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Társadalmi közgazdasági és irodalmi heti lap
Előfizetési árak:

I'.gész évre . 12 kor. .\’(*gy» ‘'l évre . 3 kor.
1’el évre • . 6 „ Egx es aza u ara 30 til.

Bérmentetlou levelvket ívni fogadunk el.
Kezilalok ||i-!ii :i<| iin.ik x i s s z a.

Magjelenik minién vasárnap.

Szcrkosztösóg és kiad ^hivatal ; 
Abzó lm.

Hirdetések
egy esség szerint inii:iv<i< >■ .-i t... ..ltot irk Nyilltérsura 

5(J Hllór Elótizotóiiiknek nauy ar •aged.a-ny

Husvét.
A levegőben édes illat . . .
A szent harang oly .... . cseng.
Sivár. InH'llen szivekig ll.it.
Hová megint a hit dereng, 
lány it Imi ütne most a kétely ?
Elfogja a szivet varázs I
Min lenki zengi mély hitével :
Folt i.nadás!

Hiába feszítek keresztre
Krisztusi, az Isten szent Fiát. 
Örök vagy lialhattithin lézme,

Az elmúlás nem vár rétid I
Hiába tört a szent Igére
Kajánul a vad árulás,
Olt. a hívőknek drága bére :
Föltámadás !

Ma támadt föl az Isten ember,
Kit sirhörtön bioba vár I
Örök hazát a luemivekben lel,
A biin, a föld elhagyva már.
A szllk. rideg sírból kiszállott
Nagy Istenünk, szent balzsamunk 
Es az ige valóra vált ott :
Fölláinadiink I

h. teljek el szivünk a hittel, 
Örök hittel e szent napon, 
Bekér- üdvre akkor itt lel 
S erőt vesz mindig a bajon. 
Bár életünkre éj Imriiljim, 
Lesz egykoron uj hajnalunk. 
A sir előtt esztlnkbe ju--en : 
Eellátnadunk 1

Dercsényi Tihamér

Magdolna.
Irta : Háttér Jenő-

Siket némaság feküdt a m górva klastromi a. 
A böjti szél sivitott a kopasz laj.lt 111 

löszt között Meg írnál iz.Ok ii a p tler ll' iáklins 
czellájálltik Ódon, szúrigott, rozzant ablakait, 
aztán tux -iramlott megint végig a fonnyadt 
akáczsoron.

A sz diában egy sz il faggyú gyertya szu
nyókált a térdeplő me| ett. a filigrán niilxii. 
egyszerűségében is pompás feszület al itt.

Az ablaki ••seken ál-nttört egy eg\ erősebb 
•zélroham. inegliblamtelle a pislog" gyertya 
hajladozá lálignx e’v •!.

Páter lieraklius böjti imádságát morzsolta 
lu. Lassan. Ünnepélyesen peregtek le a leimad- 
kozott sit inek a vén olvasón. Igaz volt a mély- 
S?gHd, szent, érzelem, a mel) al, meg utjarla 
nliilntos, megtisztult lelkét ....

Olykor egy-egy hang tolul fel ziháló mellé
ből és tisztán lehetett érteni, a mint a Megváltói * 
meredve izzó szemeivel, lelhangozaii susogja: 
,.Quis est Deus ? . . . qnis su n ego ? ! Om- 
nin — nihil . .

Aztán meditálni kezd.
Felszakad szive rejlőkéből a fenséges ,me- 

tnento homo”, a hamvasé szerdai üdvözlés.
Végigreszket egész válóján földi gymlósu 

g-intik fájó gondolat*  és — menekülni szeret tm. 
el . . . measzu — messze a végtelenség fakó 
szürkeségébe ...

Meg cseng füleben a kvárdián prédikáció
jának -z a passzusa. a hol a bilis igok múlandó*  
fágáról,".az ember parányi voltáról szólt.

\n öreg templom cirádán pillérei megró 
megtek, a mikor h irs íny hangon dörögte, min'li i 
égz'-uges dübörgőit voln • : „Vauitiis v milalu.u 
et onmia vnniia-‘“ mondja bölcs Salamon, ó« 
hozxálelk- : JVminRo et vinum plurimos d'-ile 
> unt. in ni mus diaboloru m"

lm miih'k is em'éksxik ni ember és Inképp 
(íz Isién felkenl szolg íj ( eJJgjóki'u ? Hogy meg

Feltámadás.
Hozsanna n< ked. nagy nap. Husx’t magas/ 

lo< öi'öiiiÜnilepe. nz emberi megváltás dicső 
alh*g<o  iajn.

A/ t lemos lorioiift legszebb, legnagyobb, . 
lel •kenvlo es-menye évfordulójához ériünk cl j 
isméi 11045 ünnepeljünk >-z ünneplőkkel. Iiigy 
jiiiik a hjxól.I.f| es vigadjunk a vigsdoz • kk >1 
ezen a szem n ipon, a moly nap világra kihaló 
fordulópont. t-k'-s határkő az emberiség val o- 

i zat<-s történetében. Vetkőzzünk ki egx pilláim.ra 
lol li gyarlóságunkból s liál>h*lt  szívvel emeljük 
megtisztult I- iinlelünkvi a mi/areli Jézus szikla 
sírja fele, a honii iu most ezerkilcncxsx •/. efi/teii 
d'-'je (lies-tséi’eseii feltámadott az Is’en eg > szülött | 
Fia, hirdetvén mindenfele az eszme teljes diadalát.

Tiz-nkilencz évszázad elöli a f<dd megróni- | 
lőtt bik"i. a lejtőre intőit emberiség dóré vak- : 
sagáhan nem ismerte, azaz bogi re^-s régen 
elfelejtő-|e a ko|e-"ims felelt tráfi szeretet •'*<  a 

I a testvériség -zii-i fogalmát. Embern&k akkoriban 
! nem volt emb.-ruirsa, a kivel lis-ia közössighei | 

eii -ti, a kia k - legyen. a kit iiiegvi- j
gasz.t.ijlou s a kihez bizalommal fordulj -n ; da ; 
igenis. a hatalmas zsarnok csak azt látta, hogy 
ni■gnl izmaié rabszolgai vannak, a kik az o . 
kényelmére születtek es viszont az ♦■luxom 41 
alantos egyedül azt tudta, hogy feltétlen ura <a 
p irancsoloj • vau. a kitől remegve kod I-Iteni 
iiro<, rideg eleiét. . . . l’i es szolga, gőg és I 
meghitin á>zkodáz.

I> íme, megjelent ekkor <*  válságos időben 
az igein leien hzarimizasu. a leiekben' Lteniiel ’ 
tokon zsidó férfin, aki barom évi csodáin os j 
szereplésével ••Iv'-gezle a lóké|»ies munkai ; tneg 
akadályozta ts/.oiixu síiI\ < d- seb*  n a nagy xili 
got és oda muiato.t arra az egyedüli útra, a 
mely ki. ‘zet a veszedelmes ö'vénxbol: ör kos 

. példaképül eg\s/.ei sm ild odaállítván a tubijdon 
s/j-plollelH'-gel es SZ--II V- d -<eiaek vég elclis ;g- I . 

1 A löl - nelein a/.oia ten\est-n ig izolt i az o meg
jelenését. hiszen immár az égé*/  világon allűrje-

I iimrja.. \’ ig\ azon, hogy p:<>bár i b-gx-m a la-
I g.i laK ördögi*;  az--rt kis rt. mint ahogxan .oi“, 

a nimb-nh -tót. miiid'*niti  lm. a Szentet ki-mnette. 
„Qn.s e<l lb-us? . . . quis síim ego ?“ (111! la

i voztasd el tőlem. I ram, a Iliiül a kiserlö só éul ! I 
i E- ne vigx minket a kis-rt-nbe. ...■ '/..inadii 
'm-g...

Az olvasó keresztj v»*l  keiesztett vetetl
1 magara. Megcsókolta és teher eordaj n a ak.-isz 

tolla.
A breviáriumot becsapta «*s  hevesen k-*z-

I dél' fel és ala járkálni a szobában . . .
Valami erős háborgó indillairoham full isz

I tóttá a m Hét,
Az’an egy perczre mintlia könnxeb'uilóst 

érzett volna . .
Ez C-ilk egy pillaualnyi |sze|es(Hid volt.

| ainelx a tomboló . . .......... közelségét előzte meg
Sz’deswn-I a X illamesapas előtt!,..
Majfl !• Hiketegsog vou.igloti at testén. .

i Idegesen babrált xákony átlátszó ujjaival reve- 
, remlaja fodr.ii közön é*  I rszőtt egész, magntar- 

tá-an. hogy önkéiilleii mind n mozdulata; erői-
• teteit az a mosoly is, a mely néha oda lopod- 

zott ajkaira.
Felnyitott nesztelenül, titokzatosan a szdn 

i leien sjlo es egy tündöklő dzépuégil nő lépte at 
1 a küszöböt.

Sürii. gxasz-'H fek«.‘te Iá yol lakarta szabá
lyos arcai, amelynek feher, alabastrom•fehér 
domborulata meglátszó*  t •« gondos eltakarás mel
lűit is. Lebegve, mint valami szellem, suhant 
be a szobába.

Levette kiss*  sápidi ábrázatáról a gyászos j 
leplet, hogy aiinal igéz di, almai biihályosabb és 
annál veszmlelm-sebb h-g\eii

() laalll a p .ter eló vs megérintve ;<mmk
, vállát, igy hzóI tolta meg:

[s-m i -z p.VOP II i'.klii- Iái vagya'; a
1 bili gverimk” • Anyám a bü'», sziilá i-n a 

b'.ii. rok-'i a ■» n n lein, min I • i, . . . min l"il a 
m bi-m.em - I. r .jtaai xuti : bűn, ... emesz’.ó | 

delinek mondhatjuk a szeletei Isteni tanát, a 
melynek magvait elhintette közöttünk s amely
nek áldásos csirazásat a Ilii n-'-lkül Valók is 
mindinkább elismerni kénytelmek.

Szeret Hl ! twstx eri»ege világboldogitó, 
Ivriuékenyihi eszmwk most mar közkmesese vál
tak mimln.x ajm.k számára Nincs okunk többé 
sivárunk látni az eletet, nincs okunk többé 
reménytelenül, lemondással elviselni n nekünk 
kijutó szenvedéseket, mert magunkba szívtuk 
ezeket a/ eszméket a melyek fölemelnek ben 
Iliinkéi r. hétköznapiságbúl es lehetetlené teszik 
nekünk a lelki csüggeiléBt.

Resnrrexit !
Feltámadó*  t! . . . zúgják fönségesen a 

harangok a mai napon é< oz a harangszó édes, 
bűbájos zeneképen hatol fiilülikbo. egyúttal 
reme-i\teljesen lopódzik a szivünkbe és elönti 
egosz. lé i.x iinkei x ihimi titok/n'os. b >l(b»g érzet- 
t» i < ugy véljük ekkor, hogy hasonlatosak 
vagyunk Ö vele, az istenemberrel, a ki meghalt, 
de marséin h dt meg. ni- rt feltámadott.

ResurreX't !
A feltámadásban való Ilit, nzahoz való erős 

rag -:z'.oda- n |egm<*gliyugt'tóbb  vignsz'alása UK 
eiiib ris gnrk. E nélkül mi gyarló földiek a kik 
<ég!H kinjainak volnánk alávetve es örökös 
■»jsz k nak m‘zm‘nk eb be. Igen, nz eszim-, au 
ig" -a nem halhat meg s lm m-'gis meghaláBra 
konx s/a l ilik, mindenkoron feltámad h örökké él. . .

Eo*k  n gondol-ltok jii'tiak és/.iinkbe s fog- 
lalko-i.illák lelkünket a mai iiagx ünnepnap 
alkahu Ind a midón ’elietévc minden gondot, 
ti-zi.in • lm- rii ónk a llinvét gyönyörű misztériu- 
maibn. a midőn elcsendesül a vásári zaj s bo
lyéit • a templom ájtatos c-uidjo. az orgona fizi 
vet aijaró l.úgá-r s a liixók migv seregének a 
lelek mélyéből fakadó Allelllju '. kiáltása lép.

I' ottaniadét’ '.
Az egész világon v -gigzug most oz a nagy 

jvleiitósegii szó, az isteni eszmék győzelmének 
ez a kifejezése, a melx szilárd alapját képezi a 

fortó/.o biin. Nem tv köve'led el a bűnt, a mi
kor erkölcsi halaira kárhoztatiál .... Ell, il 
gviiiig *, a hiszékeny mi : én voltam h hibás . . 
Nem. m*  ii te vagy a bűnös, én vagyok az, . . . 
Halig t-d meg i>/.oiixu \ ‘'keimet, égbekiáltó bű 
liöm»-i es Xr.«S el lllag alt -I . VeSS e|. . . .
(!<>l»j a porba, az wrl»ólcsl»deiiség salakjaim!
M**rt  imjon egy élőhalott a „többiek**  közölt *?  . 
miért hintsen konkoly a tiszta búza köze? . .

F.|eS(.;i sivitó hangja kísértetiesen c<engett 
•i négy lépés hosszú cellában..............................

l’aier II- lakh us a padlóra tapasztotta 
szemeit és lu lehetett olx i ni ménről, hogy 
sz.elixed . . kegyelő ni'll szeiixitl.

Mintha ennek agyönyöiii szirénnek puszta 
látása is befo'vásf gyakorolna idegz»‘t-r«*  ? 
Hangtalanul merőit magi eb*,  pedig valami 
szörnyen torro't. izzott btnselyuben Szeretett 
volna kitörni, mint a hogy a láng kicsap a krá 
tér kürtőjén.

Szólni akart, du valami láthatatlan kéz fogta be 
ajkait

M igdo'n i közelébb lépett a barát ♦•lé ugy, 
hogy ez érezte, a mint felszakadt kebléből a 
meleg, hódító párázat.

Erezte keidének lüktető hullámzását.
M 'g bili kissé nr dkodni lázongó indulata- 

iu, még le tml’.i küzdeni háborgó várét.
A bűnbánó pedig beszélt hozzá :
- l’gy e még ismersz ? Ugy-e meghalgatsz ? 

Irtózatos az én vétkem, dw bevallom.............És
valami arra biztat, axt hiteti el velem, hogy te 
lemosod l•"lnm a i.ün izennyét. Oh! hát hall 
gas.s meg ás A'tán törj pálcát falvtiem. Caupán 
gyónni vezekelni Jöttem ide !

Páter Heraklius szeme megvillant.
A pap eb (*dt  tud dra lelkében, a pap, 

Akinek szigorú olTciunmi x annak.
Az eliil'e 'érdén esu -zó nőre emelte tekin

tetét. A k‘*f  fekmte’ tabdkozo'I. e:yóolvadt.
Mi-griigadl • a sz *gen\  nó lágj K*ljá  és — 

feleniülie.
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Keretet ra lisínik • ani-h inngd'iniliotlsn házi,*  i 
Imz-ii i er<<> . h»ki> i < - evezTe.luknek

HiZ.su HU t-lllt ll-kod. Illljy illlll»|>HH|). 
Hu-vet in u isz.ioí iiiö Ilii .....pH, H löltiilllildiH
dicső tfinkk” !

Alialuja!
Hosszú száí-idokon keresztii' a tévelyek 

éjszakájában vezercstll ig. irány, remény nélkül 
ho'yoilgo’t az emheriseg. Az a csillag, mely i 
n-ipke éti bölcsek t a kisded Jézus bölcsőjéhez 
vezette, bevilágított a tév.-'yek ojs/.nkáj.iba s 
Uluiiu alja lett a j nemesre, ötök boldogságra 
törekvő emberi nemnek

Bmilltvt a h'fzok korit.
\ g in tsz Irirc'.ri <<:dlt a jóval, a kétség 

h re aéiiynt el, i g"g az alázaioss iggal, az 
éjszaka i mindent bevilágító fényes nappal. Es l 
bár Jézus lőre megjövendölte kitis<e:ived -seit. ' 
Imlalát s \i iszuí 14 érte aggódóknak dicsőséges 
Ivlisni.ula-a . m *gn  kétség szólít 11 tanait el | 
fogadok s kőv tok keblébe, midőn a Golgotáim 
élettelenül. kot lator indlett keresztre feszítve 
látták.

Megszűnt tollát verni a szív, a mely az 
egé z ciii’h-ií ne n boldogságáért dobogott, a 
mely csak teled.isi, bocsánatot ismert : ememitlt 
nz aj*  1 ni -i varázsszavával a kétkedők si , 
szivébe remény, 1 szenvedőkébe balzsamot cse
pegtetett. Ning . | a lett-le a sötétség, nz Önzés, 
a gőg lovagja ; íz enyészet ölén pihent mar 
•dlen-egük es azt hitték : h iborgiiini 11-in fogja 
őket “oha többé romboló munkájukban. Az , 
•mve<zet zári felpattant, as iras szavai betel
jesedtek: dicsőségesen feli am id >'t az örökre 
ettem •tettnek Iliit, hogy I Hiúságot tegyen istoni 
létéről, reményt önisin a csÜggedőkhe bátor
ságot a félénkekbe s velük mradjon a világ 
végéig.

főbbé no n paszta óhaj a feltámad is
Hiúé lett; dr.igi iib-gin gnthatlatl hitté, a 1 

m Iv megkönnyíti a haldoklóknak nz élettől 1 
való . ep alasát s a vi-sz<m irad i t-k fájdalmat 
enyhíti.

A keresztény egyház bimbofukadáskor ta- 
v r—pii nicg a fel: t múlás nnpj it. Ezzel 
figv dmeztetni iik irh híveit. hogy valamint tél 
U'an tavasz, úgy halai u’á1 is f»dtá múlás követ
kezik luk irioth) < mist is vauink kik elírni- 
jak mesterüket, eladják őket 3J ezüst pénznél 
drágábban és az emberi nem előbbre v telén, 
bili) i<agán fnad-iz- inosiolokn ik m ist, is gyak
ran h dal les*,  jutáim ik. de nz -símét a testtel 
n 1 h-n-illetik el; lep illái a strr<d a zár 8 
ftdámdaz eszui“. hogy h id tso i 11 alk -djék.

Es kiii>>tf < e |ns vem mve a fe la a ol is t.ire-

Tompán, majdnem elhaló hangon ejtette ki 
n szavukat:

Leányzó ! Ha beteg vagy, ha testad | 
b-legsog gyötri. fór lulj orvisho'. s o -rngif ríj- I 
tud. Ha lelkedet a hűn motelyez <i meg. menj az 
L'r szolgáj diós • és meg fogsz könnvebbiilni. 
Beszelj hogy ftdwldozlni!»salak. A Mindenható 
Irgalma-, kegyeltnus . . .

Magdolna leült egy rozog 1 síékre L-töröl 
le a pilliio c-illogó cseppeket.; nagyot fohász
kodott. I iszti. ilimepélye-, igen szomorú h mgon 
kezdett a gyónáshoz.

H.

K ís/.'livhi szimt-ntyam, hogy figyelmedre ' 
méltatsz. Köszönöm . köszönöm . .

Hét esztendeje annak, hogy vel-d megis
merkedtem és hat k.-serű éve mar, hogy mint 
anya küzködöm az elet aivatagábim. Szüntelen 
fiié, n-ixis hinni, szemruh uiyas. fájdalom tud- 
kÜloz^R és minden, mínd-m rossz. ezek voltak 
kísérőim. Sz ikoluzny Dezsőt hozta utamba a 
kegyetlen v-gzet akkor, mikor te mar a kolos
tor falni k ivi m -nek'l tél; inat mond i I : azért, 
mert hűtlen lettem hozzád. Hu esküszöm az ólö 
Ihiohi— h cv csak leged szerettelek mindig....

A züllés gondolata úgyszólván kétségbe 
ejtett Ivmyermn nem v-dt. becsületem, szépiát- 
telttugégom elveszett. Szép voltam, szegény vol
tam — pirtf-gó ne kiil 'Pimaszom. segítőm, 
őrző gé'iiuszom csőrben hagyott. Szépség — 
nyomorúság! Ekkor vetődött utamba: BztikoL 
cav. a ki gazdag volt és kéj vágyó Ez kirántott 
Hiányos g\armeka nmol, a lo fiaddal, 11 rnwgsom- 
miHiiles örvényéből, hogy annál mélyebbre 
aülyedjek az erkö c telenség posványában.

d» m 1 |l>an éltem: n-m szenvedtem hiányt 
nem miben Azaz mégis! Robiul fejeztem ki ma
ga 11 ii (’-ak anyucikig éltem kedvelő körülmé
nyek között A lélek. 1 szív Üres maradt. Fene- 
ketmn d •-meg tátongott szivemben. Volt Oíillo- 
g> á /- 11. divatos hltöa-kein} volt minden
amit kna'iim; de m k r ajka ».z enyémet érin- 
teUe, h l'io zongat.') hideg-eií rezdüh á> testemet’. 
Mik -r sxir:i'. e oulos, szik ár karjaival gyöngé
den storiwu. bili' Öklein görcsösen

kedjenek az Isten-ember parancsai szetint élni, 
hogy na ívttogjok a halált, hanem kérész’en) 1 
megiiyugvá»sal es azon reménnyel fogadják, hogy | 
egykoron majd ök Is feltámadunk. ’

Érts-lk es •ruzzék at az emberiség méltó 
n így ünnepellek e jtdeniősegöl . . Okuljanak es 
inagukb 1 szadv.i juss amik írnia ara annak, bog) 
ma már m-ni k -II áldozat. cs»-n h-s brcsü>r'‘-s 
munkásság legyen ara, s akkor ujj 1 fog alakul 
ni a bon * meg isztul a rajta i ig"dó szenytol es 
Isten, Kir d.i es H izéért érző lelek foglalja majd 
el minden ember keblei.

Allvluj 1!
Korányi Barta

Hire'i
h király itthon. O felsége a király — . 

mint (Fésülünk — f. bő 23 an ■rke'zik hozzánk 
Gödöllőre s több mint egy nőn <pig fog csaknem | 
állandóan itt tartózkodni. Je en lesz ó felség-vei 
együtt az eg’^z kirá yi csaliul a május 19-iki 
szobor leleph-za.’i ünnepéi\éti is. Budapestre is 
több ízben be fog látogatni () t-dségo hol szin
tén nagyobb szabású Ünnepségek lesznek s da- 
czára unnak, hogy a hu Iai„varpalota m?g min
dég nincs teljesen készen, () fels-’ge több napot 
fog «>tt tölteni. Páratlan ünnepélyességnek Jesz 
színhelye a budai vár. ugyanis április 2-> én 
fogja átadni báró Skrbeinzky prágai es Puczina 
krakkói érsekeknek O h‘ls ge a kardinális bife- 
tumot. Ez az. aktus most, történik először M i- 
gyarorszagon, Az udvari balt v.iloszinüleg 28 an 
tartják 11'ieg. A bálon és a katonai díszszemlén 
Eerenez Eendinánd trónörökös az uralkodó 
ház többi tagja es valószínűleg a német trónö
rökös is részt fog venni.

Egyházi kinovezósok. A király Csávols/ky 
József ti-lkii czimzeio« apátot és vácz.i sz.ekcs- 
káptalani kanonokot ozetoi czimzeles püspökké 
nevezte ki. Az. orról szóló kiráhi k ’/.i.ai a lii- 
va’alos lap apr. 2^sxámáoain jelent meg. A király 
továbbá Csekö Gab >r hevesi foesperesnek es 
ka ili plébánosnak a Szent Jakabról nevezett 
mörichid i cai.nze es pr--po<ság'»t. Hov.m Józ.sul 
pakli fo<-.spe|esiiek és pász.ó; pléh ino-mtik p'ulig 
a Boldogsagos Szűz \l rí írói n »\c/. -ii abr.ni mii 
czimzetea prepostsagot ndomanyozta. Őszintén 
gratulálunk a kitünteteti kiváló figyhizirngyok- 
imk ezen a papi működésűkért nyert legmagos 
■ubb elismeréshez.

Esküvök. A utal Zsigmond m. kir. ál
lami állatorvos nikoscsabni lakos f. hó 14 en 
d. u fél öt orak -r ••sküsnik ótok hti-egel a do
hány utcául izr. templomban Etánk Auinkanak. 
özv Éránk Saiiiuue unió bajos leányamik.

szorultak össze, mint a vér-szopó hiéna karmai, 
a ki áldozatát, tartja talpai alatt és lángol ben 
nem a ver. lángolt kegye’lenül. M •gszereilem 
válni 1 agadul lóikat, hogy egy merev szőri 
las . . . ’ s -ierhm.il rogyott volui ós-z.e a par
ki-tton II Ii! mii)'Hí csábítóan pokoli élvezet 
lett is volna az De őrültség Jm egys/er-muiit . . 
Meggyilkolni azt, a ki nyuitja ezt >1 rongy éle
tet. aki -i'-vi-liii si-gi'i m isiink a m.igzatai Két 
hónnpj 1 annak, hogy Szikolcav szivs<é|hüd.-s 
ben kimúlt. Es en, bdlga, ostoba örültem ezen. 
Zsarnok ól szabadul tani meg. De elpu-ztult ke- 
nyérmlóm is — vele.

Meghi-iegmlrmn, Tönnkre mentem, de meg 
gy -gviilliim S'.obiin mmdt-n szögletéből a nyo 
tnorusig 11 zeit ram. Ehhez járult meg. hogy 
gye-mki-ütik difl» mis’»>e esett Oh milyen .-zo 
moru napokra « redtM 11 - Az orvo- eljirt
hozz ■ mert ot in 4 kell-t in -ute.ii. Pénzem m-m 
vol!. Becslll-oemet, vagv — mii is mondok ?
— i/t s-n. 11 kiv i.it pénz f'.-jében. Meg- 
reszkoiek, Ibi reá gondolok. Kitt ásítottam. A 
gyernr-ke', a mi zyerinekünk pedig — oh, lm 
ciáss mm > j |

Páter II •ra\lius id -ges-n szökött fel ültéből 
«s kikelt areziil. mintha lázas volna, hajolt. 11 
zokogó n-hnberh-z m-gt agadra annak harson)os 
puli 1 karjai s izgatottan tud ikol'a :

-Szólj, im-rt a bizonytalanság megöl, mit 
tetkd a gyermekkel? kónyszeritlek az élő Isten 
re vald meg, mit tettél vein ?

A csupasz iz ilkns padlón fetrongő bűnbánó 
válla ös«ze összee’iiklott. Pntakk bit folyt, köny- 
nve, lebomlott jas<pis -.fekete, gyönyörű hajfona 
tair i N’ *dve«  parázsnézésü szemelt esdóleg emel 
t»- m lelkipásztorra és ál fonva annak térdeit, ló- 
hajszerüen halkan suttogoh :

—Oh. bocsáss meg! Boesási ! mag—meg— 
mér—gei—tein.

111.
s -.om •ru-fiiz eny'iet-adó áru,\ ékában pihen 

az anv i. gyermekével.
Mikor leszól hz alkony horulatn: fekete 

kamzs is barit keresi fo| esrénkmr az egyszerű I 
sit t, s ott m t’-m »lj'i lelőne Iliik tompa hangon

- ..Quis est D.-iis ? ipii-i eithomo? O-nnis I
— nihil '*

______ lJOtjtpjJiyJ.

G r ü n Mór hízó Ii lakos f. hó 16-án d. y. 4 
órakor tartja ( küvójét Spitzer Irma kisasszony
nyal Spitzer Jakab es nője bájos leányával 
Nagy R itán.

Bitskey ünnepély. F. hó 13-án d. e. 10 
ómkor fog megtöri enni az ünnepélyes uktus,. 
mely szerint K u pc zy Vilmos foszolgabiró, a 
Ferenez J -zsef rend lovagja átadja és foltüzi 
B 1 t s k e y Gyula CRömör község derék jegyző
jének, jegyzői karunk egyik díszeitek es büszke- 
segem-k <>z Ö Felsége nltnl legkegyelmesebbeti 
adományozott arany órtlemkerusztet. Az ünnepeli 
meg fognak jelenni járásunk jegyzői kara, a 
kitüntetett tisztelői « nunn bankettre gyülhele 
össze Götlö lön Karoli Nándor Erzsébet kiral)iiő» 
szállodájában.

A gödöllői Erzsébet szobor bizottságid 
lazíts inunkab.iii vun. E őkésxiii a nagyszabásúi 
szoborlelepl-zési ünnepélyt I Csütörtökön — f. 
hó 4 en d. u. 2 órakor a végrehajt-- bizotls >g 
helyszíni szemíet tartott nz Erzsébet parkban 
az elhelyezési tér*  megállapítása czéljából.. 
Vasárnap kint járt Rombold zászló*  g\ áros és 
Ripka elnökkel szemlél tartott, és megbeszélés
beket folytatott a díszítésre nézve. Előre m md- 
hatjuk hogy h megbeszélés általunk ismert 
részletei után Ítélve — nz nagyszerű lesz. A 
pálxnudvart a 111. á. v. igazgatósága fogja 
földiszi’te’ni, a bizottság csak »• kastély ka
pujától az Erzsébet lige ig vezető utat fogja 
di^zittélni két lobogós oszlop sorral. A park 
kapuja nagyszabású diadal Ívvé b-sz ntalakitva 
zászlókkal, drapperiákkal A zászlók egy része- 
kék fehér lesz. (A hold mull királnő családi 
színe) a cztnierek közt, pedig a magyar melleit 
a bajor Wiltel.-chlmell család (a királynő családi 
czimere) ezímerc is aplikáltatni fog, A szob -r 
ünnepi onte.se « hó 11 és 13 közti napok eg) ikéo 
délután lesz, melyre a Besorner ezég meghívta 
vendégül a végrehajtó bizottság tagjait. A jövő
hét folyamán különben mint eiierdilün . 
Darányi' földmividesügyi 11. nister szemel)esen 
is ki fog jönni Gödöllőié és megtekinti nz Er
zsébet parkban »z ünnepély szinhelyét.. A ren- 
d'-zó bizottság ez ügi ben különben liu-vét hét
főjén f. lm 8-án d u 4 ómkor értekezletet fog 
tartani a ii”gyven légió 11 gyli-rniében.

Píaozunk áthelyezése Végre valahain 
tehát megtörténik » pi 'c< áthelyezés es ét vény
re jut a tanácsnak még múlt ev november ha
vában hozott hati-ruza a. F. hó 15 tói kezdve 
Ugyanis a napi es li'-ti vásár — mely eddig a 
F'ereitcz József téren volt — a P e t o I i térre 
helyeztetett at. Az elhelyezés a következőképen 
törtéi.ik A P «• t ó f 1 t-ren lesznek a kofák, 
gyalogáruRok. tejarusuk, hentesek, usztaloii és 
deszka imru'ók és saioresok ; a R á kos átczábair 
gabona és baromfi árusok kocsijai, a Híd ut- 
Czábmi a szollá é- káposztás kocsik, a K o v á c s 
úlczrbap a ^sertések es eg.lébb hibás jószágoké

Gyilkosság Túrán. M <rcz. 29 én történt 
este 8 órakor Túrán, hogy Laskovtcs Mihály 
Györy Gáspár isi.'dójából egy vasi illat veti ma
gához és azz d behatolt az öreg Batta István 
udvarába a km,f-n '< thí*. II. h»<v Bit
tel azért mert ez öt feljelentette, bántalmazza. 
Baltát az udvaron talált.1. „Meg alj a tok, az apatok 
hét szentségét, majd átlók én nektek csendőrö
ket- kiáltott. Bathiék felé és azzal nekirohant 
B .ital stvann ik s 11 vasvnlávnl orczán és szemén 
súlyosan megsebezte azt. Ekkor Batta eny gyors 
mozdul t t ti megragadta kezében a vu-villát, 
jobb kéz vei pedig egy nyeső b illat kapott föl 
a földről melyei Lavkovicsot fejbe vágta, ugyF 
bog) az m-nle i a földre bukott. A főidő,, a/u- 
tm végzett vele a vértől megvadult ellenfél. 
Koponyáját, ip akszinjét roncsokká darab ha 
össze ngi. hogy Laskc.virs még aznap este 10 
óin or maghalt. Az eset alkalmából I. h<’ 30-án 
megjeleni a helyszínén dr. Rudolf. Vizsgálóbíró, 
dr. \’é< sey és dr. Sebőn orvosokkal. A gyilkos
- ki már éleinedett ember bsismerto tettét^ 

csak azzal védekezik, liogv önvédeltm telte. 
Érdekes kérdés ez esetnél az, hogy vájjon na 
eisö tényleg önvédelemből tett baltacsapás ölte-e 
meg Laskoi icsot, vagy az utóbbi annak elájult 
és önkivüloti á’lftp'dh'in fekvő testén, ejtelt töb
bi nagyszámú vágások és ölesek mert csuk 
ez esetben le>z mngállupiflmto előre lathRtólag 
r gyilkosság bűntette, amikor is az önvédelem 
mint csak enyhítő körülmény fog számba jöhetni 
Az < séf. a túriunkat hol a gyi kos jóniódu 
birtokos gazda ért lletö izgatottságban tartja.

Ibolya szedés közben, btnke.v Gyula 
fővárosi i nitó kirándult Peezslre, Ki is in«n» 
ibolyát szedni na erdőbe, de ott kellemetlen 
m- jepet ’s érte. A bokrok közt egv hulotl. etn- 
b<-i't talált Iholva helyett. Nyakan ebznkndt ko el, 
nv‘iv»«-k másik fele n faágon logoit Azonim 
|eb-n est lett ;iZ elöljáróságon, mely MZUt.m 
megállapító'tn a halott >zemelyozonossiigál. • u- 
hisz Mihály lünkre meni gazda ember ax 
írelö, ki felesébe iszákii?ság’i miatt lett Öngi ilkosun.

HiZ.su
ierhm.il
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A pGMt."' • ............. ->v
felügyel lőj*
Helyibe felüg.yulovu l’uduiaiiiczk) u\u... a.hol. 
h szintén ioniiiii.i ót Mclu/.cr Gyula dr hülyé
be pedig tíudtaaügxi esperessé Szeb**iónyi  
LhJos fothi lelkészt, az esperesség eddigi lő- 
jegyeÓjét választották meg.

Valkó róm. kath. paplakot épít.. V.dko 
község lakossága legnagyobb részben rom. kath. 
vellasu. Temploma van, de p’pja nincs. Az az 
hogy van, de \ ie . Szt-I.. *.<l* ’-n lakik, amiből 
azután igen sok kellemetlenség'1 szármázik Valkó 
hilbuzgó katholikus polgárságának. D-rí: kopvi- 
selő testiilvtük most úgy s^gil a bajon, hogy egy 
modern, minden követelményeknek in»*g:-klo  
paplnkot építtet. A tervrajz es kó'!-aigveies 
elk'ésiitésévfl meg is bízta Xónklh András gö 
dölioi építészt s h.....k alapján tnrtoi'ak meg
mérczius 2'» nn az árlejtést V.ilk**  közsór-h.iz.-uril 
mely örvendetes eredni-n\re vezetet t aimmn.x iben 
a nagyobb szabású építkezés***!  mint legolcsóbb 
vállalkozó i't közül P e r s I e r Kálmán gödöllői 
építesz I izatotr. m*  g. Ap-il bén mar a : z«*r  
ződést is megkötötték s igy a húsvéti ünnepek 
után a papiak építése meg is fog kazdoini. — 
lu é.iitV ’Sel a valk ii nép egy régi, jogosult óhaj
tása fog megvalósulni.

Öngyilkosság a tomotőbon. Horváth 
Gyula vasúti irotht<zo'g i f. hó l én délután 3 
órakor a rákoskerusz-úri lemetoben nemrég *1  
halt felesegének n sírján agyonlőne magul. Hát 
r-ihagyolt lf‘Vfd-b>»n azt. írja, hogy nem tud a- 
felesége nőikül élni.

Tánca mulatság A napokban kaptuk meg 
az aszódi önkéntes tii/oltóegylet állal f. évi 
április hó 8-án, saját pénztára javára rende
zendő lánczal egybekötött műkedvelői színi- 
előadásra a meghívót. A műkedvelői előadás 
alatt Csepreghy Eerencz wPiros biigyellaris*-a  
kerül szilire, melynek lemidó kiváló sikeréhez 
a rendezőkön kiviil a működő litgi-k névsora is 
biztos gnrnntiat nyújt. Azonban bátrak vagyunk 
mégis egy, éppen nem lényeg'elen kérdésünket 
megkoc/ká/tatni. Ugyanis hol és mely helyen 
fog r fánczmulatság megtartninl! ? Mert nagy a 
világ, de — kicsiny benne — e tánczmulaiság ?

A Wekerle szivar Kartalon Miként 
hajdanában Pétéi és Pál ga/.dák egymás ’ő- 
szomszédságában, pipázhatva szépecskén el 
elhiimkodhik a jövő termes sikere f*»h»ti  ; mignni 
közéjük Szállott a fiilemile és dalával úgy el 
bűvölte őket, hogy egysz-rre megzavarta nyel- 
\lik* ,i. Épp úgy Versei *>  Kartól községek is, 
testvéri érz-trel váltották imz t'iket a közérdek 
fejlesztésére mindaddig, mígnem azon II) filléres 
szivar fiistj*  közéjük szállt, mit Kurtái Cub.mak 
Veiseg pedig \Vrköriének n v*  z. Meg*í  r ént 
egyszer, liog\ Verseg kepv'selieite magat Kur
táinál a korcsmái b«- éióheii. Mint rendesen 
ott tg a Imr után, füstölő vágyainak kielégité- 
sér • illően W’ekerlét kert Kart -I :r/*»nl*  • •*  se- 
hogysem ludnin ezt meg-rlrni. .* szixarl külön- 
legességnek vélve, ahzitos eiigedi 'em kéié^sel 
csak Cukit kil óit. Verseg első sorban „ostoba" 
- titulussal illette ezért-Kurtáit, aziuáli elfog.ulott 
•gyet a kínait szivarokból, de azt a legnagyobb 
elégedetlemsé„gel (a szivar torién lesen komisz 
leheteti) az uiczára hajítva, hazulról hozatott 
magának a Wek.liléiből. Verseg ekkor agyara 
közé szorítva a W- kerlét. hatalmas füstkarikákat 
fújt. Kurtái csudájára, annak orra ali. (Törté
netesen :i szív r n 10 filléresek díszpéldánya le
hetett.) Bántotta természetesen Km tolt, hogy 
Verseg még a szivarjaiban is Liláit kifogást. A 
tesivértesseget ineg.-zakilva kénytelenek most az 
áltálán s nézetekkel I* merni azt, hogy Verseg 
halad — K iríni murád.

A azölökot megillető adómontességek 
időtartalma. A szólok adómentesség, kő külön
böző törvények intézkednek s ez az <»' a, li**gy  
rí adómentesség időtartalmát ille'óleg sok n 
zavar és a félreértés. Ennek lisztaza.sn ezéljából 
az alábbiakban ös«zefogla!'uk a különböző adó- 
mentességeket a kérdés helyes eldönihetése 
ciéljából m*«g  kell különbözik, ni az elpusztult, 
szőlőket az uj szőlőktől, t. i ha a szóló olyan 
területen telepíttetik, mely terület előbb más 
mivelési ághoz, tartozott, például legelő vágj 
Hiántóföl I volt. I. Az elpusztult szólok újra 
kiültetése esetében : a) Ha nem filoxera pusztította 
el, jár 6 évi adómentesség: b) ha filoxern 
pusztította el, az adómentesség 10 év. A filoxwra 
áltál elpusztított szőlő, inig pusztán innrad, ni 
adózás alól felmentendő, de «z az adómentesség 
fi évnél tovább nem tarthat. II- Uj siőlöudepitések 
esetében: a) A direkt termő nmeriknivl be
ültetett terület. (1 évi, az njtott. vesszővel be
ültet*  tt terület, lm a talaj homokos. 6 évig 
nd**mentes ; ha a talaj azonban nem immunis, 
adómentesség nem igényelhető.

Gödö'.löi polg. olvasókör f. ápril 
8-án ti ríj i alakuló közgyűlését Gödöllőn,.» vm ős
haza tanuji'erm ben.
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Bouillnni Got*f'ri<»'l  sírj’’ \ ,..i
•l,Kj templomion t- \ik tühehen h-k>, .
üeichX.L'lly iuvitg..............b... lka .1- '■ ;»• ;
Hős volt ti vitéz Kardot ö\ z.ett a Szent Sir 
vissz ívivásai a es hamvai ott poriénak a» egy 
kori jerui-'alami királyság földjét*,  a k*  r*  -z eny 

legszi‘1 tebh templomában. Sírja felelt Imi ' 
oszlopon egy nug> kolup állón, lillrua »•/. voli : 
..hl nyugszik a híres Bouilloni GmUried. a ki 
ezt az egesz földel, meghódította a k*-iv><.  <*i.\  ' 
vallásunk, a kinek lelke Jésn**  K’,Í'5'',*imm iI • \u i 
guilj'-k." Am**L h elpusztult a sir, dv a ii . < r ■ 
nem pusztul el sulii mart egy cg ■ korsz-koi 
j Iont. A keresztes Imdnál semm: sem n*u;  íja 
j *bban  a középkor Inglobb oszlopának, a papa- 
súgnak nagy hatalmát. .A hit. a mely eg--sz 
eleinket irányítottá, a pnpaHaghaii lelte lég- Iso 
leiéieményesét. A pápa 'Hír királyoké' t-xzrot' 
le trónjukról, országszerte bezárta n templomaim' 
y a neki nllenszegül*)  király elvesztene n-pe 
hűsegét. IV. Henriklől elpártoltuk a rendekkel 
öí'Zus hűbéresei, mikor a pápmak ellen-.e^ii': 
e< a király Kanról liival es fe lségével 'e 
i•lejen elindult Speyerból és Olaszországba ment 
két napon ni vezekelt (' mossa kopnia előli, mig 
vegru a pápa feloldotta az átok alól. Ez a j<d-ne! 
fejezi ki a Középkor egész szelh-mót. Erről :i 
korr**l  beszel n Nagy Képes Vil *g  öl tene' V. 
kötele, melynek 101 e’ 102 füzetei most jelen 
tok meg Az egoiz nagy mű 12 kőiéiből f-»g : 
Rllani. szerkesztője dr. Murezali Henrik akad- | 
lliikus, egyetemi tanár; nz V kötelet *-. kitűnő I 
tollú történetíró, dr. Mika Sándor irta. Egy 
kötet ára diszkötésben Hi kor. kapható fÜ/elen 
ként (á 00 lill.) óh havi rós. le:fizetésre is n 
kiadó-társulatnál, Révai Testvünk írod. Int. 
RészvénytHrB.iságnái, Budapest, VIH.. Ül'ői iíi 18.

A T hölgyközönsóg fig.\ elmébe ajánljuk 
N e u m h n n <1. női knlapÜ/.letél Búd *pestei.  
Kígyó u'czn 6. Ezen előkelő ezég minden t-ai 
són kezduien találkozóshelye a f**vnro»i  h**lg\el.  
nek. kiknek köréből h most árk*-«i*it  remek la- 
VH8Xi kalnpmodellek altalanoB fellőné*!  keltenek.

Különös kedvezmény az. melyet a hir
detési rovnibnn foglalt.könyv hirdelásrinkbeii 
tisztel' olvasóinknnk nyujiunk. A lügerlokesehl) 
és igazán becses tartalmú miiv*-k  oly mély- n 
(•■i^alitoit áron kaphatók kiadó'íjvninluidJi.iii. 
hogy módjában van szegénynek gazdagn dí *-g\-  
arant, alig s iámba vehető összegért. p-*mpás  • r- 
tek**H  könyvek, sőt ••gé-'Z köm \ tár birtokaim 
jutni. Minden hirdetett mű uj és felvága'lan ál
láp *tlmn  van.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

3343. szám. VI4. 1901,

Versenytárgyalási 
hirdetmény.

A ni. kir. fíiiibiiiv.-lé-(1gyi Mini-*,  i úr 
II Nauyniéltós.-igii 334:; l'.Kll. sziiin Iáit a 
gödöllői állami ini-húsz g izilaságban barom 
mi'hi-siml; feli'pitésél cnui-d.'lyezle.

Ezen t'pitús körül olöi'nrd-i1''' —unkák

V *

%

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
>>.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legi-gyszeriibtöl a leeelegánsahb 
kivitelben. Adandó raktárt tart 111 i ticleiiIAló ko|>or»ol<l)ól. Rrri 
keményfa fényezett fenyői*  koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok ravatal felállilás a személyzet disz egyenruliAban fák
lyával 'li"ze« vrtswk,>oiMÍ.

Temetések 100koronától looo koronáig. -■ Megrendelések vidékrs is

IhIosiihI. f'j

&

»
Kt olcsó áron elfogadtatnak.
t’t Gvnxzjí.'piitásek w óra nlaú «zAllitfa'nak. 12 M tf’.

O Szíjul késziiÓHii <1 «-^> t v. ym/ei ii poi ’ nri i>ui «»••<»Irt
' k»iph»iiók u IcgolcKubb Rzi.biut Hi*ik*m  Ászodon, Kutas iAI épiikt •*  mhhu ur hrx hX

...............■linh.'.l •>
m k r. komioiiirmlnlom ipizgato--iigan,.á 
ii.öv M-yola-n

1901. évi április hó 10-én délelőtti 
II órakor

in'vános zárt ajánlati versenytárgyalás 
fog lu ríni ni.

.Az ajánlatok az összes mu ikákra te- 
clldok

\’.i!-i9.-oz"i úlmj'ók fi llii.iiiiiak. hogy
1 koionas liélycggi'l eb.i'olt s . |h e ,.|.-,t 
ajánlataikat legkésőbb 1901, ovi >■ |>i-iií.h Ii > 
10-ónek délelőtti II órájáig n gödöllői 
kir. körömi uradalom ig-zi.-ntó-ágához 
nyújtsák lm miután a későül) érkezett, vagy 
táviratilag benyújtóit ajánlatok figyelembe 
vitetni nem fognak.

Az épllés összes költségei legfeljebb 
2390 K. 2o I'. azaz : Keitőezerháromszáz- 
kilenezven Korona 20 lillérben álliipitbitolt 
illeg. Ennél magasabb összegre vonatkozó 
ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

Ajánlattevő vállalkozók tartoznak nz 
Általános feliételek (i §-n szerint az aján

lati összeg 5 százalékának megfelelő bánat
pénzt a gödöllftl kir. adóhivatalnál lelt-mii 
es az erről szóló nyugtát az ajánlatboz 
c-atollli.

Az ajánlatban kijelentendő, hogy 
ajnnlaltovö nz ópilési tervekei, költségve
tést, valamint az. építési föltételekéi s a 
helyi viszonyokat ismeri.

,A in. kir. földmivelésügyi Miniszter 
Úr O Nag\ iiv’-llósága fentarlja magának 
azt a jogoi, liogy a beérkezett ajánlatok 
közül, az ajanlati összegre való tekintet 
nélkül, a legmegfelelőbbet választhassa.

Az é|>itkez.és akként folytatandó, hogy 
az ópülotek legkésőbb 1901. évi junius 
hó 1-ig teljesen készen rendelietésiiknek 
átadhatók tegyenek.

A iminkaia vonatkozó tervek, költség- 
vetó-ek. szerződés és ópitési feltételek a 
gödol'öi kir. koroiuturadaloin igazgató
ságánál a hivatalos órak alatt meglekint- 
helők.

Budapest, 1901 évi niíirczius hó 30-án. 
A m. kir. bob mivelésügyl minisztérium 

gazdasági minzaíti hivatala

'ie- 4, ?
‘ ■* ---------**

t ’
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Epitö anyagok
ttV«z. h'ijisz, puitluiiili és IOU1ÚII cé
lúéul. fali tégla, tető fmlleinez. kát
rány. sodrony szövetek í-s keriiések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-

keramit- 

metlahi és

cement lapok

Tűzálló olminotle téglák, elit 
inotte agyag és cliamotie liszt.

Mint különlegességek:
oppeliii porllaiid ci tneiil agyag és ce
ment C'övrk és kémény féltétek, 
niimlriikm- jutányos árban és legjobb 
minőségbeli kaphatók.

BrtmnrozúsuKat, kövezéseket, va 
lamiiit gránit terazzó munkákat .jut.1 
nyos ír mellett elvállalok. Költségvetés 

ÍN--52 ingyen.
i

Eí I'Mí^ á F
Budapesten. V. Lipót körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői n\aralóm 
bán /Gizella uicza 63.) is szívesen átveszek, 
hol a szakomba vago le.világosii .sukkal is 
készséggel szolgálok.

Hirdet ek
jutányos árban vétettünk fel lapunk kiadó

hivatalában.

■

Jobb es megbízhatóbb

nem MMnUtlíRKtvalí

Sze.nfbdeieíc. virágok szalLgok koszorúk viaszgyertyák
Szab iin1 ittz Hak............. • ' ' 1 ............................

Iiyitoll halottas k-u-si
A gy.tszje elitesek

I -• I í

fWtl'mcLtttNl a híres
KhUTHNER fát MAGVAK / 

zncskűin 
1 rajtái! a MAUTMNER-kév. 

A melyen nincs rajt,az
Óu'ÍJI ' jY'i - 
**■•»!*«  J

1 '

>• á>. tjáftíz: /í2

g a z d a 11 g i ói k 3 r t i m a g v a k 

nőni léteznek. mint a minőket
27 év óta szadi’

MAUTHNER ÖDÖN
•h es kir udvari ni íjkoreskedése 

BUDAPESTEN
VIj Rőttonbillor-utoza 38 
iK.'tiiti viilnnius megálloholy e 

) VI. Andrássy-ut 23.
) 1 A in k i1 op ’i.ivnl szemben;

• kepes arjuk \ zekét ktvá

Irodák ó5 ) 
ruk tárak : )

Blárnsiló
h»>l) i ••■urk

áJíi oldallá lerjed
imtia ingjon es bormentve küldi

l<ir.
volt

JK X. íl!-4X.<><i i IDHU’.V.

pi i (<>i ii 1szölötelvpéll 

nagyiiieniiyiségü készletből még mintegy 

1O feiinmindt

amerikai
* * * sima szöiövesszö

<>!<•*■*  » n

Portalis
Portaiig

ífc»< *11

Ríparia

Riparia
Vitis Solonis 1.

csomagolással e g y • i 11.

«■
? Pásztón a főtéren
*

pipere és röfos kereskedés
*
&«•
«■
*
*.

«■

fennállóegy 30 év óta

üzlethelyi-ége a hozzátartozó lakás
sal elköltözés miatt

b>rbe ktadó>
esetleg

EH tél elek un gtndhatók Posztón, 
<>zv. Aiiuii'Zdinovils Mátéimnál.

í Jr lg »# AJ 3? % % * #
........................ -is 

&
*

*

■ft

■fel
HZ cgesZ Ilúz ölök :i|*  >11 da l').

&

Í»A

.jariffcwfcfc átírt? ár

1 •' '■ ' ■ i' •■n-.yz.e iIk/1'<> :\eiirua iba. a gftHxkoesi mellet fíiklyávRl
* i _■ v di<z-‘''>hli Üveg k<>C'i kar vidékre is minden felszerelővel élfogadtutik. 

"i;i al ut elkesziitelnek a iegjuiaiiyossabh arak mellett,

/ > ói*t ixi/U i t ó InlnhicsHi
/ évtizedek óta el vaunak terjedve az vgusz világon s kevés azon család, a hol ez a páratlan 
/ h ázigyógyszer hiányzik.
/ f. labdacsokat az <irv<>*<»k  kui<in.»si.n az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz emésztésnek s 
/ dugulásnak kóvotkezmriiyol, mint pld zavar az epekeringésben, májfájdalmak, szélbántalmak, 
/ kólika. aranyer stli- ?lb.

\- fii-/tlt" lmtnsukn;il fo2\a !:i\.-il- -.n butust gyakorolnak vcruzegénység eseteiben s 
ebből <z:irmiz.» ...................mi idegen fejfájás, sápkór stb i: v.-rtiszlito lapdncsok nagy előnye,

>z' id oi liatiiuu. lujdulmat nem okoznak*  igy n logg\..ngóbb siorvezottel bíró egyének, sót*gyerme 
kek is balritn Imsznalliatjak *
1 -toboz, mely 15 inhdae.ból ni 21 ki I tekei.--, lr(..|v »; .1.,’, ., | frt 05 kr A pénz előzetes beküldás 

után bermentve I tel. ■ _ 1 nt 25 kr 2 i.-kmo 2 frt .Ti i < • ... <rt f,-, kl, l0 tükorC8 fn 2Ü>
tlXr II i . hl. ...... . w

Fgyedüh k. .■ zito - . ■ , . ie«i főraktár
I ’ I i Hí KE <> | K | í .5 . «^- i*t  n m

B'es, I. Singerslrasse 15.
F.lterjo-ltqógüknól fogva o lapdno-ok a legkülönbözőbb alakokban nevek alatt utánoz 
tn te.i.u m a lenki ónak aerhnfor-féle vértiaatitó li.o J...mokat kórjen, s osak azok 
valódiak a nie^ ok dobozainak födelén piros színben „I*  erhorer' kéziruBa látható.

•v”W

¥-

ii ag\ kn. luxit > ini' zei könyvnyomdájában

t JÓKAI MÓR

Egy It agyar Nábob.
Nagyalakú diszkiadás Jókai fénymetszetü képé
vel és 68 sikerült szövegképen kiflii 8 aquarg|| 
reprodukezióvnl. 500 oldal tartalom, fónjes alln. 
gmikiiA. dús arany és dombornyomásu diszkó- 

lesben : védötokkal
9 frt. helyett 4 frt 50 kr.

Tudvalevőleg Jókainak az „Egy magyar nábob1 
czimü müve — a legjobb alkotása. Énért tehat 
fel< slegcs munkát végzünk, a mikor annak szép 
sóg-dt, kiválóságát megakarjuk ismertetni az 
irodnlo.n kedvelő közönséggel, mindenki tudja, 
ki Jókai és mit alkotott ez a hatalmas ember 
egy életen keresztül; elég ajánlat tehát, ha azt 
mondjuk, hogy nz o saját bevallása szerint 
az ..Egy magyar nábob" nál jobbat és szebbet 

még ne n irt.
Megremhdhe'ő: Lapunk kindóhivatalAbnn.
* BRADDON M~E~ —

W AZ ARANY BORJÚ
R'-uény húrom ki>. t*lb«n.  
Eorilitólln : Zichy Cilin. 

Ára 2 fi t 50 kr. helyett 1 frt. 20 kr. 
G70 oldal ter.edelembeu.

Mint rendesen, itt i< társ i<l il:ni kórdósok képezik a re
gény alapjai. A re_- nye< bon? odalm-ikban utolérhetetlen 
és varatlrn fordulat "libán gazdag történet a társadalom 
ama i "tömben játszik, mely iiH-ide'ikit érdekel » vé
gül érvényre juttatja rz nnhii szív lei Imtalnuif-abb ru

góit; melyekben a világ léto ős boldogsága alapszik. 
Mogrondolhetó. lapunk kiadódiivatalában.

BARTHA MIKLÓS

HANGULATOK.
150 oldalra terjedő igen szép kötet 

perg.imeiilszerü bori l ékul
3 ért. helyett 65 kr. 
díszes négyszínű kötélben.

3 frt. helyett 1 frt. 10 kr. — 
PoFtadij 10 kr.

szerénv ez.iiB engmli kövei kézfőt Ili. hogy mit 
B r t h a M i k l‘ó s, a 

lelősz az ö szilaj inodorá- 
olvan ideális ni kedves ablkokat varázsol 

olvan családias Il iimül.iilmn fecseg vo
nz t az 

veszed^-

A 
tartalmaz ex a kötet 
i) igyszmü piib'icz^ti 
ról ‘‘s 
elénk, 
lünk, hogy fel sem ii 'ijiik isnuui benn 
emberi, kinek :t toll olyan éles hogy 

lem i imák, ki léié iii.
Megrendelhető: lapunk kiadó hivatalában.

iitozn-KlO. Mxgiua
fényezett fenyőfából kit

N\omaloU a/

!
í
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