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NYÍ1<Y LAJOS,

A szövetkezetek és a 
kereskedők adója.

„Egyenlő teherviselés" czim alatt 
az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés részéről érdekes nyilatkozat 
jelent meg több fővárosi lapban.

Az 0. M. K. E. a szövetkezetek 
adója ügyében egyelőre a mai törvé
nyek pontos végrehajtását, a jövőre 
pedig azok reformját kérte. A végre
hajtást azért, mert a magyar fogyasz
tási szövetkezetek, miután nem tagok
nak is eladnak és hitelt vesznek 
igénybe, az 1881 évi LX. törvény- 
czik értelmében semminemű adóked
vezményt nem igényelhetnek.

Ennek ellenére sok esetben kisebb- 
nagyobb kedvezményeket igényeltek, 
A reform tekintetében az 0. M. K. E. 
kifejtette, hogy a nyilvános számadá
sokra kötelezett vállalatok és egyesü
letek adójára vonatkozó, ez időszerint

érvényes törvény a szövetkezetek meg
adóztatására néni alkalmas és az 
adóalap kiszámításánál megengedett 
nagymértékű levonásokkal (1 1 Ezer 
korona után 6,) odavezet, hogy a 
szövetkezetek aránytalanul csekélyebb 
(11) adót fizetnek, mint amennyi üz
leti forgalmuk alapján méltányos volna. 
Követelte ennélfogva az adó reformját 
oly értelemben, hogy a szövetkezetek, 
miként Németország nagy részében, 
üzleti forgalmuk alapján adóztassanak 
meg, s követelte ezt az egyenlő teher
viselés elve, vagyis amaz elv alapján, 
hogy a közterhekhez mindenki egyenlő 
alapelvek szerint tartozik hozzájárulni.

E nyilatkozat általános megbe
szélés tárgya volt kereskedőink között is.

Különösen az érdekelt fűszeresek 
örültek neki, tavaszi akcziójuk sikere
ként üdvözölvén azt 1

Nézzük azonban közelebbről azt 
és halgassuk meg a másik félt is.

Balogh Elemér a Hangya igazga
tója az 0. M. G. E. szombati szabad 
előadásában 14 községből nemcsak

/
nálunk, de máshol is úgy a szatócsok, 
mint a kereskedők részéről produkált 
számszerű és részletes adatokat s 
ezekből kiderült, hogy ezen 14 köz
ségben „34 szatócs átlag 77 korona, 
14 szövetkezet átlag 355 korona adót 
fizetett, illetve a fogyasztási szövetke
zetekre ezen 14 községben ötször 
annyi adót róttak ki, mint amennyit 
ugyanott a szatócsok fizettek a szövet
kezet megalakulása előtt."

A Hangya vezérigazgatója kklön- 
ben az 0. M. G. E. nyilatkozatára a 
a következőket feleli :

Az adótörvények úgy a szövetke
zeteket, mint a szatócsokat egyenlő 
adókulcs szerint adóztatják. És pedig 
mind a kettőnél az üzleti tiszta jö
vedelem 10 százalékával. A szövetke
zeteknél ezen adó kirovatik a nyilvá
nos számadásra kötelezett vállalatok 
adója czimén, a szatócsoknál pedig 
III. osztályú kereseti adó czimén. En
nek daczára óriási különbség van ezen 
adók kivetésénél úgy elvileg, valamint 
a gyakorlatban. A gyakorlatban ezen

TÁRCA. dame Du Deffaut, a luxemburgi herczeguö 
és Madame Du Tettein, akiknek fogadó es
téi voltak olyan híresek és látogatottak, mint 
amazoké. Pedig Madame Du Deffaut sem 
fiatal, sem szép nem volt, sőt jócskán túl 
volt az ötvenedik éven, amikor szalonját 
megnyitotta. Madame De Geoffrin, akinek 
zsurjai jó ideig a leglátogatottabbak közé 
tartoztak, a legcsufabb asszonyok egyike 
volt, úgy hogy alapos fenyegetés volt az, 
amikor egy festő Így nyilatkozott:

— Ha ez az asszony még sokáig 
bosszant, istenemre lefestem.

Az sem volt múlhatatlanul szükséges 
föltétel, hogy a háziasszony jó családból 
származsék. Madame Geoffrin a daupliine 
egyik komornyikjának a leánya volt és fe
leségül egy kézmtlarukereskedőhöz merd, 
akmeK nagy vagyona iciieiuve tette szamara 
a roppant fényűzést. Du Deffantnak ellenben 
mindenféle fortélyhoz és intrikához kellett 
folyamodnia, hogy esztendei bevételeit na- 
gyobbitsa.

Hogy az akkori zsurok nem voltak fivs 
o'dock teas-k, mint a mostaniaknak legtöbb
jei, azt mindenki elgondolhatja, aki a francia 
kulturhistóriában csak némileg is járatos. 
Cőséges Ínynek való élvezetek nélkül a nagy 
szellemek sem jártak volna el olyan ponto
san a zsurokra, amelyek úgyszólván esti 
találkozások voltak, tehát annak feleltek meg, 
amit nálunk zsurfixnek neveznek.

A soupernak akkoriban is nagy sze
repe volt ezeken a szellemdus összejövete
leken. Galiani abbé azt kérdezte egyszer

báró Holbachtól, hogy vájjon a filozófia, a 
melynek ő első Maitre d’hotelje, mindig 
olyan finoman és jó étvágygyal fog-e ét
kezni, mire a báró a maga részéről igennel 
válaszolt. Diderot igy ir egyszer báró Hol- 
bach birtokáról: Imádkozzatok értem, hogy 
ne indigeszczióban haljak meg, mert meg 
egy hétig kell itt maradnom. Nap-uap után 
kapunk uj halakat, turkesztáni dinnyét, fog
lyot, tortákat, — tizenkét gyomrunknak kel
lene lenni, hogy mindent föletnészszünk ; 
szerencsére éppen oly mértékben iszunk és 
igy mindent könnyebben elviselhetünk.

D’Alembert igy biztatta Madame Du 
Deffant-t a Párisba való visszatérésre, ami
kor falusi magányba akart elvonulni.

— Miért fél az unalomtól Parisban ? 
Hiszen egy jó souperral mindenkit magunk 
körül láthatunk és még mulathatunk is ven
dégeinken.

És ez a megjegyzés még egy évszá
zaddal később is elég időszerű.

Bizonyos, hogy a társasélet az első 
évtizedektől a hetvenes évek elejéig sokkal 
szerényebb alapokon volt mint manapság. 
Akkoriban volt néhány szalon, amelyben 
inkább a szellemes tudósokkal, a tudomá
nyok korifeusaival és a szép asszonyokkal 
való találkozás ingere, mint a super-k és 
diner-k vonzották az embereket. Azonban a 
tizennyolezadik században a franczia társa
ságban annak, aki arra számított, hogy a 
szellem nagyságait fogadja magánál, elenged
hetetlen volt a pompás lakoma Senki sem 
értette ezt jobban Madame Lambertnél és

A múlt század szalonjai.
— A zsur történetéhez. —

Ha még olyan modern is a zsur, még 
sem napjainknak a fölfedezése. Mint a sza
lonélet minden más berendezése, Franczia- 
országból származik. Ott a zsur virágkora a 
XVIII. század volt, amikor a zsurozás divatja 
mindenesetre szükebb kirben járta, mint 
ma, de ez a kör jórészt különösen kiváló 
volt, a társaság szellemi egyéniségek és 
nagyságok tekintetében ugyancsak alapos 
gondossággal volt összeválogatva. Virágkora 
volt az a szellemes zsurnak, amelyen éppen 
olyan okosan csevegtek, mint élénken udva
roltak. A romantikusok idejében az ilyen 
fajta zsurok Németországban is elterjedtek, 
csakhogy a társalgás hangja kissé nehézkes 
volt s a franczia udvariasság pikáns ingerét 
az ábrándozás és a szentimentalizmus pó
tolta.

A múlt század hölgyeinek, akik egy 
elég vonzó társaságot akartak zsurjaikon 
egyesi eni mindennapi csevegésre Párisbó', 
— sem szépeknek, sem fiataloknak, mi több 
kifogástalanoknak sem kellett lenniük. Mert 
ha Lambert, Nccker, Geoffrin asszonyok a 
a legfedhetetlcncbb hírnévvel dicsekedhettek 
is, ugyanezt nem mondhatta el magáról Ma-
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különbség kitűnik abból, hogy egy 
és ugyanazon községben, ha szövet
kezet alakul, ezen szövetkezet több
szörös adóval sujtatik és pedig viszo
nyítva nemcsak a szövetkezet meg
alakulása előtti időben az összes sza
tócsok által fizetett összes adókhoz, ' 
hanem a szövetkezettel egyidejűleg j 
működő szatócsok adóösszegéhez is. 
Ezen szembeszökő különbség direkt 
következése a két adókivetési elvben : 
rejlő különbségnek, amennyiben a 
szövetkezetek nyilvános számadásra 
vannak kötelezve és hatóságilag ellen
őrzött könyvekből megállapított tiszta 
jövedelem szerint adóztatnak meg, 
mig a szatócsokat önkényes jövedelmi 
bevallás alapján adóztatják meg, tág 
teret engedve ezáltal mindennemű és 
minden irányú jövedelem-eltitkolásnak.

Ha tehát — amint ezt az 0. M. 
K. E. múlt évi közgyűlésén fölvetette 
— ezen két kereskedői ág adójának 
reformjáról, az egyenlő teherviselés el
véről van szó, ez az azonos adókulcs 
meghagyása mellett csakis abban áll
hat, hogy az adókivetés a két keres
kedői ágra nézve egyenlő elvek sze
rint történjék és pedig vagy adassék 
meg a szövetkezeteknek, úgy mint a j 
szatócsoknak a szabad bevallás, (illetve 
mint a szatócsok gyakorlata mutatja, 
az adó szabad eltitkolása,) vagy pedig 
köteleztessenek a szatócsok is, úgy 
mint a szövetkezetek, nyilvános 
számadásra, és ez alapon rovassanak 
meg ők is adóval.

Azt hiszem, Így értelmezi az 
Országos Magyar Kereskedelmi Egye
sülés is az egyenlő teherviselés elvét.

Ennek keresztülviteléhez a szövetke
zetek szívesen nyújtanak segédkezet 
és az elv gyakorlati érvényesülése 
esetén a „Hangya" kongresszusának 
határozata szerint, hajlandók lemon
dani a törvény által nekik biztosított 
adókedvezésről.

A kongresszusi beszédemben fel
sorolt adatok helyessége mellett bizo
nyít mindenesetre az, hogy a szövet
kezetek nyugodtan csatlakoznak az 
0. M. K. E. akciójához és a maguk ' 
részéről is követelik a teljes egyen- , 
li-séget a szövetkezetek és szatócsok | 
megadóztatása terén.

Balogh Elemér s. k.

*
■

Ezen adatoknak rendkívül fontos | 
vonatkozásuk van a III. osztályú kere
seti adóval a saját vallomásuk alap
ján megadóztatott kereskedők adó
moráljára s ennek révén a már régen 
óhajtott adóreformra.

Nézetünk az, hogy jó lesz nem 
bolygatni a dolgot. Mert mégis csak 
feltűnő jelenség, hogy ahol megalakul 
a fogyasztási szövetkezet, ott a kincs
tár adójövedelme hirtelen és erősen 
olykor 100—200 százalékkal szapo
rodik, még pedig pusztán csak azért, 
mert a fogyasztási szövetkezet nyilvá
nos számadásra kötelezett vállalat, 
melynek forgalmába, jövedelmeibe az 
illetékes emberek bármikor betekint
hetnek, mig a kereskedő annyit vall 
be, amennyire éppen kedve van. Ál
talánosan tudott dolog, hogy a III.

osztályú kereseti adó mai rendszere 
megrontotta nálunk az adómorált, 
amely amúgy is gyenge lábon állott.

Mindenki tudja, mennyit ér az az 
„önkéntes bevallás." Ismerősök a tár
saságban hol szörnyüködve, hol gú
nyos jókedvvel emlegetik egymásnak 
a legfrivolabb jövedelem eltitkolásokat.

Azonban nyilvánvaló dolog, hogy 
a kereskedők nemcsak nálunk, de 
máshol is, e téren erősen vannak ér
dekelve s ezért nem helyes, hogy épp 
a kereskedők érdekképviselete prele
gáljon „egyenlő toherviselés“-rűl a 
fogyasztás’ szövetkezeteknek

A küszöbön álló adóreform szem
pontjából is óriás jelentősége van en
nek a dolognak. A haladó gazdák 
politikai vezérei tudvalevőleg a fo
gyasztási adók fokozatos leszállítását, 
végső czélul a fogyasztási adók telje; 
eltörlését vették fel a programmjukba-

Nincsen reform, melynek szoczi- 
ális szempontból nagyobb jelentősége 
volna. Az alsó rétegek elégedetlensé
gének leghatalmasabb rugója és ál
landó táplálója az élelmiszerek drága
sága s a legdühösebb elkeseredés ép
pen a fogyasztási adók szertelen ma
gassága miatt van.

*

Nem azt mondjuk ezzel, hogy 
szatócsaink nincsenek eléggé mega
dóztatva, hanem azt, hogy ha a 111. 
oszt, kereseti adó kirovását forszíroz
zák a fogyasztási szövetkezetekre, csak 
önmaguk alatt vágják el a fát, csak 
önmaguknak ártanak, mert akkor 
nyomban kitűnik a helyes adó alap, 
s több adót fognak fizetni ők is.

Madame Oeoffrinn.il ; Marmontel legalább I 
úgy beszéli el, hogy ők minden héten adtak 
egy ebédet festőknek és egyet tudósoknak. 
Késő este azután a ház hivatalos barátai 
számára souper következett, amelyen rende
sen három hölgy vett részt, akiket a Mont ; 
Ida három istennőjének neveztek s akiknek 
Parisa Rohan kardinális volt. Ugylátszik, 
hogy ezeknek a találkozóknak ingere nem 
csupán a souperban rejlett, mert a menü ez 
alkalmakkor nagyon szerény volt és mind
össze tyúkból, parajból és omlettéből állott. 
Du Deffant sokat mulatott ezeken az egy- 
■ zcril polgári vacsorákon és gyakran kiáltott 
lel vidáman :

— Micsoda billió egy szalonna-om
lettéért I

Ö maga ugyanis soka* adott a jó és 
bőséges evésre. Mig Madame de Sevigné, 
aki épp olyan csacska, mint mohó volt, 
ezekért a tulajdonságokért rösteltc magát, 
addig Du Deffant szabadon engedte át ma- 
gat hajlandóságainak. Miután férjét elhagyta I 
Hénault elnököt fogadta barátjául, aki arról 
volt nevezetes, hogy az övé volt Páris első 
szakácsnéja s akinek a souperja emlékeze
tesebb maradt a párisiaknak, mint a könyve, 
amelyet Francziaország történetéről irt.

A hölgyek között, akiknek Hénault 
meghódolt, volt elsősorban Madame Roche- 
fort, akinek azonban elölte az volt a legna
gyobb hibája, hogy rossz szakácsnőié volt, i 
Csodálatos, hogy milyen izeden részletek 
vannak Hénault’ elnöknak Du Deffant-nal 
való levelezésében, amely nemrég jelent meg. 
Többek között igy ir a madame :

— Nagyon rossz éjszakáim vannak, 
mert este nagyon sokat eszem; hús- és 
kenyéradagomat már csökkentettem.

Egy másik helyen meg ezt mondja :
. . , nem szeretem a tyúkot, táplálóbb 

kosztra van szükségem.

Ugylátszik, hogy a tizennyolcadik szá
zadban a költészet nem játszotta mindig a 
főszerepet a szerelmi vissonyoknál.

Az akkori idők ismeretes hölgyei kö
zött csupán Lespinasse kisasszonynak volt 
meg az a privilégiuma, hogy souper nélkül 
gyűjtse maga köré a szellemi előkelőségeket, 
mert szegény volt ahhoz, hogy barátait meg
vendégelje. Nála az anyagi övezeteket pó
tolta a szellem és a kedvesség s ebből a 
két tulajdonságból néki sokkal több volt, 
mint más szereplő hölgyeknek.

A tizennyolezadik század e zsurjainál, 
mint már említettük, morális tekintetekben 
sem voltak nagyon szigorúak. A háziasz- 
szonynak leheteti, vagy nem lehetetett ura, 
de zavarnia nem volt szabad feleségét és 
a vendégeket. A múlt században a férj nem 
segítette az asszonyt szereplő poziczióba; 
ellenkezőleg, minél kevesebb volt a férj, 
aniiál többet ért az asszony. Minden tekin
tetben mintaférj volt Madame Qeoffryné. Ez 
a feleségének fejedelmi vagyont adott, anél
kül, hogy gondolt volna arra, hogy szalon
jában szerepet játszszék. Egyszer egy láto
gató azt kérdezte Madame Geoffrin-től, hogy 
mi lett abból az öreg urból, aki asztalától 
elmaradt s aki a száját csak az evésnél 
nyitotta meg.

— Ah — sóhajtott az asszony — az 
a férjem volt, meghalt ...

Az asszonyoknak igen sok szabadsá
guk volt. Ez a szabadság addig is terjedt, 
hogy ha nem volt férjük egy barátot fo
gadhattak, akit az egész társaság elismert. 
Madame Du Deffant Pont de Beylc-lel öt
ven esztendőnél több ideig tartó barátság
ban volt, amelyet mint mondják, soha a 
legcsekélyebb nézeteltérés sem zavart meg, 
s amelyhez fogható alig volt.

— Nem gondolja, Pont de Beyle — 
mondotta Madame du Deffant — hogy ez 

onnan van, mert mi voltaképpen mindig 
nagyon közönyösek voltunk egymáshoz ?

— így kellett annak lenni asszonyom 
— felelte Pont de Beyle.

Az eddigiekoöl világos, hogy a múlt 
században egy asszonynak sem szépnek, 
sem fiatalnak, sőt műveltnek és tanultnak 
sem kellett lennie. Ellenkezőleg őrizkednie 
kellett attól, hogy tudósnak látszassák, mert 
a kékharisnyákat gyűlölték a férfiak ; annak 
az asszonynak a szalonját, aki annyira meg
feledkezett magáról, hogy verseket Írjon 
vagy egyáltalában irodalmilag munkálkodjék, 
bizonyára elkerülték volna, nehogy költemé
nyeit dicsérni kelljen. Inkább megbocsátot
ták egy asszonynak azt, hogy nem tudott 
helyesen Írni. Ahelyett azonban megkövetel
ték tőle a férfiak, hogy sok természetes esze 
továbbá lényében és viselkedésében ellen
állhatatlan varázsa legyen. Ez mindenesetre 
elengedhetetlen föltétel volt azokra a nőkre 
is, akik a múlt században irodalmi szalont 
nyitottak. Az akkori zsurok a mostani fin de 
siécle zsuroktól főképp abban különböztek, 
hogy azokon egy kicsiny, nagyobbrészt 
ugyanazon a szellemi nívón levő emberek
ből álló kör csevegésre gytllt össze s inkább 
foglalkozott a kor nagy kérdéseivel, mint a 
városi pletykával. Manapság a zsuron, mely 
allét bizonyos napjának néhány órája, ame
lyen a háziasszony fogad, a legheterogenebb 
ismerő-öknek egy nagy, negyedóráról-negyed- 
órára változó, köre hullámzik a szalonban, 
úgy hogy valami határozott témának a 
megbeszélése vagy valami kiváló egyéniség
gel való ioglalkozás természetesen teljesen 
ki van zárva.

Bizony nem a mai zsurokon mulatnak 
jól az emberek.

Oeoffrinn.il
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HÍREK.
Túra uj plébánosa. Niedermann Jó

zsef halálával dr. Gallovich Oyözö 
rákoscsabai plébános, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa praesentáltatott a túrái plébá
niára a földes ur által s ezt püspökünk is 
magáévá tette. Midőn szerencsét kívánunk 
a kiváló egyházi férfiúnak uj állásához, 
valóban csak gratulálhatunk Túra községé
nek, hogy a plébánosi állást ilyen érdemes 
egyházi férfiú fogja ott betölteni. Ismerjük öt 
úgy egyházi, mint közéleti szerepléséből 
kifolyólag. Magánélete kifogástalan, az egy
házi élet terén pedig olyan pap, kinek élete 
és munkássága ellen, még ellenségei sem 
tehetnének kifogást. Mint szónok ritkítja 
párját nemcsak ezen a vidéken, hanem 
messze földön Tüzes és tartalomdus szónok
lataival a hallgatóságot mindig magával tudta 
ragadni. Társadalmi szereplése pedig olyan, 
hogy őszinte nyíltságával s lekötelező nyá
jasságával mindazok szeretetét és becsülését 
kivívta, kit vele érintkezni szerencsések vol
tak. Túra község hívei benne nemcsak ki
váló lelkipásztort, hanem tlgyesbajos dolgaik
ban jó tanácsadót és támogatót is fognak 
nyerni, és önfeláldozó jóbarátot. Áldást és 
szerencsét kívánunk működésére uj állásá
ban.

Jóváhagyás. A vármegye jóvá
hagyta Gödöllő község utcza rende
zési czélokra szolgáló kisajátítások 
iránti határozatát. Az ügy most érke
zett le az alispántól s igy most már 
mi sem áll útjában, hogy a Petőfi-tér 
szabályozása végett a Mozsár-fele ház 
telkének egy része, továbbá uj utcza- 
nyitási czélra az aszódi hitelbank le
égett háza s az amelletti két ház és 
telek kisajátittassanak. Ily módon a 
Petőfi-térről egyenes utcza fog vinni 
a Kör- és Kerektó-utczákon át a 
vásártérre.

Uj ut. Isaszeg-Valkó-Váczszent- 
lászló-turai községi közlekedési közut- 
ügyi bizottság e hó 21-én a föszol- 
gabiróságon Tahy István szolgabiró 
elnöklete alatt megtartott ülésén egy
hangúlag elhatáiuzta, hogy az isaszeg- 
valkó-váczszentlászló-turai közlekedési 
közutat 1000 korona évi beruházással 
kiépítteti.

Kántorválasztás Kerepesen. 
Kerepes községben — mint nekünk 
írják — a minap volt a kántorválasz- 
l.'ts, miután Blelia György kántor 33 
évi szolgálat után nyugalomba vonult. 
A választáson a nép két szavazat hij- 
ján Bleha György fiát, Bleha Istvánt 
választotta meg, Pehacsovits Mihály 
plébános jelöltje ellen. A választáson 
a nép nagyon ellenségesen viselkedett 
a plébánossal szemben, mert előre 
kijelentette, hogy a választás ellen 
föiebbezni fog.

Szerencsétlenség az állomáson. 
Schossberger Lajos kartali birtokáról 
répát szállítottak, melynek bevagoni- 
rozásával e hó 20-án Csepeika Mihály 
gazda volt megbízva az aszódi vasúti 
állomáson. Munkaközben kora délután 
tolatás volt az állomáson s az ispán 
két vagon ütközője közé került s azon
nal szörnyet halt. Orvosrendőri bon- 
ezolás s a szükséges helyszíni szemle 
niegejtése végett a gödöllői járás
bíróság vizsgálóbirája e hó 21-én ki
szállt a helyszínére.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete f. hó 21-én délután 3 
órakor a községház tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a 
következő fontosabb tárgyak iméztettek 
el : Kriesch Aladár kérvénye, melyben 
a háziipart tanító telep támogatására 
664 K 50 f segélyt kér. A legköze
lebbi közgyűlés elé utasittatott, mert 
folyamodó nem mutatta be engedélyét. 
— A 6363 K 48 f-en két fedett áru
csarnok építése ügyében hozott III. 
fokú határozat kihirdetése és a piacz 
helypénzszedési jogának bérbeadása. 
Árlejtés utján 3 évre kiadatik a hely
pénzszedési jog. — Dr. Polner Zoltán 
és tsai kérvénye korcsolya pálya fel
állítása iránt. Engedélyeztetett oly ki
kötéssel, hogy folyamodó 100 korona 
kauciót tegyen le a helyreállítás biz
tosítására. -Iparostanonc iskola 1905-6 
évi költségvetésének és az 1904-5 évi 
zárszámadás megvizsgálása. Elfogad
tatott. — Szily Dénesné szül. Farkas 
Irén óvónő kérelme az általa felállí
tandó magán ovódára segély iránt. 
A képviselő testület ez elöl el nem 
zárkózik, de előbb produkáljon folya
modó valamit s majd akkor kérjen 
segélyt, ha beigazolta, hogy rá érde
mes. — Végül kihirdették a jóváha
gyott uj szervezeti szabályrendeletet.

Aki koldulás közben lop. Antal 
Bertalan jászapáti illetőségű csavargó 
arra használta fel Gödöllőn a koldu
lást, hogy rossz czipőjét ujjal akarta 
felváltani és czipöt lopott. Ez sikerült 
is neki, mivel Born József kir. állat
orvoshoz koldulás ürügye alatt bement 
s ott a folyosón tisztogatás alatt álló 
egy pár uj czipöt hóna alá rejtette s 
vele elillant, de rajtavesztett, mert a 
csendőrök még a város területén el
fogták s átadták a bíróságnak.

Főnyeremény. A XVI. osztálysorsjáték 
legnagyobb főnyereményét ismét B e i f e I d 
József bankházában nyerték. (Budapest, 

SÁRKÁNY S. BANKHÁZA
Telefon 80-89. BUDAPEST, VI., Ó-UTCZA 6. Telefon 80-89. 

a magyar királyi szab. Osztálysorsjáték föárusitója.
Folyó számla : Pesti magyar keresk. banknál és a magyar kir. postatakarékpénztárnál. 

Siirgönyczim : Sárkányék Budapest.

Legmagasabb pénzkölcsönt nyújtok sorsjegyekre és értékpapírokra, bárhol elzálogo
sított sorsjegyeket saját pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letétjegy, 
zálogjegy beküldendő. Kedvező feitételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető. 
Budapesti és vidéki kereskedőknek, iparosoknak váltóit leszámítolom és könnyen 
törleszthetö váltó és személyhitelt nyújtok.
Tisztviselők é. katonatisztek ainortizatiós kölcsönt kaphatnak.
Háztulajdonosok és földbirtokosoknak U-ik és III-ik helyre való betáblázásra azon
nal folyósíthatok. Semmiféle előleges jutalékot nem kérek, úgyszintén minden levelet, 
válaszbélyeg nélkül is rögtön elintézek.

Sárkány S. Bankáza, Budapest, VI., Ó-utcza 6. 
25 év óta törvényszékileg bejegyzett ezég.

Megjegyzés. A XVII-ik sorsjáték I-ső osztályú sorsjegyei már megjelentek és ké
rem egyúttal b. megrendeléseit, a legjobb és legpontosabb Kiszolgálásról előre biztosí
tón., nimden nyereményt azonnal kifizetek. — a következő szerencse számokat ajánlom, 
mert ezek nagy nyereménynycl még nem lettek kisorsolva :

2979 12128 12953 1C065 35733 44596
51325 58762 80847 99191 101580 105655

•...........--—re i v ü u i| <1 ó.~—.7————:7~ 1 r—

Megrendelő-lap.

SÁRKÁNY S. bankháza Budapest, VI., Ó-utcza 6.
/ egész

Megrendelem önöknél a ................ sz. > „íycd sorsjegyet és ennek árát
\ nyolciad 

postautalványnyal kllldflm
utánvételeim kérem (A nem kívántat tessék áthúzni.)

Név: ................................. Lakhely, u. p.

IV., Károly-körut 1.) Ugyanis a 400.000 
koronával kisorsolt 96851. számú szerencsés 
sorsjegyet ezen bankházban vásárolták. — 
Ugyancsak e bankház vevői nyerték egy el
múlt játékban a 600.000 koronás főnyere
ményt fs.

8277. sz. tk. 005.

Árverési hirdetmény kivonat,
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az Aszódi taka
rékpénztár végrehajtanának Nagy János nős 
Pintér Juliannával végrehajtást szenvedő el
leni 290 kor. tökeköveteiés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék, a gödöllői kir. járásbíróság terüle
tén levő Valkó községben fekvő a valkói 
40. sz. betétben Nagy János nős Pintér 
Juliannával nevén álló és A 1 1—2 sor 279 
és 280/1 hrsz alatt felvett 125 ö. i. számú 
ház és udvarból álló ingatlanra 8G0 kor. 
kikiáltási árban, A Ili. 1-4 s. 1881-1884 hr. a- 
felvett szöllőből álló ingatlanra 166 kor. ki
kiáltási árban; A IV. 1—2 sor 2279/1 és 
2280,1 hrsz. alatt felvett szöllö és szántó
ból álló ingatlanra 140 kor. kikiáltási árban ; 
A V. 1-2 sor 2279'2 és 2280/2 hrsz. alati 
felvett szántó és szöllőből álló ingatlanra 
80 kor. kikiáltási árban ; A j- 1 sor 1595 7 
hrsz. alatt felvett szántóból átló ingatlanra 
30 K kikiáltási árban és A f 2 sor 1595/8 hrsz 
a. felvett szántóból álló ingatlanra 29 K kikiál
tást arban elrendelte eshogy a fentmegjelöllin
gatlan 1805. november 18-án d. e. 10 óra
kor Valkó községházánál a megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az. 
iugatlan becsárának 10 "o-át készpénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzet', árfolyammal számított és az 1881. é.. 
november ho 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. augusztus hó 19-én.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság: 

Téchy kir. jbiró.



4 1905. október 22.

lszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bírmentesen küldünk 
egy próbát a COZAPOREÓL. Kávé, tea, 
étel vagy szeszes italban egyformáu ad

ható őz ívó tudta nólkfll.
A C<7zlpur "többel: ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a torfózkoilásróg 
mert csodahatáaa eilenazenvesaé teszi az 
iszákosnak a szeszes itait. A Coza olyan 
csendesen és biztosan Itat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adliat’a és az illető ség 
cssk-em is sejti mi ol.czti javulását.

A Co/n a családok ezreit békit iite 
ki i.-m t sok-sok ezer férfit a szégve* és 
be siclenséi-iö. íreginentctt. kik később 
huí'i polgárok is ügyes fiatalemberek 
lelt, k Tömérdek fi.in en b .rt a jó útra 
és s'ereuséjé ez segít.tt s k embernek 
éeté: számos évvel inegbosszabit >tta.

Az int'zet, me'y a Cozipor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, w 
pröbaadagot és egy köszöiiO-irásokknl 
tilt könyvet.tij-és költségmentesen kt ld 
hogy igv bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásból — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez' Rövid idő alatt 

21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek ; ezek kö
zött a két legnagyobb nyereményt és pedig kétszer a nagy jutalmat, a 600.000 

•koronás főnyereményt, a legnagyobb 4CO.OOO koronás főnyereményt, továbbá 4 á 100.000, 
13 á 90.000, 2 á 80 000, 3 á 70.000, 3 á 60.000, több 50.00Q, 40.000, 30.C00, 25.000, 
j20.000, 15.000 és ezeken kiviil számtalan 10.000. 5.000, 2.100, 1.C00, 500 koronás és 
egyébb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály
sorsjátékéban vegyen részt és rendelje.! nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17. magyar osztálysorsjátékban 110.000 sorsjegyre ismét .5.5.000 
pénznyeremény jut és összesen 14 millió 459.000 kor. hatalmas >«zerret sorsolnak ki.

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

bérmentesitendök.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chanccry Lane 
London, Anglia.

Rendelje meg a neve mellett 
álló-szerencseszámot!

Sok pénz uéppé varázsolja az életet t Talán meglepi • 
férj a feleségét vagy az asszony az urát a neve mel
lett álló sorsjegy megvétele áltál esy főnyeremény, 
nyel. A véletlen ragv szeredet játszik az eleiben es 
könnyen megl.het, no y epp.n egy szerencsés véletlen 
folytán a neve melletti számot eltalálta, melyre egy 
===== nagy nyeremény jut. .

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

Idám. Adél 121 x; Deisö, Érméiét 65878 Iván, Jolán 2393 Ottó Melánia 21451
Adolár, A?w 8223 Eda, Ess er 4043 Jakab, Józsi 93322 Ödön, r.arczlsz 55177
Adélt, Aeota 22037 Elek. Etel 41709 János, Indlth 85597 Pál, Kesstl 2737
Ágoston, Amália 6iM)17 Elomir, Róra 1 >7278 lenn, Juliska 54895 Péter Olga 51515
Aladár, Anna 41777 Emil Franciska 82448 Jóisef, Karolin 17339 Pista, Paula 101969
Albort, Anatolla 74366 Endre, Frida 02777 Kálmán, Katinka 83775 Rlchard, Polagie 34'55
Alfréd, Apollónia 20292 Ernő. Genovéva 52551 Károly, Katalin 48741 Rábírt. Hct'One 11 70787
Ákos. Aranka 101001 1’erjno flortrnd 12IK Kornél, Klára 

Kristóf, Klotild
66-341 Búdéit, Piroska 12583

Ambrus, Berta 50961 Frl'yes.öabr ella 9.WJ 7279 Salamon, Regina 65 >27
András. Blanka 35266 l'iilöj, Gizella 

Gibar, Uodvi’
60037 Lajos. Kornélia 109707 Sa-uii. fíó’Slba 17718

Antal, doraala 2392 20 HM László, Kriastlaa 5ü919 Sándor, Bozalia 38107
Arnold, Boriaka 90472 Gáspár. Holdsa 79747 Loo. Knnignnla 178622 Simon, Sári 107397
Árpád. Betti Gergely. Henriett 51831 Lipit, Laura £1624 Tamás, Sarolta 48;64
Arthnr, Baba 
Aurél, Brigitta

1O58Í7 Géza. Hermina 88997 Lórinc. Lenke G6022 Tibor. Ssorenr 74377
13223 Gus táv. Hilda 2788 Kané, Laónla 6270 T himir. Thucorii •27’27

Attila. Cecília 52333 Gyórjy, Ibolyka 55487 Barma, Lídia 
■ártoa, Lina

31484 Tivadar. Teré3 U95O
Balára, Coraalla 71897 Gyűl i. Ida.ka 35375 95297 Tóbiás. Teres 5547 ■
Bálint, Dóra -4n3l Havik, Ilona 84477 Bátyáa, Ludmilla 5-2977 Vendel. Val irta 2'1005
Birnili:. Oorotlga 9001 tlermni, Ilma 92794 Hibái r. Lnjia 24292 Viktor. Veronika 101011
Bila, Cocllia 88277 Qaizj. II <a 48415 Siklós, Bagdolna 65146 Vilmos Viktória 50908
Be.iedsk. Eulsiii 108855 Iznic. íréi 12115 EiSsa, Halvln 

Bér, Báréit
485c 2 Vince, Vilma 12413

B’rnát, Emma 51377 lile., Irma, f 45278 12306 Zoltán, Zsófia 65585
Dániel, Ernoazan lotoil Imre, Isaballa 

István, tan <a
109338 Nándor, Eárla 109689 Zsigiund, Zsuzsanna 5463

Dávid, Éva 16861 27174 Orbán, Mártha 86781
noaes. Rvoin Isidé . L.iaaaa 53377 Oszkár. Haitid 6719?

__ A „PESTI NAPLÓ" ___  
uj karácsonyi ajándéka.

MODERN MAÓ'/AR 
FESTŐMŰVÉSZEK 
a czime uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi karácsonyi ajándékul szántunk't. elő
fizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk, noha 
folytatása és kiegészítő része lesz a Ma
gyar Festőművészet Albumá“-nak, mégis 
mint teljesen önálló mii gyönyörű fogla
latja lesz, a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgálták, nagy 
szabású és nagyértékil diszmiivek száz
ezernyi példányaival terjesztve el a trá
gyái' költészet és festőművészet nagyjainak 
alkotásait. A remekművek e díszes soro
zatai folytatja most a „Pesti Napló" uj és 
minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz 
müvei a Modern Magyar Festőművészekkel. 
Ötven nagyszabású festményt szemeltüuk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű miilapokon és 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészet történelmét fo ;ja tárgy Ilii, első
rendű esztétikusaink könnyed előadásában, 
színes képek és rajzok fogják tarkítani. 
Albumunk külső formájában is követni 
fogja eddigi törekvéseinket és a magyar 
könyvkötőiparmüvészet újabb alkotása lesz. 
Ezt az uj, páratlan díszít ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó clöfizetöin- 
kön kiviil minden uj előfizető is, aki mos
tantól kezdve egy évre megszakítás nélkül 
a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés (él
és negyedévenkint, sőt havonta is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. 1 
hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatványszámot 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló11 kiadóhivatala.

Legnagyobb nyeremény esetleg 1,000.(00 korona ; továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nye 
S fÜO'OJ,°A ’ a 200'000' 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 
60.000, 1 a 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 3 á 15.000, 36 á 

10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 150; eredeti sorsjegy frt 1.50 vagr 3 korona ,
/2 " .» ’■ 3.— „ „ 6-; V1 ............................6.- „ 12 „
. . u1 s°l’sJe®'cl((t utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küld 
de legkésőbb tCrVezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre tértink azonna 

folyó évi október hó 29-ig í
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak. |

TOROK A. és TSA bankháza Budapesten. 
Hazánk legnagyobb osztáiysorsjáték-üzlcte. SUrgbnyrzim: Törökék Budapest. 
Főárudánk osztálysoisjáték-üzletei : Központ: Tcréz-körut 46a. 1. fiók: Váczi-körut 

I 4a. II. fiók: Muzeum-.'törut ti a. Hl. fiók: Erzsébet-körut 54a.

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI
RÉSZVÉNYEKRE, ■ ■-

• OnlJEO VEKRE, ÁLLAMPAPÍROKRA 

j---------KÖLCSÖNT ■ —
Állít, itimiri viiszÁmiTtii mttinn bilutt 
-^FELVILÁGOSÍTÁSUNK INGYENES.—. 

Y HECHT bankh/z
BUDAPEST, FERENCZIEKTt Rt. C. —L

cé.rl°1' Ncusteín Ftilöp azott lashajtó-plruláit,
melyek évek óm khünócknek bizonyultak éa előkelő 
orvosok által könnyű hashajtó* és feloldó-szerfll 
aján latnak. — Egy dobol 45 pirula) 30 fillér.

Minden R-yóir>'e*«rtArtoan kapható.

tar’cin-tile gyógyszsrtár. Bocs, I., PlankeRja»M 6.

Mt^aZXAáfttMVl

(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab nzap- 
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" vódjegygyel 

legyen ellátva.
Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


