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Munkásoknak
munkára való szövetkezése.

E cziniti közleményemre „Csörgő" 
aláírás alatt válasz érkezett e la
pokban.

A közleményemben fejtegetett esz
mémet, vagyis a „munkás csoportok" 
létesítését tisztelt Csörgő ur helyesli. 
Csak örömemnek adhatok kifejezést, 
hogy szerény kis eszmém mások által 
is helyesnek nyilváníttatott és igy meg
nyugtatásomra szolgál az, hogy midőn 
elhatároztam, miszerint eszmémet a 
munkásokkal közvetlen fogom közölni, 
hogy ezáltal a munkások érdekét szol
gáltam.

Én osztom azt a nézetet, hogy 
aki nem becsüli meg a krajezárt, nem 
érdemli meg a forintot ; vagyis kinek 
nem kell a krajezár és a forint is 
azért kell, hogy egyszerre meggazda
godjék, — az ilyen nem érdemli azt 
meg, mert az ilyen nem azért törek

szik, hogy valamije legyen, 
azért, hogy minden fáradság nélkül 
úszhasson a jóban.

Ha eszmém, a munkáscsoportok 
létesítése nem is nagyon-nagyot len
dítene a munkásokon, de egy bizonyos 
összhangot teremtene a munkaadó és 
a munkások között az által, hogy a 
munkaadó könnyebben megtalálja a 
munkást, viszont a munkás a munkát. 
Hiszen végeredményben tulajdonképen 
ez a fő dolog, mert a gazda csak 
munkáltatás által tud terményt produ- ' 
kálni, viszont a munkás csak akkor 
él meg, ha munkája van, — tehát a 
gazda csak akkor tud jól és kellően, 
kellő időben munkáltatni, ha a mun
kást könnyen megtalálja, a munkásnak 
pedig az az előny, ha munkát ő is 
könnyű szerrel találja meg.

Hasonlíthatom tehát a munkás
csoportok létesítését is a fenti okos
kodáshoz, hogyha krajezár is ez és 
ha ettől nem is gazdagodik meg min
den munkás, azért ezt a munkásoknak

hanem ; saját jól felfogott érdekükben kellene 
létesíteni.

Hogy ezt létesíthessük, ennek egy 
bizonyos szabályának kell lenni, ami 
a munkás gazdát, akinek a vezetése 
alatt csoportosul, bizonyos számú 
munkás, szabályozza a viszonyt a 
munkásaival szemben, mely szabályt 
következőképen gondolom :

Czime :

Munkás csoport.

Alakulás :

Minden városban vagy községben 
munkáscsoportok alakulhatnak, ha több 
munkás, de 25-néi nem kevesebb, ily 
csoportot alakítani akar.

Ez esetben egy vezetőt vagy gaz
dát jelöl ki és a csoport tagjai nevök 
aláírásával ellátott kérvényt adnak át 
a község elöljáróságának, aki azt vi
szont bejelenti a szolgabirói hivatal
nak belügyminiszteri engedély kiesz
közlése végett.

A szolgabirói hivatal a beltigy-

TÁRCZA.

Sesostris leánya.
Irta : Tutsekné Bexheft Lilly.

Nehéz, nyomasztó álomból ébred a 
világ.

A Nilus homokos palijai felől könnyű 
szellő száll erre, az ünneplő Memphis utcáin 
keresztül. A rabszolgák pihennek, a munka 
szünetel most.

Mert a borzalmas, a szörnyű háborúk
nak vége lesz immár. A jóiét újra felderíti, 
a vérontás megszűnik és Egyptom hősies fiai 
nem véreznek el többé öldöklő csaták me
zőin. És fellélegzik az ország — és vissza
tér a győzelmes, hatalmas fáraó, dicsőséggel, 
fénynyel gazdagon, letiporva ellenségeit, le- 
igázva a lázadókat, megtörve Ázsia hatal
mát, büszkén, diadalmasan, kilencz évi hosz- 
szu távoliét után I

S a memphisi Anion-templom isten
szobrai előtt mélységes áhítattal mutatja he 
Egyptom főpapja pazar áldozatát, a nép 
örömmel és szent félelemmel borul a földre, 
s a fáraó leánya, Isszit, kisérve udvara höl
gyeitől, térdet hajt Anion, a nagy, a hatal
mas, az örökkévaló szent képmása előtt, 
gyermeki alázattal szivében.

Anion fia győzöd I Messze világok ha
talma eltörpül a hódító dicsőséges fegyverei

től és elomlik előtte minden korlát, mely 
gátat szabna hőstetteinek Syria, Média föld
jén, megsemmisülnek egyetlen szavára Perzsia 
Baktria, India hadai, — s ő, aki meglátta a 
végtelen óceánt, bejárta Skythia sivatagjait, 
Tanaist és megpihent a Maeotis tavánál, 
most ime visszajő közénk, kincsekkel meg- 
rakottan és szerencsét hoz raiiK és áldást 
hoz Egyptom földjére, Egyptom népeire. Mert 
ő az erő és az élet, ő a mi atyánk, az is
tenek fia. Sesostris! Isten az emberek között.

Halkan, töredezve, futó, elhangzó só
hajként visszhangzik a nép ajkán : — Igen! 
Isten ö az emberek között.

Isszit, királylány ragyogó szemekkel, 
büszkén tekint végig a tömeg felett. — Ö 
az én atyám I Komor fenséggel hajlanak meg 
Memphis papjai Anion szobra előtt.

Elhal az utolsó jajszó is az emberek 
ajkán és örül mindenki, és boldygok immár 
a népek, mert a béke napja felvirradt s az 
eltiprott ellenség ölök szövetségre nyújtja 
kezét a mi urunknak, aki kegyelmes és ir
galmas a gyöngék iránt. Kliiti nagy fejedelme 
ezüst lemezekre vésette szavait és szerződést 
kötött Egyptom isteni királyával, és elismeri 
hatalmát és meghódol előtte. És elküldi ime 
legkedvesebb leányát te hozzád, hatalmas 
fáraó, hogy trónod fényét és pompáját meg
osszad vele, hogy szeresd őt, s hogy ő le
gyen országaid királynője.

Isszit, a királylány lesüti szemét. Mert 
az ő anyja a fáraónak csak egyik hárem
hölgye volt. Meghalt regen.

És most ime, a király idegen asszonyt 
' hoz ide, idegen földről, s a nép elárasztja 

dús ajándékaival, s az asszony hatalmas 
lesz és erős, — és ö gyűlölni fogja ezért, 
gyűlöli most is, ismeretlenül.

* «*
-- Soha!
Féktelen haraggal, izzó indulattal veti 

oda Isszit atyja köveiének a szót és szemei 
vészesen vilLmlauak.

Mert a parancs kemény és kegyetlen. 
Hogy ö, aki atyja dicsőségéért imádkozott 
az istenekhez kilencz hosszú esztendőn ke
resztül, most meghajoljon alázattal Egyptom 
királynéja élőit es szeretettel forduljon Hozza: 

i holott Aina Egyptom legnagyobb ellenségé
nek, Kliiti fejedelemnek a leánya I Hogy el
menjen eléjük fényes kíséreltél Ramzesz 
Aanakthu varosába és örömmel, gyermeki 

I megadással nyújtsa kezét Kliiti herczegenek, 
aki kész nőül venni őt, nővére Aina ked
véért.

— Mond meg, hogy gyűlölöm őket, 
Ainát és Narusszart, hogy nem akarom 
látni Egyptptom királynéját soha, s hogy 
nem leszek a ne,e a Khi i her.vcg lének. >. 
a feleletem.

A követ ijedten mereszti tekintetét a 
! vakmerő lányra s nem mozdul, mintha a 

rémület a földhöz szegezné.
A fáraó akaratával ki merne daczoini!?
Künn a nép ujjong, rajongó lelkese

déssel örömünnepcl i'.l, hálát zeng az lste-
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minisztériumnak három nap alatt azt 
bejelenti, honnan az engedélyezés 
t '-rténil:.

i
A muif-ás csoport engedélyezése 

táú.i a mu..k.is csoport hetenkint kapja j 
a munkás lapot, melyben megjelenik | 
az egész ország összes munkáscso- • 
portjainak bejelentett helyei

Czólja.

A munkás csoport czélja : hogy 
a munkát kereső munkás a munkát i 
könnyebben megtalálja az li.tal, hogy j 
a inmik.it adó, a városokban vagy 
községekben megtudva, a munkás
csoportok helyeit, a munkás csoport 
vezetőjének bejelenthesse hol és hány, ; 
továbbá mily szakmája munkásra van ■ 
szüksége. A munkás ki munkát keres, | 
felkeresve a vezetőt, azonnal tudomást I 
szerezhet, hol találja meg munkáját.

Vezetése.

A munkás csoport a kijelölt ve
zetőjével képviseltetheti magát, azt 
megbízhatja munka vállalásra, aki ha 1 
a csoporttól megbízatást nyeit, a mun
kát el is vál alhatja.

A munkás csoport vezetője köteles 
bármely munka adótól a munka be
jelentést szóban és Írásban átvenni, 
az írásban jelzett munkát egy a ház
ban kiakasztott táblára kifüggeszteni, 
a kérdezősködő munkás csoport tag
jainak pedig szóval is azt elmondani. 
A munkás csoport vezetője tartozik 
tűrni, hogy a munkás csoport tagjai

a „Munkás lap" olvasása czéljából a 
házánál oly időben megjelenhessenek, 
mikor a házi rendet nem zavarják.

A vezető dijai.

A munkás csoport vezetője az ő | 
hozzá csatlakozó munkásoktól egy 
egész évre a férfi korunktól 3 koronát, 
a leány és fiuktól 2—2 korona dijat 
vehet be, amit minden tag, aki csat
lakozik, megfizetni tartozik.

A munkás csoport vezetője, ha a 
csoport tagjaitól megbízva bizonyos I 
munkavállalás czéljából eltávozik, an
nak napidija a folyó napszám bérnél 
több nem lehet, de ha fuvar vagy 
vasút költsége lenne, azt a megbízó 
csoport azon tagjai tartoznak megtéri- ; 
teni, kik a megbízást adták.

Azonban ha a vállalat több mun
kást igényel, eme költség megoszlik 
mindannyi között, akik ama vállalt 
munkában részt vesznek.

A vezető vagy csoport tagjai büntetése.

Ha a munkáscsoport vezetője bár
mily munkaadó által bejelentett mun-.{
kát nem közölné a csoport tagjaival, 
a kérdezősködőket tévútra vezetné, a 
csoport tagjaitól külön dijat szedne, 
vagy bármi tekintetben a csoport tag
jait nem híven szolgálná, a szolga- 
biróságnak bejelentendő, 10 koronától 
200 koronáig terjedő birságra Ítélendő, 
a vezetés tőle azonnal megvonandó, 
sőt eltiltandó, amit ha tovább is foly
tatna, elzárást vonna maga után. A 

munkás csoport tagjai, ha vezetőjüket 
munkavállalással megbízták, a vezető 
kötelezettsége a megbízókat is illeti 
és ha a vezetőt cserben hagyják, a 
szolgabiróságnak bejelentendő, az esett 
kárért felelősek, ezenkívül minden 
egyes csoport tag 1 koronától 10 ko
ronáig terjedő büntetésben részesül.

Ezek lennének körül belül a sza
bályok, melyhez természetesen még 
sok fér, de mivel most csak lényegről 
beszélek, részlet későbbi dolog már.

Meggyőződésem az, hogy ezzel a 
munkások próbát tehetnek, és ha egy 
községben ezt a munkások megkezdik, 
a többi község példáját fogja követni. 
A gazdasági egyesületek, a gazdasági 
lapok örömmel karolják ezt fel és a 
példát tovább terjesztik, mig az álta
lánossá fog válni.

Azt jól tudom, hogy a földmű
velési kormány a legmelegebben fogja 
támogatni, már azáltal is, hogy egy 
munkás lapot biztosan fog létesíteni, 
amiről föntebb szóltam már, továbbá 
a közlekedési ministeriumnál közben 
jár, hogy a csoport munkás szállítások 
a lehető legolcsóbb áron történjenek.

Ismétlem azt, hogy a munkás 
csoportok általánosításával, vasút
építések, vizszabályozási munkák stb. 
csakis hazai munkásokkal lesz telje
síthető, mig most eme munkák több
nyire, sőt mondhatni csakis olasz és 
külföldi munkások által végeztetnek.

Gróf Keglevich Gyula.

neknek, kaczag és mulat, mert Egyptom 
napja újra felragyog felettük.

És itt ? Gyász és banat ütnek tanyát ?
A királylány elgondolkozva bámul maga 

elé.
S Íme, egyszerre léptek nesze riasztja 

fel. Magas, sütet alak lépett a terembe.
— Az Istenek nevében 1 — mondja 

ünnepélyesen a jövevény.
A követ a földre borul. Egyptom fő

papja, Kopru áll előtte, átszellemült arczán 
valami igézetes kifejezéssel.

— Eljöttem hozzád, fáraók leánya I 
Hogy felnyissam elölted a sors és a jövendő 
könyveit, es te meglásd azokban, a mit ten
ned kell, a mit az Istenek parancsolnak 
neked országaink és népeink jólétéért.

Mert én szörnyű tilalmat olvastam a 
csillagok jeleiből mely ..tűkként nehezül tel
kedre, mely lesújt és megtör talán, de fel
magasztal a legszentebb önmegtagadas tisz- 
titö füzében. 

— Halljad az Istenek akaratát, fáraók ! 
leánya.

Isszit sápadtan, tágranyilt szemekkel 
néz rá s aztán, mintha védekezni akarna a 
végzet Ítélete ellen, eltakarja arczát és el
fordul

— Nem akarok hallani semmit. Nem 
akarok tudni semmit 1 Ne verd ádáz kegyet
lenséggel kötelességek bilincseibe lelkem 
szabad akaratát 1

A főpap megrendülve áll a lány előtt.
— Az Istenek a csillagok jeleiben 

szólnak hozzák, s én, Amon szolgája, az ő 
parancsaiknak eszköze vagyok csupán. S ha 
te nem óhajtod szörnyű romlását annak, a 
kit szeretsz, a ki neked életet adott s a

földön élő Istenként uralkodik felettünk rop
pant hatalommal, ha nem óhajtod Egyptom 
vesztét, Sesostris halálát, — akkor meghal- 
gatsz engem.

Szörnyű, vészteljes átokként hangzik ez.
— Beszélj I
Mert meg kell hajolni a gyarló ember

nek az emberfeletti hatalmak előtt.
— Csak egyetlen érzést száműzz a 

szivedből. A legbűvösebbet, a legcsábitóbbat 
mindenek között. Azt az érzést, mely a szi
veket lángba borítja kárhozatos tüzével. A 
szerelmet, Isszit I

Nehezen, szakadozva lélekzik a király
leány.

— A szerelmet I Az élet napját, üdvös
ségét. Oil, mily pokoli tilalom ez I

Mert akkor, ha gyönge lennél, ha 
megszédülsz a kísértő varázstól, boldogta
lanná, szerencsétlenné leszel e földön s az 
istenek égi mezőin, égi vizein egyaránt, — 
és el fog veszni Sesostris undok, nyomorult 
halállal, és elpusztul Egyptom, és átkozni 
fogja emlékedét minden, ami él, örök idő
kön keresztül.

— Úgy legyen I — mondja Isszit söté
ten, tompán.

— Ne halgass a szivedre tehát. Légy 
erős. S ha minden összeesküszik ellened, 
te ne légy soha hitvese annak, akit szeretni 
fogsz. Es temesd el ezt az érzést szivedben 
és törd meg, zúzd össze.

Az istenek nevében, fáraók leánya.
Valami nyomasztó, kínos feszültség ér

zik a levegőben. A királylány térdre borult. 
Kábult agyában örűletes gondolatok kergetik 
egymást. Aztán felkaczag.

— Jól van I Tudd meg hát, hogy ám

bár gyűlölöm Narusszárt, Kinti herczegét, 
mégis a hitvese leszek. Atyám akarja így. 
És Aina, Egyptom királynője. Kiengesztelem 
az isteneket ezzel s a jövendő, a szerelem 
kísértéseitől megvéd a kötelesség szent pajzsa 
akkor.

Mert az istenek akarata nagyobb és 
hatalmasabb az emberek vágyainál.

A tengerpart népe angolnát és halat 
hoz hódolati ajándékul, ünnepi ruhába öltö
zik s a városon lakói illatos olajat, virágo
kat hoznak, zöld galyakat és lombfüzérenet 
is, a te győzelmeid ünnepére, Sesostris, hogy 
előtted örömök édenévé változzan a föld I

Ragyogók a te szemeid, és arezod de
rült és kejes, édes örömmel a szivedben 
vezeted íme atyáid városába a legszebb asz- 
szonyt, aki fejedelmek udvarából származott, 
és eljött hozzad, hogy boldoggá tegyen min
denek felett I Végtelen az istenek kegyelme.

S a királyi palota oszlopcsarnokában, 
| hófehér ruhával karcsú alakján, Isszit varja 
I atyját, Sesostris engedelmes, szépséges 

leanya.
Mintha minden szilt üres ragyogássá 

folyna össze szemei előtt, oly pusztának és 
kietlennek látszik a világ I

S egyetlen lépést se tesz előre, hogy 
meglássa végre azt, aki férje lesz ezután.

A királynő büszkén, fagyos, ellenséges 
| gőggel néz körül, csak akkor fut végig va

lami színtelen mosoly ajkain, ha királyi uráia 
tekint s az ellenséges kifejezés a szemében 
ilyenkor ravasz, alázatos hódolattá finomul.

(Folyt, köv.)

inmik.it


1905. márczius 12. 3

A váczi választás. Mint érte
sülünk, báró Prónay Dezső levélben 
tudatta Morlin Zsigmond pártelnökkel, 
hogy a jelölést semmi esetre sem haj
landó elfogadni. Ez ügyben ma lesz , 
Váczon értekezlet.

Elmozdított biró. Alispánunk ifj. 
Vojt János lsaszeg község felfüggesz
tett biráját állásától elmozdította.

Tömeges magszállitás az államnak. 
Makfalvay Géza földmivelésügyi államtitkár, 
Sierbán János kir. jószágigazgató kíséretében 
e napokban meglátogatta Mauthner Ödön 
cs. és kir. udvari inagkereskedésének Buda
pest, Rottenbillcr-u. 33. sz. alatt levő köz
ponti telepét és az állam részére nagyobb 
megrendelést tett lóhere és luezerna magból. 
Ez alkalommal nagy érdeklődéssel megtekin
tette az egész telepet, hol most a tavasz 
idején 14 . tőből álló személyzet bonyolítja 
le a mag szétküldésének nagy munkáját.

Gyilkos dobás. Mogyoród köz
ségben e hó 10-én délelőtt az iskolá
ból hazamenő fiuk összevesztek s egy 
Kurticz József nevű iskolatársát egyikök 
kővel úgy dobta fejben, hogy az men
ten szörnyet halt. Az ifjú tettest — 
mert többen voltak — még nem si
került kinyomozni a csendőrségnek.

Munkát keresnek. Ecséd községből 
50—60 pár arató alkalmazást keres a nyár 
folyamára.

Myiivános köszönet. Az 1905. 
márezius hó 5-én tartott tűzoltó zene
kari tánczestély alkalmával feiülfizet- 
tek : Szabó Kálmán 4 korona, Valter 
Soma 2 kor. 60 f, Sass István 2 k., 
Ádám Fereticz, Zenthko István, Rigler 
István, Hegedűs N. őrsvezető Varga 
Sándor 1 — 1 korona, Antal Pál 60 f, 
Vükén János 40 f, összesen 14 K 60.

Telefondíjak leszállítása. A telefon
díjak leszállításával a Kereskedelmi minisz
térium posta és távirdá osztálya már régebb 
idő óta foglalkoznak, mos* a minister c ter
vet rövidesen megvalósítja; az erre vonat
kozó intézkedés a jövő hónap közepe táján 
varnató, amivel véget ér azon anomália, 
hogy Magyarországon a telefon használata 
a legdrágább.

Tehén árverés. Az aszódi m 
kir. javítóintézet Bonyitád tájvidéki 
tenyésztehén állományából 5 darab 
tehén az intézet gazdasági udvarában 
f. évi márczius hó 17-én d. e. 9 óra
kor tartandó árverésen készpénzfizetés 
ellenében ei fog adatni. Bánatpénz 50 

I kor. Marhalevél-költség a vevőt ter
heli.

Az Élet, a régi jó Képes Családi 
Lapok, az uj évben gyökeresen átalakítva, 
uj köntösében e rövid idő alatt is nemcsak 
regi híveinek igényeit elégíti ki fokozott 
mérvben, de széles körben is általános elis
merésre tett szert. Az Elet mindenben arra 
törekszik, hogy nélkülözhetetlen illustrált 
szépirodalmi hetilapot adjon a magyar csa
lád kezébe. Az Elet hasábjain a magyar 
nemzeti eszmékért küzd, m.ndenta magyar
ság szempontjából Ítél meg. Az Élet hasáb
jait a legnevesebb magyar Írók és költők 
keresik fel munkáikkal, a politikai, társadal
mi, művészeti, gazdasági élet aktuális ese
ményei könnyed, szórakoztató modorban 
megírva és illustrálva jelennek meg hétről- 
hétre Az Életben, a melyben azonkívül 
hasznos tudnivalóknak, tudományos aprósá
goknak a háztartás és a divat körébe tar
tozó dolgoknak is bő tér van engedve. E 
sokoldalúság és fényes kiállítás daczára is 
Az Élet a legolcsóbb magyar hetilap, elő
fizetési dija negyedévre csak 3 korona. Az

HÍREK.

Személyi hírek. A gödöllői önk. 
tűzoltó egylet parancsnoksága a több 
oldalról történt érdeklődés folytán 
örömmel tudatja, hogy szeretett elnöke 
Gallé Antal cs.és kir. udvari várka
pitány betegségéből teljesen felépült s 
üdülésre f. hó 10-én nejével Arcóba 
utazott. — Dr. Reichardsperg 
Lajos volt gödöllői, jelenleg makfalvai 
körorvos szombaton Gödöllőn időzött.

Az egyetemi ifjúság Isaszegen. 
A budapesti katholikus egyetemi hall
gatók Szent Imre Köre a márcziusi 
nagy napok emlékét, tekintettel a közel
múlt nagyjelentőségű eseményeire és 
az általános oiszágos helyzetre, az 
idén sokkal impozánsabb módon fegja 
megünnepelni, mint eddig. Ma dél
után kizarándokol Isaszegre a honvéd- 
sirokhoz és megkoszorúzza az ottani 
honvédemléket. Az érdeklődés az egész 
egyetemi itjuság körében 'gén nagy. 
Márczius 14-én este a kör helyiségé
ben rendeznek ünnepet, melyen az 
ünnepi beszédet eörvistnyei Heincz 
Károly dr. országgyűlési képviselő 
tartja.

Szinház. Tegnap este megkez
dette Miklósy Gábor társulata előadá
sait Gödöllőn. Színészeink a „Szoba
lányában mutatkoztak be, nem nagy 
közönség előtt, de annál szebb siker
rel. A két főszerepet: Lebrunois ügy
véd és Nelli Rozier szerepét az igaz
gató pár, — Miklósy Gábor és neje 
Erdélyi Kornélia adták oly perfekt 
művészettel, melyet megnézhetett volna 
az ott voltnál nagyobb közönség is. 
De általán jók voltak a többiek is, és 
a közönség, mely eleinte tartózkodó 
volt, utóbb már annyira felmelegedett, 
hogy nyílt szinen is kitapsolt egye
seket. A darab tetszett s publikumunk 
bevette annak franczia szellemességeit. 
Vasárnap két előadás lessz : délután 
félhelyárakkal a Méltóságos csizmadia 
és este a Czigány.

Emberélet egy kutyáért. Juhász 
Sándor 20 éves valkói legény már ré
gebb idő óta haragosa volt Papp 
István vadőrnek azért, mert az kóbor 
kutyáját lelőtte. Ez idő óta bosszút 
forralt ellene. E hó 8-án végre elér
kezettnek látta az alkalmas pillanatot, 
bosszúját végrehajtani. Midőn Papp 
István szolgálatból hazafelé tartót*, 
Juhász Sándor, Pintér Mihály pajtásá
val neki ment Valkón, az utczán.

— A törvény nevében állj meg I 
— kiáltott rá a vadőr.

— Még ma megdöglesz I — ki
áltott vissza a legény és kést rántva, 
pajtásával mind közelebb jött a vad
őrhöz.

Ekkor eldördült a dupla csövű 
lankaszter-fegyver és Juhász Sándor 
holtan bukott a földre. Gyomrán ta
lálta a lövös és a behatolt sörétek 
teljesen összeroncsolták belső részeit 
Papp István önként jelentkezett Gödöl
lőn, a kir. járásbíróságnál, hol a , 
vizsgálóbiró nyomban kihallgatta és 
kihallgatás után szabadlábra helyezte. | 

Elet e heti száma is páratlan bötartalmu. 
Közli annak a 16 államférfiunak képét, ki
ket a király magához rendelt. Az aktuális 
események közül képekben bemutatja a 
Mukden körüli harezokat, az Operában ren
dezett élő sakkjátékot stb. Irodalmi részében 
elbeszélések, tarczák, költemények mellett 
Benic'kyné Bajza Lenke regényét, politikai 
csevegési, gazdag közgazdasági, színházi, 
divat rovatokat találunk, Az Élet az érdek
lődőknek szívesen ktiíd mutatványszámot 
kiadóhivatala révén (Budapest, Muzeum- 
kőrut 7 sz.)

378. szám. kig. 905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság ezen

nel közhírré teszi, hogy a községi 
vadászterület a képviselőtestület ha
tározata élteimében 1905. évi március 
hó 31-éti d. e. 10 órakor Bag köz
ségházánál megtartandó nyilvános 
árverésen 6 évre haszonbérbe fog 
adatni a legtöbbet Ígérőnek.

Bánatpénz 500 korona.
Kikiáltási ár 1000 korona.
A.. árverési feltételek a jegyzői 

hivatalban a hivatalos érdi: alatt illeg
tek,.ithelők.

Kelt Bagón, 1905. márcz. hó 7. 
Az elöljáróság.

Haniscli s. k. Horváth s. k.
jegyző. biró.

INGYEN
kap mindenki kívánatra 

gazdagon illusztrált
. farsangi katalógust

Báii-kotillon-
és mindenné nü farsangi és

tréfás ez kkekröl.
, Ez a farsangi katalógus
I ta.’timi:: mg/on érdekes 
| kotill > ituri- újdonságokat, 

darczikat, orrokat, komi
kus sapkákat, komikus 
ha )'.<tereket(bigotphonok)

' jelvényeket, coriandolokat,
lég-kigvókat, díszítési tárgyakat. 
== tréfás czikkeket. =

Cotillon’iajs
Heimick Kertész, W’en, 
I., Fleischmaríd 18—242.

szobafcs.ö, mázoló, kocsifényező 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

I Van szerencsém a t. közönség 
í szives tudomásain hozni, hogy 9 év 
fi óta fennálló szobafestő és mázoló 
R üzletem mellett
!' Gödöllő n, Rudolf-utcza 
te (Ocsovai ház)
ti egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

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

Szives pártfogást kér
ZVORNYIKANDRÁS 1

lestő. E

.1
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vár bárki is a mi
..Érdekes últalmics katalógi:.tutikra".

melv több mini 1500 képpel illusztrálta 
miiúic.i ;•/.: ;.é Jeti c.iikn és újdonságok
... v ' . ./ i tál n külözlic síién. ■_ I

!;./ levck.-;’.5-!.-.p a pontos cziminel ;-ój 
m ; /.dó. aie .r. ■ :■> ;:megküldi az
Érdek í : '■ '

Wie': " r -242.

söMÖA?E?TéE;u“eiwi 

másutt : :t nem tal.'.lm k, kérjenek
pruspe/.i.ist *./ Ii.i.l... b:/.u.iyilvá.iyoi<at, — 
Ausztriában ingj ROLLE
gyógy szí .W.: A- /..'-. ;-o--)........

Ügynököket keres d-.kre 

ma-;;;:, jutalék cile.i e.,y 26 év óta fennáll* 
6-.< ’. kitüntetett ablakredöay-gyór gyárt
mányai és néhány ajjons.ig elhelyezésére 
ve ’.. é Síné .. ■ Aj: tietek rét ■- kai 
C. Klem; c ...ic/. Launa-t i. B. kaiden- 
<i ■'<. Az abi.... . /kel való llg.T.ÖK tskö-
dés mágáiios ...... 1903. január 1-tól lett 
c;t.déde-ve e. é.-.. é. kir. miiiisterium allal.

vj: uj:
J M0K«J0HNSON 

í .-. J a..;c,._ szabadalmazott.. .. 

..............tyukszemgyürüje.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, 
nagyszerű hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat, iiaphittó íihikIi n ffl/ópi/Hxer- 
títl'bll.l 1
darab borítékban ?0 ‘-...r, 6 db karton.>.m 
1 korona, ni -fai ktlioés esetén 20 f.ll/rrel 
több. Főraktár Mágyat -rszag részére: Török 
József i.'t'óg ■ . ■ t -r,i 'Inc' '.pest, VI. A rály- 
utcza 12." I tpc nti raktár _ Magyaron tág- 
Ausztna részt... .. író.::".;:, .ez, C.ác.

rendes

l :

W fT'

Ló “takarók * 
nagyság csak 95 1-trajczár.

^ptj^ Elkér;■■Illetlenül szükséges 
■:minden lótulajdonosnak
V ’ a tói vízálló ilrrtpa-ló- 
■; .......................................

id
•i

to.'.i.mónk, melyek rendes 
nagyságunk, kiváló vas
íny.k, brllmti gyap
júból készíttettek, miáltal 
meghűlés ellen megvédik 

iá. 3tra? t-.io'tr.tik
a lovakat
é» L-^vsts/gcsv.l i r.., ía. •-> : .ij.i-.j kio.::,;,ka 
minden kedvelt szintien kanhatók és tömeges 
eladás végett a lt n.'Cike-ái rendkívüli olcsó 
árakon

1
2
4

minden i 
és ekészségesen ti/.

IlKC
fognak ihditni: 
drb lótakaró ára csak 95 kr.
„ „ „ 1 frt 85 „

„3 „ 60 „
Egyedüli eladás utánvéttel :

KERTÉSZ HENRIKNÉL 
Wien, Fleischmarkt 18—256.

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

Egy érdekes látnivaló ingyen!

írjon egy levelezőlapot és megkapja azonnal gratis és franci) 
az én gazdag rninta-gyiijtcinényemet a legújabb ruha és mosó- 
szövetekről. Áraiéi olcsóbbak, mint bárhol.

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

szövetekre és vászon árukra.

WIEN, Fleischtaark

és elnyB.?..;30.:a') 
iztos hat ;

EggerjnetJpaszUHs i,
az étvágyat néni rontjóa kitűnő iziiek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fül.

Fő- és szétküld.':i raktár:

N A D O R“ gyógyszertár 
Budapest, VI., Vóczi-körul 17. szám

“r-M rv.\s“

■■■

vaay =
J >’ a i « y « i

b jJobt). lé;.' liiH»*ti j ennélfWiiiaiF^~'■ 
ll-IUltcsm U.-5MS. Kiutal kJ
kár..3 »Ht»tzé4:»),tít

M1 k d e n ti 11 k a p h a 141
Bevársáf lásnál különöewi arra ügyaljürk, hogy 
minden darab szappan a „ScMchr névval és 

a fenti védjegyek egyikével lejyen ellátva.

? Megfojt ez az 

I
átko-

zott köhögés! B
Gödöllö : S.:.>.itm:Vó3sy

J Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla 
1 Aszód: Sárkány László. cmk tini..-meggyógyított.

I
Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

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

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemíödelék, virágok, 
strkoszoruk, viaszgyertyak Szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.

■ Gyászjelentsek 1 óra alatt elkészíttetnek, r------- ■■


