 
után — ami az önálló vámterüllet 
behozatalának természetszerű követ
kezménye lessz, — természetesen a 
kivitel is csökkenni fog, azonban nem 
olyan méretekben, mint czikkiró ur 
gondolja, mert a kivitelben beálló ' 

csökkenést Tekompenzálni fogják a be
hozatali vámok, amelyek viszont a mi 
javunkra esnek és az az árdifíerenczia. 
amely a nyerstermények itt bei ben 
való feldolgozásából származó árcsök
kenés folytán keletkezik.

Mondjuk, hogy olcsóbb lessz a 
búza, a rozs, az állat stb. stb. szóval 
kiviteli czikkeink olcsóbbak lesznek, 
(ami nóta bene nem is szükségképen 
következik a vámsorompók felállításá
ból, mert az osztrák sógor, ha szük
sége van rá, még a vámot is ráfizeti 
a mi eddigi árainkra,) de olcsóbb lesz 
ám az itthon készített iparczikk is, 
kisebbek lesznek köztér beink, mert a 
védvámok is hozzájárulnak ezekhez és 
olcsóbb lessz az élet, amiben birtokos 
osztályunk is épp úgy fog részesedni 
mint bárki más halandó.

Nem látom át ennélfogva : mi 
kár lehetne elvégre az önálló vám
területben ? — Hogy miért tenné az 
tönkre a birtokos osztályt ?

Ellenkezőleg I
Az bizenyes, hegy gjári iparunk

TÁRCZA.

Magunkról.
— Eredeti tárczánk. —

Irta : Szomabázy István.

A minap, csodás véletlen folytán, egy 
hét alatt kétszer tiszteltek meg a tolvajok ; 
egy kabátomat és egy tárczámat lopták el. 
A kabát az előszoba fogasán függött, a cse
léd nyitva hagyta az ajtót s mire körülnézett, 
már csak hült helye volt a ruhadarabnak ; a 
tárcza egy fővárosi újságban jelent meg, egy 
vidéki újság szó nélkül átnyirta s idegen 
néven talalta fel becses lapja olvasóinak. A 
kabátlopásról jelentést tettem a rendőrségnek, 
a tár zárói melabusan hallgattam. Pedig a 
tárcza értéke (nem az irodalmi, hanem az 
anyagi — szintén volt annyi, mint a kabáté. 
De miért csaptam volna lármát ? Mi, magyar 
Írók, fájdalom, úgy vagyunk szoktatva, hogy 
a szellemi tulajdonjogot nem vesszük valami 
komolyan. Azok se vették, akik a szerzői 
jogról szóló törvényt valaha kodifikálták és 
megszavazták. „Ellopni — mondják — csak 
azt lehet, ami megfogható ; a gondolatnak 
pedig se keze, se lába". A rendűi tisztviselő 
komoly jegyzőkönyvet szerkeszt arról, hogy 
a kabátomat ellopták ; ellenben a tárcza 
miatt — ha panaszolkodni, vesztemre, az 
eszembe jutna — henczegönek és nagyké- 

pünek mondanának. Hallgatok, mert nem 
tehetek okosabbat ; sőt, szegény firkász, 
még megtisztelőnek is találom magamra 
nézve, hogy egy tekintélyes vidéki bácsi az 
én csacsiságaimat nem röstellte a saját ne
vével girálni.

Mert a szerzői törvé.iy tagadhatatlanul 
szép alkotás, de mi Írók nem igen vesszük 
sok hasznát.

Arról, hogy egy sereg vidéki újság a 
budapesti tárczákat rendszeresen áthóditja, 
nem is akarok fölöslegesen szót vesztegetni; 
mert még azt mondanák, hogy nem panasz
kodom. liánéin dicsekszem. Ez egy kedves 
és patriarkális hagyomány ; a Nemzeti Szín
ház az összes külföldi színmüveket nagylel
kűen átengedi a vidéki színházaknak ; mi, 
gazdag magyar Írók, a tárcsáinkkal és no
velláinkkal kedveskedünk vidéki kollégáink
nak. Én legalább különös megtisztelésnek 
veszem, hogy egy-egy szerény tárcsám szé
dületes körutat lesz a Kárpátoktól az Adriáig; 
az újságok bizonyos szeretetreméltó feszte
lenséggel veszik át egymástól a pironkodó 
leányt, kétértelműségeket fecsegő fiatal asz- 
szonyt, a szomorú, sebforradásos ifjú grófot, 
aki épp most tért haza az afrikai tigrisvadá
szatról. Büszkeségemet még az se rontja 
meg, hogy ismeretlen barátaim ezt nemes 
önzetlenséggel cselekszik, amennyiben soha
sem jut eszükbe megsérteni azzal, hogy 
munkámért nyomorult pénzt kínáljanak. El
végre a bénz csak hitvány eszköz; és a 
múzsának, aki bennünket, szerencséseket 
homlokon csókol, semmi köze a prózai 

anyagi kérdésekhez. Még azt se veszem zo
kon, amivel egy csanádmegyci újság meg
tisztel : hogy a névtelen tárczáimat a teljes 
névaláíráson'.mai adja ki. Neki is van némi 
igazsága van abban, hogy aki amit ír, azért 
vállalja cl a felelősséget ; csak bulgáriai 
Ferdinándnak van joga ahhoz, hogy az in- 
kognitóját fentartsa. Mi jogon visel század
végi ember zárt sisakot ? Csanádmegyci 
kollegámat semmise kötelezi arra, hogy az 
én privát okaimat tisztelje. De az már, mi 
tagadás, mégis bosszant kissé, hogy egy-két 

! vidéki irótársam a saját fantáziáját ficzán- 
koltalja az én szerencsétlen novelláimban.

Ha ezt a képet Önök netalán homá
lyosnak találják, szívesen szolgálok részlete
sebb felvilágosítással.

Irtain egyszer egy tárczát, ez volt a 
czime : II a I I e r Ida. Egy öregedő pia
ristáról volt szó benne, aki egyik diákjában 
a fiatalkori ideálja fiát ismeri fel. A pap 
megtudja, hogy Itallér Ida, a gyermek anyja 
már öt évvel ezelőtt meghalt ; és akkor zo
kogva, szilaj fájdalommal öleli magához a 

' rózsásarczu gyereket. A tározóban nem a 
történet volt a fontos ; aféle hangulatos kép
nek készült, mely egy fájdalmas hűit még 
tovább akar rezegtetni az olvasó szivében. 
A kis dolgozat ugylátszik megnyerte vidéki 
kollégáim tetszését, mert több újság szives 
készséggel átvette ; de egyik se tette meg 
azt, amit egyik dunántúli hetilap : hogy rö
vid utón megváltoztatta a tárcza végét. — 
„Terringettét, gondolta a széplelkil szer
kesztő, az ember vagy beszéiyt ir, vagy 
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éptigy, mint a kis ipar fejlődni fog, 
lesz tehát vevője itthon is a hazai 
nyerstermónyeknek és bizonyosan meg 
fognak adni olyan árat e gyárak is, 
mint mostan az osztrák gyárosok és 
közvetítő kereskedők annak tudatában, 
hogy hiszen kivülök nincsen hol el
adnunk, nincsen vagy alig van export 
piaczunk.

Nagy bajt tehát nem fog okozni 
az önálló vámterület s legfeljebb csak 
az átmeneti idő fog egy kis megráz
kódtatással járni.

Azt meg majd csak kiheverjük !

Csörgő.

HÍREK. 

Nagy böjt. Folyó hó 8-án lesz ham
vazószerda s ezzel a katholikus hívek meg
kezdik a husvétra előkészítő időszakot, a 
nagy böjtöt, mely a közbeeső 0 vasárnap le
számításával épen 40 napig tart. Hamvazó 
szerdán az egyház komoly szertartások által 
fgyd.neztet a büilbánatra, a magába szál-
I .sia. Tegnap még vigalmakban, élvezelek- 
li..i úszott a viiáa. ma a vallásos keresmé
nyek magokba sz. J .ak, Isten házába jönnek. 
Ott látj..k a | ..pót az olté”.i.,l, előtte edény
ben hamu, a mulai:dó.-ág jelképe van. Ez a 
hamu a vl..'.-.vasárnapján megszentelt barka- 
;;,;.ld:é. égen lelt. Virágvas írnapján a dicső
ség jelentője, ma a ! ál. diccöség mulmidó- 
ságának hirdet '< tanulságos a böjt
kezdetén I A szcntelési imák végeztével a 
pap meghinti a Írvek homlokát e megrázó 
szavak kíséretében : Emlékezzél meg ember, 
hogy por vagy és porrá leszesz I Komoly 
szavak ezek, melyek a világi élvezetekbe 

ologyát. A beszélyt, tudtommal, az jellemzi, | 
hogy nemcsak eleje van, hanem vége is. ' 
I írnek a novcll..n;.k pedig nincs vége. Nyúl
junk hit e;y kicsit a tisztelt tekintetes ur ' 
hóna alá". hótársam ezzel ír.cgmártc.tta a 
t llát a kalamárisban és kijavította a beszély 
végét; az átd-il. ozásban a piarista megtudja, 
hogy nemcsa l.a'ler Ida halálozott meg, ha
rcin a férje is ; s a szerencsétlen gyerek 
l 'kélites árvaságban maradt. Ilyen köriilmé- 
i ek közi a tisztességes fé: fiú nem pontozott 
moi’dr.tokbr.11 beszJ, hanem — mint mcsta- 
i:..l>an az. elmés Írók mondani szokták — 
áttér a cselekvés mezejére. A piarista felne
vel el: a fiút, I vadja a piaristák rendházába, 
s derék, haz.Tas kegyesrend.t nevel belőle 
í : emberiség cliszére. A novella e hangula- 
t >s sorokkal végződi tt : „A llailer Ida fia- , 
I . i derek szcizetcs lön, aki szép siker.el 
tanította az a'gebrát a kíilömböző rend- 
hmiakban.-

Ez az eret nem áll egyedül a történe
lemben és irótá:ralin bizonyára épp oly jog- 
i.t.l panaszkodhatnának vidék átdolgozóik 
ellen, mint ió magam. Nehogy valamiképp 
félreértés legyen köztünk: eszembe se jut 
azt állítani, hogy az. átdolgozás talán gyön
géi b volna, mint az eredeti. Sőt szívesen 
beismerem, hogy sokszor meglepő színekre, 
uj alakokra, r.-.vasz, de kiesé homályos ötle
tekre is bukkanó!: a novelláim reprodukció
iéban. Mi tagadás; azért olykor megütödve 
csóválom a fejein, mikor én, aki sohase jár
tam még Simontornyán, az odavaló újság
ban a saját nevein alatt olvasok egy-egy 
csípős megjegyzést a simontornyai közálla
potokon. Nem tudom, vájjon egy losonczi 
vagy egy gölniezbányai lapban' olvastam-e 
valamikor, ho y az egyik novellahösöm, aki 
épp az firgrófne előtt térdepel, váratlanul igy 
s/.él a hideg, de szerelmes asszonyhoz.

merült embert hathatósan figyelmeztetik, hogy 
a mulandók helyett gondoljon az örökkéva
lósággal, lelke megmentésével. Erre int kü
lönben azgegész nagyböjti idő is. Tiltva 
vannak ez alatt a zajos mulatságok, inenyek- 
zők. A középkorban még a pörlekedések, 
birói Ítéletek is szüneteltek ezen idő alatt, 
testi büntetéseket nem hajtottak végre, fen- 
állott az istenbéke, treuga Dei; még a há
ború véres munkájának is gátat vetett a böjt. 
A hívek naponként misét, szentbeszédet hall-

■ gattak s a kijelölt szent helyeket ájtatos kör- 
I menetekben keresték föl. A böjtöket pedig a 
I legnagyobb szigorúsággal tartották meg min- 
' denütt. Magyarországban még II. József is

a szegények közt kiosztandó öt tallér birság 
, mellett megtiltá böjti napokon húst eladni, 
j mészárszéket nyitva tartani, húst enni vagy 

másnak adni. A mészárszéket, hentesboltok 
hamvazó-szerdától husvétig zárva voltak. — 

j Sajnos, hogy manapság még nagypénteken
■ is nyitva vannak.

Jelölé s. Aszód és vidéke függ- | 
és 48-as pártja vasárnap délután 
Bentsik József elnöklete alatt tartott 
szervezögyülésén egyhangúlag báró 
Prónay Dezsőt jelölte képviselőnek s 
erről Morlin Zsigtnond váczi pártelnö- | 
köt táviratilag értesítette.

Színészet Gödöllőn. Miklóssy 
Gábor 38 tagú színtársulata e hó 12-én 
kezdi meg előadásait Gödöllőn. A tár- 

j sulat már 10-én megérkezik s azonnal 
hozzákezd a berendezkedéshez és a 
próbákhoz, hogy 12-én megnyitó elő
adást tarthasson. A 12 előadásra szóló 

I bérleteket még előjegyezni lehet Varga 
| Sándor szállodásnál.

Korcsolya-bál. A múlt vasárnapi j 
korcsolyabál szépen sikerült. Nem volt 
rajta sok nép, de szép társaság gyült 
össze és mulatott világos virradtig * 1 
Reggel 6 órakor még húzta a cigány, 
tánczoltak a párok és nem oszlott a |

— Ez a város már tökéletlen Abdern- ! 
hoz hasonlít . . .

A szenvedély hevében mondja ezt, ne- ' 
mes, de szivettépő mosolylyal. Szó sincs j 
réla ; a megjegyzés igen talpraesett, de a 
losoncziak vagy gölniezbányaiak, akik tud
ják, hogy még sohasem jártain közöttük, 
méltán rossz néven vehetik tőlem, hogy hő
seimmel a városukat ócsároltatom. Szerény 
nézetem mindenesetre az, liogy a szerkesztő I 
a vezérczikkben, az entrcfilet-kben, a ii:r- 
harangban, sőt a csarnokban is bátran el- ' 
mondhatná, ami szivén fekszik s igy bízvást I 
békén hagyhatná ama szegény embereket, a ' 
kik szerencsétlen beszélyeiin keretében mo- [ 
zognak. Persze ez alázatos megjegyzések ; 
távolról se azt jelentik, mintha én a korrek
túrát kicsinyleném. Tudom, hogy jót akarnak 
velem, mikor a saját fantáziájuk gyöngysze
meivel ékesítik föl az én színtelen munkála
taimat. De hát a világ már, hiába sóhajto
zunk, ilyen ; az ember ostobául ragaszkodik 
az úgynevezett egyéniséghez, bár ezt se a 
mészáros, se az adóhivatal nem fogadja 
el készpénznek

Mikor a szerzői jog pozitív értékéről 
ilyen inelankholikus hangon beszélek, nem 
csupán azokra az újságokra gondolok, ame
lyek hazánk fejjel-mézzel folyó Kánaánján 
terjesztik a világosságot és a kultúrái. Ben
nünket, magyar Írókat, néha az az arányta
lan tisztesség ér. hogy egy-egy novellánkat 
a külföldi sajtó is átveszi. Még pedig ama 
hazánkfiai segítségével veszi át, akik az iro- 

, dalmi hid szerepét töltik be : a magyar 
lltteratura sekély kis patakját kapcsolják 

■ össze a világirodalom oczeanjával. Kinek 
jutna eszébe, hogy az ő nemes munkájuk 
ellen kifogást emeljen ? Igaz, hogy a tárczá- 

; ból úgyszólván semmitse hagynak meg az 
I Író nevén kívül, a miniszteri tanácsost com- 
, merzienrath-ta változtatják, a férjes asszony

társaság. Csak a megjelent lányok ne
vét soroljuk fel, hogy illusztráljuk e 
szép mulatság fényes erkölcsi sikerét. 
Ott voltak : Alberty Emma, Cseri Ró- 
zsika, Finesz Ilonka és Aranka, Kiss 
Irma, Klauznitz Irén, Mtiller Málcsi 
(Budapest), Németh Mariska, Prill Er
zsiké, Szabó Mariska és Margitka, 
Szvoboda Margitka, Wilszky Lujza.

Helyettesítés. Huszka Gyula, 
volt czinkotai főjegyző nyugdíjaztatása 
folytán megürült jegyzői állásra föszol- 
gabiránk Bitskcy Gyula csömöri fő
jegyzőt helyettesítette.

Közgyűlés. Az aszódi hitelbank 
és takarékpénztár február 28-án d. u. 
4 órakor tartotta meg évi rendes köz
gyűlését, a részvényesek nagy érdek
lődése mellett. A múlt év mérlege 
kedvezőbb, mint minden eddigi évek 
volt. A tiszta nyereség 30372 kor. 87 
fillér, melyből a tarta'ékalap, az igaz
gatóság és felügyelő bizottság, vala
mint a tisztviselői kar bőséges dotá
lása után 10 százalékos osztalékot ad 
az igazgatóság javaslatára a közgyűlés. 
Az intézet vezetősége kiváló szakérte
lemmel használta ki, — mint e szám 
adatokból is kitűnik — a pénzpiacz 
mai kedvező helyzetét s működését 
közbizalom honorálja, amit legjobban 
igazol a 884511 kor. 28 fillérre fel
szaporodott betétek összege s a lefolyt 
fényes üzleti év.

Lemondás. Majthényi István gö
döllői lakos lemondott a gödöllői já
rási mezőgazdasági bizottság társelnöki 
tisztéről ; helyette Riedl Kálmán péceli 
nagybirtokost nevezte ki a vármegye 
gazdasági egyesülete.

ból náluk szende leányka lesz, a pártszédelyt 
szeczessziós tájleirás helyettesíti, a középis
kolai tanárok pedig czimbalmossal muzsikál
tatják magukat a budapesti főutezán: de 
mindegy, a novella mégis a mi nevünk di
csőségét hirdeti, üraváment látni ebben sze
rénytelenség és gyalázat lenne. Aminthogy 
abban se láttám semmi különöst, ami nem
régiben történt ve.em ; s amit igazán nem 
azért mondok el, mintha a magam szemé
lyét mindenáron előtérbe kívánnám hozni. 
L)e a dolog ezidöszerint mégis tanulságos 
egy kiesé, hiszen épp ezekben a napokban 
emlegetik újra a szerzői egyesület szükséges 
voltát.

írtam én egyszer egy ártatlan kis víg
játékot ; ez volt a ezune : Egérfogó. Aféle 
első kísérlet volt, melyet magam se vettem 
valami komolyait. A vígjáték megjelent az 
Uj ldők-beu, ‘ s egy magyar születésű kis
asszony, aki jelenleg Németországban tar
tózkodik, engedélyt kért tóiéin arra, liogy a 
kis bluettet németre fordíthassa. Vagy hat- 
nyolcz hónap mull el ezután, anélkül, liogy 
a tudósításról Iliit hallottam volna. Ekkoi 
azonban különös meglepetés ért : Beöthy 
László barátom, a Magyai Színház igazga
tója, egy délután arról értesített, hogy Eirich 
ur, a híres bécsi színházi ilgyndk, több más 
darabbal együtt egy Boroszlóban megjele"t 
füzetet is beküldött neki, ezzel a czimmel: 
Die Mausefalle. Von Stefan Szontaházy. 
Eirich ur a levélben szokás szerint tudatta 
az igazgatóval, hogy a darab előadási joga 
kizárólag tőle szerezheti meg. Hogy én, a 
szegény iró, a világon vagyok s liogy vélet
lenül éppen Budapesten lakom, arról Eirich 
ur annyit se tudott, mint a holdbéli embe
rekről. Vagyis : ha a vígjátékot itt csakugyan 
előadták volna, Eirich ur bepörölte volna a 
Magyar Színházat, s engem is, aki ily ne
vetséges jogokkal hozakodom elő. A darab
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Pap avatás. Rákoskeresztúron 
ma lesz az uj ágostai evangélikus lel
kész, Noszko István ünnepies beikts- I 
tása. Az ünnepi aktust, melyen Benitzky 
alispán is megjelen, Sárkány Sámuel : 
ev. püspök személyesen fogja végezni. I 

ítélet. Tegnap, e hó 4-én foglal
kozott a gödöllői kir járásbíróság 
Varga Sándor gödöllői vendéglős is
mert büntető ügyével dr. Rosenfeld , 
Sándor tettlegességgel elkövetett be- ■ 
csületsértésért tett feljelentése folytán. ; 
A bíróság dr. Rácz Géza bpesti ügy
véd védő nagyszabású védbeszéde után 
Vargát 100 iit pénzbüntetésre Ítélte. 
A panaszlctt és védője felebbeztek.

Kivárni' r ás. Egyre több-több a , 
kivándorló jó.ásunkbói. A múlt hétfőn 
Pólyák Maiyt s gí ci Ili i jómódú hentes 
ment ki nejévei Amerikába.

Vörheny. Rákosszentmiháljon az 
utóbbi napokban több megbetegedés 
fordult elő vörhenyben. A járvány 
miatt az iskolákat a hatósági intéz- 
k'có::e bcrrrták.

Az atziüi takarékpénztár CG. űzlet- 
é i zárszáimdása. Az aszódi lakarék- 
1 .'iiztárnak 1904 évi mérlege fekszik előttünk, 
mely ennek a pénzintézetnek rohamos és 
fokozatos emelkedését oly arányokban tün
teti fel, melyet még a legoptimisztikusabb 
r..emmel tekintök sem reméltek volna. Néz
zük csak át röviden az egyes főbb tételeket 
s mindjárt meggyőződhetünk arról, hog 
ama tevékenység, melyet ezen intézet vezető 
faktorai az utóbbi időben kifejtettek, igazol
ja azt, hogy a munka, szorgalom, szak
szerű jártasság, s főleg az előzékeny bánás
mód az intézet feleivel s hivatalnokaival 
szemben, — megtérülik a maguk édes gyü
mölcsét. A múlt évi 2596 k. 27 fill. áthozat- 
tal az ez évi n/erecég kitesz 63.154 k. 20 
fillt. a mely összeg óriási haladásról tesz 
tanúbizonyságot, különösen ha figyelembe 
vesszük a hcrábilis üzleti költségeket --

csak az esetben hozható szilire, ha Eirich ur 
megadja rá az engedelmet.

ilyen a mi szerzői törvényünk s ilye
nek a mi szerzői jogaink. Csak mellesleg 
említem meg, hogy a külföldi á'lamokkal 
kötött egyezségeink szerint a franczia szel
lemi termékeket szigorú tilalom védi, a né
met ellenben mindenkinek szabad zsákmány. 
Igaz, hogy a viszonosságot is törvény biz
tosítja. De mit ér ez ? Magyar novellát, 
magyar színdarabot, magyar verset a fran
czia lap csak sátoros ünnepeken, ha közöl- 
ellenben mi büntetés pénzeket fizetünk ki a 
franczia szerzőknek. A német elme szülemé
nyeit viszont mi magyarok nem igen impor
táljuk ; ellenben a német újságok seregszám 
közlik a magyar novellákat és a magyar 
tárczákat. Szóval itt, ahol a szerződés miránk 
lenne kedvező, nincs se szerződés, se egyez
ség ; ott pedig, ahol a szerződés csak kín
nal és fizetséggei jár, a törvény kivont pal
lossal őrködik Mi ebben a logika ? A jó 
Isten tudja. Természetes hát, hogy örömmel 
üdvözlöm azt a vállalatot, mely engem és 
több irótársamat most arra inspirál, hogy a 
vidéki újságoknak is dolgozzunk. Még pedig 
nem úgy, mint eddigele szokásban volt : a 
szerkesztőségi olló protekcziójával. Mikor uj 
és eredeti czikkeket bírnak tőlünk s az ura- 
ságoktól levetett módszert igen bátran a 
sutba lökik, a maguk tehetsége szerint már 
kikorrigálják azt a sok bajt, amit a kor kö
zömbös atyái a nyakunkba zúdítottak. Mert 
az ilyen nagy kérdésben a kicsiny reform se 
kicsinység.

melyek a vezetőség gavallériáját fényesen 
documentálják. — A haladás a múlt évvel 
szemben a nyereség emelkedésnél 20 
A betétszámla 227.783 k. 93 fillérrel emel
kedett ; aini a bizalmat igazolja. A jelzálog 
kölcsönök számlája 358,546 k. 56 fillér 
emelkedést mutat, a váltótárcza 284.420 k. 
80 fillér emelkedést, s igy igazolva van az, 
hogy a vezetőség az intézet czéljainak meg- 
feldőleg a mozgósítható ériékek okszerű 
fejlesztésére töicltszik. A folyószámlái köl
csönök, mir.t uj üzletág, hatalmas lendületet 
vettek, mert itt is 158.424 k. 70 fillért mu
tat az emelkedés. Előrelátó gondosságról 
tesz bizonyságot z, hogy az értékpapírok
ba fektetett vagyon 67.844 kort tesz ki. A 
jövedékin felosztása a tartalék alapok, az 
igazgatóság és tisztviselők kellő dotálásán 
kói a részvényeseket is újabb meglepetés
ben részesdi, amennyiben az idén 24 koro
nát ad osztalékul személyenkint, ami a rész
vények értékét természetesen emelni fogja, 
íme mindezekből kitűnik, hogy a szaksz.’rü 
vezetés, — a mellett, hogy a közjó érdekeit 
is szolgálja, — egy intézetet rövid idő alatt 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg mily szilárd 
alapokra képes fektetni.

Öngyilkosság. Koczuba József 
Vazar Ferencz rákoskereszturi szabó
mester inasa 14 éves korában, a múlt 
vasárnap este 7 órakor felakasztotta 
magát a padláson. Mire észrevették, 
már halott volt.

Takarmány gazdáinknak. A kedve
zőtlen gazdasági év következtében előállolt 
t.karmanyhiány folytán az ország gazdakö
zönségének állatállománya veszélynek lévén 
kitéve, a földmivelésügyi miniszter egyes 
birtokosoknak, métermázsánként hét korona 
árért hajlandó készfizetés ellenében szénát 
eladni. A vasúti szállítási kedvezmény bizto
sítása és vasúti kocsik kellő kihasználása 
érdekében azonban lehetőleg csak teljes 
vagy legalább fél kocsi rakományokat enge
délyez és a szénát a kincstár költségén a 
vármegye főispánja által megjelölendő vas
úti állomásra és e czimre csak utánvét mel
lett szállíttatja. Ez iránti kérvények a kívánt 
mennyiség, a rendeltetési hely vasúti állomá
sának és a megrendelő pontos czimét meg
jelölve a vármegye főispánjához küldendők 
be. —

Félre vert harangok. A mull 
hó 21-én este 7 óra tájban félre ver
ték a harangot Csömörön. Összefutott 
a falu, nagy riadalom támadt, de tűz
nek, veszedelemnek se Ilire, se hamva. 
A harang egyre szólott, egyre kongat
ták. Végre is felmentek a toronyba, 
hol a harang alatt holt részegen fekve 
találták Beduz Márton harangozót, aki 
igy — fekve — félálomban verte félre 
a harangot, mikor 7 órát akart haran
gozni. Az eset feljelentetett.

Hűtlen barát Nagy Pál szadai 
földmives a múlt hó 20-án elutazott 
Székesfehérvárrá barátjával Illés Ist
vánnal, hogy az ottani árvaszéknél 
950 korona örökségét felvegye. Ez 
megtörténvén, egy kis murit csaptak 
Székesféhérváron, melyen Nagy Pál 
berúgott és pénzét átadta Illés Istvánnak 
megőrzés végett. Illés azonban gon
dolt egyet és a faképnél hagyván ba
rátját, annak pénzével egyedül haza 
jött Szadára s már kezdett is belőle 
berendezkedni, dohányt, rumot, kávét 
stb. vásárolt, midőn február 25-én, 
négy napi gyaloglás után hazaérkezett 
és beállított hozzá Nagy Pál és a 
pénzt kérte. Illés azonban azt csak 
120 korona híjával tudta visszaadni 
A sikkasztó feljelentetett.

V. 27 2 számhoz 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 27 2 számú vég
zésével dr. Róse Henrich budapesti ügyvéd 
által képviselt Bpesti önsegélyző takarék fel
peres részére Majthényi István és neje alperes 
ellen 482 kor. követelés cs jár. erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán al
perestől lefoglalt 1739 kor. becsült ingósá
gokra a fent idézett gödöllői kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Gödöllőn leendő megtartásáia ha
táridőül 1905 évi márczius hó 21 napjá
nak délelőtti 10 órája tüzelik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, zongora s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés melleü szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóság k vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitletéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki i.em tűnÍK, mi
szerint els< bbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes halál idő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való k fűggesztcsét követő 
naptól számitlatik.

Kelt Gödöllőn, 1905. márczius hó 1. 
Böhl Ambrus, kir. bir. végrehajtó.

V. 23 4 sz.-hoz 1905. Vgh. 1222 sz.-hoz 1905

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járási).lóságnak 1904 évi V. 23.4;: zámu vég
zésivel dr. Bezsilla István (ig;véd által kép
visel. Schindler Nándor felperes részére 
Szalay Béla szadai lakos alperes ellen 230 
kor. követelés és’jár. ereje g elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 652 
kor. becsült ingóságokra a fentit ézett gö- 
dö.löi kir. járásbíróság fe::.i számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az ösz- 
szes felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amenynyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Szudán leendő meg
tartására határidőül 1905 évi márczius hó 
14 napjának délutáni 1 érája tűzetik 
ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégitletéshez 
tartanak jogot, a mennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tartoznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1905 évi márczius 3. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

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

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-i'tcza 45. szám.
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HIÁBy
vár bárki is a mi
„Érdekes általános katalógusunkra",

SÖMÖRBETEÓEK,
másutt gyógyulást nem találnak, kérjenek 
prospektúst és hiteles bizonyítványokat, — 
Ausztriában i n g y e n.. — G. W. ROLLE 
gyógyszerész ALTONA (Élbe).......

Ügynököket keres dékre 
magas jutalék ellen egy 26 év óta fennálló 
6-szor kitünteteti abiakredöny-gyár gyárt
mányai és nehány újdonság elhelyezésére 
vendéglősöknek. — Ajánlatok referencziákkal 
C. Klemt ezéghez 3rr.ti.iau i. B. külden
dők. Az ablatrrcdonyökkel való iigynököskö- 
dés magános 'mák 1903. január 1-tól lett 
engedélyezve a cs. és kir. ministerium által.

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

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

KERTÉSZ HENRIK ezég,
Wien, I., Fleisehmarkt^^8—242. |

Kapható

Első és legnagyobb szétkiildési áru
ház női és úri ruha szövetekre, mosó

szövetekre és vászon ártikrr.

Fleischmarkt. 6.WIEN, I.,

Megfojt ez
zott köhögés I

Egy érdekes látnivaló ingyen!

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

SCHIFF B

ÓH JAJ !
Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 

ellen gyors és biztos hatásúak

Egger meilpaszlillai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fül.

Fő- és szétküldési raktár:

„N A D O R“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Gödöllő : Szeiitm kióssy B
• Albei ti : Langho: Gyula. Egger mellpasztida;
1 Aszód : Sárkány László. c"* hnn.ar meggyógyított, j

UJ 1 UJ 1

<tüOK«JOHWáON 
amer. szabadalmazott.. .. 
............. tyukszemgyiirüje.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, 
nagyszerű hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden uuóuyszer- 
t/u-b in Aiisxti‘iii-Kii</!iai‘jr.<xár/o>i. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több Főraktár Magyarország részére: Török 
József gvógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12.' Központi raktár Magyarország- 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grác.

é.ó_ta.ka.roÁ
rendes ncgyság csak 95 krajezár.

Elkerülhetlenül szükséges 
minden lótulajdonosnak 

sirapa-lé- 
k rendes 

nagyságúak, kiváló vas
tagok, brilnni gyap
júból készíttettek, miáltal 

meghűlés ellen megvédik

\\

“ a mi vízálló sira 
g; f) takarónk, melyek

0

a lovakat minden
és egészségesen tartják. Strapa-,pokrócaink 
minden kedvelt sziliben kanhatók és tömeges 
eladás végett a kivetkező rendkívüli olcsó 
árakon

1
2
4

fognak .‘ladatni :
drb lótakaró ára csak 95 kr.
„ „ „ 1 frt 85 „
„ „3 „ 60 „
Egyedüli eladás utánvéttel :

KERTÉSZ HENRIKNÉL
Wien, Fleischmarkt 18—256.

i

-- vagy 

Jefly V yal
legjobb. lejklat jsm s ennélfogva 

legolcsóbb sujpan. Minden
káros anut.-éííektöl iwm

Mindenütt kaphatói
<

.állásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
sn darab szappan a „Schicht" névvel 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

ÉVI LAKÁS,ÍC't'a“ 
előszoba, konyha és kamarából egész 
évre, vagy nyárilakásnak kiadó. Bővebb 
értesítés a kiádóhivatalban. 4—6. i

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 450. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 

i yitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
: Iszereléssel elfogadtatik.

■ Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek. -■

Sfflfl
Nyomait a 0 Idill ii „Erzsébet" könyvnyomdában

H


