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Ébredjünk, haladjunk.*)
— Kereskfidelml, ipari és gazdasági életünkből. — 

Folytatás.
(V.) ITa kissé széjjel tekintünk társa

dalmi életünkben, elszomorító jelenségeket 
látunk Nincs meg a kellő harmónia, hiány
zik az a lánczolat, nem találjuk meg azt 
a kapcsol, mely a polgárokat együvé fűzné. 
Az emberek egymás közötti és egymáshoz 
való vi-zonya, lehet mondani, igen meg
lazult, rideg lett az utóbbi esztendők alatt. 
Ahelyett, hogy a c'ivilizác.zió, a haladás a 
lelvilágosodottság inti.nebb meghittebb kap
csolatot teremtett volna, a helyeit, hogy 
ápolták volna a barátságos, összhangzatos 
szellemet s mind szorosabb kötelék létesült 
volna a társadalom mind n osztálya, vala
mennyi rétege között, — elidegenedtek, 
mértföldes távolságokra elhúzódlak egy
mástól az emberek.

A rangosztály, a polez, a fokozat ki- 
élesitette az ellentéteket, a kasztrendszer 
megmaradt csorbítatlan hatalmában és vörös 
fonálként húzódik végig társadalmi életün
kön a .tekintély., firtatása, majmolása.

Mindenki .előkelőnek, tartja magát, 
mert alatta vél nálánál kisebbet is. Mily 
helykén, mily dölyffel beszél a kishivatalnok 
a kereskedőről, s ez mily fitymálva, mily 
félvállról emlékezik meg az iparosról föld- 
mivelőről s mily f nhéjázóan, mily pöf-

•)Eolytatíis lapunk május 24. és június 7. 21. 31-iki 
számaihoz

feszkedő hangon szól ez az alantasabb 
munkásról, napszámosról utczaseprőről, ut- 
kaparóról.

Nem annyira á belértéket, a szeplőt
len, tisztei munkát mérlegeli ez a társa
dalom, mint inkább egyesek munkaköréi, 
hivatását nézik le szokatlan gőggel, undorító 
kevélykedéssel.

Mindebből azt a következtetést kell 
levonnunk, hogy itt vajmi kevés becs
ben áll a tisztességes, becsületes kenyér
kereset. A munka nyilván szégyen, ha va
lamely alantasabb formában végeztetik.

Nálunk Aszódon ez az erős osztályo
zás megvan, mert mindenki ur akar lenni, 
mindenki legalább is annak tartja magát, 
A ki fölötte áll, az imponál neki, bár tele 
irigységgel van iránta, aki pedig alatta van, 
az semmi, az senki, annak az ő kegyét 
kell keresnie, mint a hogy ez a nálánál 
feljebb levő kegyeit hajhászsza.

De bezzeg, ha a sors egyikre-másikra 
ráteszi snjtó kezét, helyzete rosszabbodik, 
kilátás, remény nincs valamit elérni, hogy 
szakmájában, hivatása terén kenyere biz
tosítva legyen, nem gondol az a hivatalnok 
az a kereskedő, az az iparos esetleg arra, 
hogy — jobb dolog hijján — valamelyes 
más munka után nézzen, mely nem tarto
zik ugyan rendes munkái közé és alanta
sabb is, de kenyeret nyújthat, betevő fa
latot biztosíthat. Ezt megalázónak, leala- 
csonvitónak, megszégyenítőnek tartja.

S hányán vannak férfiak, nők egyaránt, 
és pedig nem kizárólag az alacsonyabb osz
tályban, kik rettegvén, irtózván az alantas, 
bár tisztességes munkától, ha alkalmuk van 
rá, nagy lelki nyugalommal más vagyonhoz, 
idegen tulajdonhoz nyúlnak, vagy becsüle
tüket értékesítik csakhogy kenyerűk legyen. 
Ezt nem tartják szégyennek, bűnnek vétek
nek 1 Inkább hajlandók sikkasztani lopni, 
elbukni mint csomagokat hordani, pereczet, 
újságot, vagy bármi mást árusítani. Az 
előbbi szerencsével járhat s akkor nem 
kell nélkülözni, nem tud róla a világ és 
továbbra is ur az ember. Az utóbbi meg
bélyegző, megszégyenítő, arezpiritó valami, 
az ösmerősök kinevelik, lenézik, messzün- 
nen elkerülik érte.

Ezen erősen kiéklelenedő, kirívó, csúfos 
szokásokon kellene túltennie magát társa
dalmunknak. Ez a terjeszkedő nyavalya, 
e modern rákfene fertőzi az egész egész
séges társadalmi szervezetet, a vészes bak
tériumok beleveszik magukat erősen és rom
boló munkáikat irgalmatlanul végzik. E ki
növések okozzák a nap-nap utáni elrémitő 
bűncselekményeket, e viszás állapotoknak 
tudhatók be a gyakori csalások, lopások, 
sikkasztások, mert mindegyik úgy akar a 
társadalomban, a társaság előtt megjelenni, 
a hogy — módjában nincs. Többet óhajt, 
mint amire képes, többet kell mutatnia, 
mint a mennyire szerény viszonyai meg
engedik, így keletkeznek aztán a kétségbe-

T Á R C Z A

Cépelődötn • •.
Irta: Körmendi/ Pál.

Tépelődöm boldogság reménye, 
Hogy egykoron inl-e majd felém ? 
Vagy elfonnyad szerelmem virága, 
A lemondás fagyos kebelén ?...

Sohasem kérdem én, hogy sseretse e, 
Egyetlenem, teőke kis leány ;
Ast gondoltam : szemem tekintetét, 
Kéestoritásom érted talán ?

Ne seólj te sem, mtért is bestéinél ? 
Miért halmáénak sióra a siót ? 
Beád néiek és seép seemeidból 
Kiolvasom aa édes valót!

Füevö felebarátaink.
(Homo snpiona vegetáriánus.)

Annyi róinülotcs históriát írtak már otnbor*  
husovö fülcburálainkről. miért ne írnék hát én egy 
szolidebh, a füevö emberekről ’s 1 Hogy jutottam 
én, — valamint boldogult Nobilison Crusoe a 
kannibálok közé — a vegetáriánusoknak nevezett 
xöldségfogynsztók körébe.

Mit volt mit tennünk egy ködös vasárnapi 
estén, egy jókedvű barátunk indítványára falrán*  
' iltunk Budapestre a .vogetáriánui vendéglőbe.

Már messziről felénk ví'ágitolt uz emeleti 

helyiség három széles ablakja, rajtuk nagy bellik
kel ; „Vegetáriánus étterem*  (Hygienische Speise- 
hnlle.)

— Jó ómem — szólék fontos ügyünkhöz 
méltó komolysággal a kompániához. — Itt néme
tek is vannak, a kik ez úttal be lesznek csapva. 
Mert ha hunezut is a német, de itt legalább nem 
eszi a jó magyar „rosprádlil*,  meg a „gollásl/

A kapu mellett élvágycsábitó henleskirakat 
díszeleg, a egyikünk azt tanácsold, szednénk előbb 
magunkba egynémely kompakt gyomorerősitöt, 
mielőtt a növény virág pusztításába fognánk. De 
mi már zöldségre rendeztük be korogó szervein
ket és elszántan fölmentünk abba a — Speise- 
balleba.

Olvasztott vnjszng csiklandá orrunkat a be
lépésnél.

(A vaj, az hát nem tilos, mert ó 1 ö állat
ból nyerik j Jó ómen. Tehát még se répalevél, 
vagy kokujzdióolajjal csinálják itt az ételt.

Nem voltak sokan a teremben. Do ha még- 
annyiun lettek volna is, a levegő megmaradt 
volna tisztának, mert a dohányzás szigorú kiakol- 
bolitás terhe alatt tilos, és — úgy gondolom — 
a növényevők lélegzete sem lehot oly 
torhe.% mint a húsevő emberfajoké. A falak papír- 
szönyegmintája is jámborfajla virágokat mutatott; 
a padmalyra pláno magyar „tulipánlos láda*  mo
tívumokat füstöltök.

Elénk rakták az étlapot. No most — keres
sük ki a „takarmányt*.  Jaj milyen étekfogások 
voltak ott. Egy-egy műveltebb házinyul orgiát 
csaphatott volna belőlük. „Spenót rizszsel" .Va
jas burgonya mandulás krémben." .Vöröskáposzta 
párolva.• „Fekete gyökér karfiollal.“ „Vegyes fő- 
zolék piritos aufiaggal“. „Csiporkegomba — ki- 
ránlva“ s mindezek tetejébe .Szelet (Schnilzel) 
salátával/

Nohát hozassunk obből 1 Kérdésünkre a pin- 
ezér felvilágosított, hogy abban a snilzliben rizs, 
karfiol meg csiperkegomba van, a mihez nagyon 
jól izük a fejes saláta.

Czuspájz salátával, — olyasfélo étel, mint 
mikor a debreczeni atyafi fehér czipót eszik ke
nyérrel.

Do hát inni is kell! Sör. bor ki van küszö
bölve innen, csak almabori, mustot meg „heidcl- 
borgi*  bort kaphatni. Ebből rendeltünk eíőszörre 
két pohárral. Egyikünk már jártas volt a zöldtég- 
konyha titkaiban s előre mosolygott, hogy fog 
izlcni nekünk, szeszfogyaszlóknak az a jámbor 
lőre. Jött a kél pohárban valami vörösbor féle. 
— másoló léniának is nézhette az ember ... a színe, 
mint a főzösdil játszó kis leányok aprószölőböl 
kotyvasztott tokaji boráé. Megtudtuk, hogy nem 
egyéb ez a Imid? borgi híres .Preis8elbeer*-nek  
leszűrt levőnél. Huppant hygienikus. mondhatom. 
Ettől bizony nem leszek részeg, rózsám, mint 
csap!

Mig a fniclinket sütik, nézzünk körül a ven
dégek közölt.

Itl-ott üldögélt egy egy európaiasan öltözőit n, 
vagy csulád, — nyilván époly dilettáns füt . »ir, 
mint mi. De egy hosszú sarokasztalnál < ; 
csöppentott „wasehmhl*  vegetáriánus aldo - ' a 
minden füvek trremtőjének. Az uszlalfőn »-!A! ült 
egy vónecsko kisasszony. csipletője mögül nagyon 
jámborul legeltető (növényerő lévén) »z*  nőit a 
híveken, száját meg a spenótos tálon. Körülötte 
üllek két vadászszakál!iiiiri'‘inber, lecsüngő .termé
szetben idomított" hajfürtökkel, daróczfélo ruhá
ban, saruba bujtatott lábakkal. Egy-egy tányér 
vajas burgonyának jártak a végire. Aztán két 
pehelyszakállas ifjú hivő afféle növény fanatikus 
palánták ; öltözet, mint fönt. Egy európaibb ka
bátos uj hivő, kit u többiek látszólag most avat-



n

I

1903. július g

ejtő áll.ipo'o';, 
kivándorlások, 
ilyen is van 

Ez az ul 
borzalmasabb i 
még idejében ; 
hargiájái.'ól. m< 
riteni. A lár-adake 
hegy vh 
arra 
mai 
vén

a bűnös inanipulácziók, a 
iip rt járásunk területén már

a bi '.tos el/.üllésliez. a leg- 
t'eilőliöz vezet. Föl kell rázni 
a köz uis cet mélységes let- 
ié;; idejekorán észre kell tó

in ‘ íves rétegein múlik, 
. .. . t : :1- :adalmi élelol

a n: • ■ 1-i il i .1. hm v •■''•.!. a iiiüvcllscg 
fok;;, .■ I - ' ■> l.eCbUbde.'j.seg re
megi leli.

A vakáczió.
I'ver.nekeinkrn ismét egy bolti-./;’ al". 

,i.-k évimiknek is a legiózsiisabb 
az édes vakaezió.

a I omor kőkoczkás épü etek 
i-.-y p; r n.ippi még virgonc/ :s- 
taboro; olt. mn már méla csend 

bozontos fejű íiczkó reggeli almát 
a. i '.ólába mén*  S no meg a 

•u ábrázata, 
jo cl -jen elv

E.jö:i r 
mely a mi ■. 
álmait képe.-

Bezár.' i!:i‘ 
kapui, s ott hol 
kolús fiuk li:idn 
honol. A 
mar n in . ' írj 1 
tanító ur ■>

A vakar • > <. 1 J«-II vm ;; " 
tehát, hogy : • v • em a keidé 
s é k el g y r m e k e i n k n 
nem lekintv * a h i.y. g Imim" 
a nagyobb ié-/. n - rcnl-’mli 
ségeibvn I-ven 1« / -ii ■ 1 
tón jártak I ; •'•iife • ■
hol könnyebben oldt link 
gordim-i . som j-ít.

V 
vés is e . a \i."za< a. é .■. .'OS, 
nn kkorl idézi v. -s:'<a mir-c 
loltak ki a vi• -gak ciö'.t. Hogy 
Vergilius ■■■. még Elén tudja 
müvét. ,

A uti.n, midőn sikeresen túlestek a vizsgák 
izgalmain, ni’ly |'>le‘i rr/és volt rz, nrdön be , 
rvr--.u k a s ii: idő m 11.01.11 ns révéin*,  a h l nincs 
tanítói p ■ anári 1

|)c nem nz a ez * om, a gy m r'rs
ifjú óvóikat önök el var::.'. .■ j Ii em 1 z, hogy
a családapák és ridrivll'k ! ■ In*'.  I.*  hiv; im 
urna körülményre, mc'y g;, i • : é egy jö
vendő nemzedék érdekeit s'-G/ ‘j'.

A kis f ii, í vi gv a !»'!•-. ülő ifjU, ha nem ;s 
valami fényesen vég- zle r. a tanévei, leljoten ki 
van merülve.

A tíz hónapi - l’cmi munka agyát kifárasz
totta. Vegyük c.-a.> tekintetbe .- hallgassuk n.wg a 
szakferfiak v/’cd.cír <■:. la.py micsoda szörnyű ez 
a matéria, a mii már < gy 8 10 éves gyermek
nek fel k. I — a liz hónap al. tt -- dolgoznia, 
hogy legalább a követelményeknek megfeleljen. 
Az ilyen gyermek azután tényk .r m u :demli azt 
h< gy alapostul lerázza in;.párol az iskola porát a 
szünidő alatt.

Tes-O'. csak végig nézni a szerteszéledö 
g\eruickiimioii, n in is említve a fővárosi gyer
mekeket. 8.ip (it urczf k. beesett szemek mulat
ják. hogy mily nagy küzdőimen ment átnl a 
gyermek.

Hogy ily sok vézna csemelo van jelenleg az 
ifjú gcnerácziő közt, annak oka egyrészt a túl- 
fc'Z.ic’t mmik’U nőni'..- t a Ív hleien nove'ési

alkalmasnak tarlom 
st. II o g v a n l ö 1 I-

i s z ű n i d ö I 
»k ki' 

lmgy
Önök 
in:, a I 
meg i

.Meit
iscbb százaié ál 
a szünidő éd< s-

< Ív *s<  un >..in- 
h )l nelmzshbe!’, 
a tanulmányok

rendszer. A kötelező tornaóra botonként e-mk 
kettő. Arr le a gyermek a heti két óra alatt nem 
kel véli img a tornáza>l, a mim pedig szuk'óge 
van, mint egy falat kenyérre. Kcdveliműl. kény
szerből megy csak tornázni, a mi azután a v< 
férfiak kedvéi is tlve-zi. A kel.ő testmozgás 
nyában i/rnei edágyuhvk a szervezete 
gül s a In le-zitetl szellemi munka 
val he áll a hí 
szorulnak ti hat 
szünidőre u ha 
gyermeke jövő, 
szünidő a mmd 
.lusneii szabad 
meg a gy rme! 
nem ütközik a jo 
lásaival, a hova 
jón, fürödjön a 
ben is és 1 ész-süljön 
lelkét felüditi és felír 
egyéb könnyű balos-t ne 
all. 1, hogy a i’yei,mi,..ci :-zabadjara 
Tud az 'igyázni magara eléggé.

M.i.ik szóim ru körülmény 
némely szírő im g u ------------ --
szeriti gyermeke:, mintha az csuk 
hogy t •nuljo;:. ,

A g.erai' i;n-'k az iskola év végén mar lor- 
ma’iler elmegy a kedve a tanulástól s legfeljebb 
a feielcrn 
k; z.óho. Az ilye

| erkö esi haszna. 
1 a gyerünk (!<?•• 
I jól, hogy mit c-'ü-’d a

szorga.................
csztotl
nesre, 
ríni a

zdö 
hiá- 

moggyen- 
hozzajarmla- 
fijl«'»de< Ha

ji- n a fiuk a 
s ivén viseli 

ir.a fektessen lösidyb hogy a 
n p n akad lyozoll testi fej fi- 
tcr. t nyi.>son. No a mdalyozz.uk 

et sémii b ni, a mi c-ak tisztes és 
. > <-r:.ö!c ö J)o. Menjen nz a paj- 
i" csali lein ! Futkosson. inAsz.tót- 
:;r a ] ■■ k, vagy ló szakad vize- 

iiuniiubbnn, a »*í  testét és 
s.-iii. Egy kis orrbotörís és 

riaszszoii bennünket
ereszszük.

.....................} pedig az, hogy 
a szünidőben is tanulásra kénv- 

arra való volna,

nk be a „tanokba". Egy fiatal leá .y is volt olt; 
nem keze- cedcm, hogy hat c?epp vér folyt erői
ben. Valódi st alak a maga holdkoros sá
padtságában. Szép kis nyája az urnák!

.lölt a mi vacsoránk. Olt piroslolt a kirán
tott szelet a !ri - fejes saláta között, akár csak 
a logeg ■> '.‘•óce-obb borjú szelet lelt volna. Lement 
a garaton, < -nkli nnar hegyibe ment egy pohár 
Jlcidalbergerv. t !i“. (1I< gy a izent Bacchus pu
hította volna img a r-on tóját!) Bizony nem volt 
elegendő a borszomjas gyomornak, mely akár az 
Fgész éllapot is befogadta volna — előételnek. 
Hozattunk rá almasrét«st — ez pompás volt.

Egyikünk azt a fogós kérdést intézte a pin- 
ezérhez, hogy bálba férges volt az alma, a me
lyikből csinálták,

— Akkor 
koinob n a (*..•:

Mi.»« r m 
bekebelez i. .. a 
lásunk: „N<

Lolt ei
telt - ».tl! 
n>;otl be 
Iliinket a

Még egynéhányszor megugrattuk a 
pinc/árt fog-’s kél dósé. nkk« ’. Jo magam a 
diillum hoz . , hogy • ' I 1 .
kiiiinplivüdasr.ulia 'Mint „mikl. !.•;. 
n/ulvnd . .r.i menni?) i _;y másik níe.; 
Zí.l hlg-p': i . j.y van »J h</ o per ' *,Ü
meit hl.SZ Il ■' k |S U gOi'ibufi lelt' /. I.;i .'. .i k.
A Ilii! I.. .U' . . • •' ') i ; ■ .

életre való gyermek iil ismét a padokban, hogy 
ismét hozzá lásson a komoly munkához.

Kálivá Ernő.

kís.-'bti ám, hogy könyvet vegyen 
n tanulásnak azután nincs semmi 
, de igen is káros behata>-sul van 
A fejlődésére szervezetért) Tudja 

nügyi vezető :ég, midőn a 
duii idő közé rövidéül) ho..szabb 3 .ünelokel 
t be. H i nem leli volna fziik • ■ ?• a, p ne- 

. r.cm tel o velmi : igy vé'emé yünk sz—
• 

időben t ir.k' invet, irkát s más i k' iai e-zkozl 
úgy e'rak a gyermeke »löl, hogy az ne i- Iá sa. 
A ve.zotö taiitérfiak is bizonyáru igy ve!-, ködnek.

A minap, a mint r. gödöllöi alsópnrk cgyi' 
sétányán vozotc.lt cl utam, egy pádon két fiatal 
gvermeket láttam, a kik nevelőjük fc'ügych te alatt, 
szfi-galmagnn tanultak. Látszott, hogy fővárosi 
nyaraló gv<mnekei s most szabadultak ki az is
kolából. Midón lép eimet meghallották kíváncsian 
h iüiölték fojii'- 't s s-i.nt ‘ arezukon látszott az 
öröm, hogy most 1 , .t am egy két pillanatig nem 
keli a könyvbe nézniök. Készakarva meglassítot
tam lépteimet h odaérve kiváucwin kordém a 
nevelő urlól, hogy talán javító vizsgálatra készül
nek a fiatalok.

— Oh n in, — feleié. — Mindketten kitü
nően vÍ7>g ztak I Do édes apjuk kívánja, hogy u 
szünidőt is lehetőleg a komoly munkának szen
teljék-

A két en vész virágszál bágyadt szemek
kel nézett r.'iim. A közeli akáczásból idő hallat
szott a lapd.iz') parasztgverekek ujor.gó kiáltozása 

Kő-<7Ö:iI( :n é tovább siettem, miközben lei
kénből meg-ajn: 1'111 a kot pesti cscnevész arisz- 
tokr. át s uu'-á: igycitein a virgoncz paraszt fiukat.

T. olva.-i'am ! Ha Irhát szivükön viselik 
gyermekeik . őrséit, akkor félre most a tanköny
vi kkel s ebi a i■ pdával s egvób játék: zorrei. Mert 
jól t 'ilj ' ama közmondás: „Mons sano in corporo 

; sano“ (Ep testben van az ép lélek), Hsak u.y 
állja míg . 1 iii.d link a jövő tanévben ismét si- 

I keresőn a helyét, ha a szünidőben a teste meg- 
I pihen, nmgedz.í dik a lelke feledül. Ezt kell meg- 
1 szívelni s ;kkor ptomherben csupa ecé. z«-ógcs

Fizettünk pediglen egy félvéka zöldség el- 
fogyasztásáért, „bor"-óstul mindenestül, fejenként 
egy korona, nyolcz fillért. No ennél már csak a 
n.okm eszik olcsóbban négy (ál ételi,

Midőn a végeiül iámis e lnöklő éppen a 
harmadik tál spenótot hozatta, elhagytuk a hygiegie- 
í.i i temploma! é nn gfognd'uk, hogy ezentúl csak 
akkor fogunk húst enni, ha van.

Titokban m-.-.ngom, hogy még aznap este 
jó •gé.-zséggel elfogy isztottam egy roasheefet ós 
5 krigli Kört, mert féltem, hogy az a sok „garni- 
rung“ nem lesz elég másnap reggelig amúgy ön
magában a megélhetésre.)

hál akkor? 
k r r.i n tn íiygienikus — feleié 

i I. Kihit ük noki.
eb.iny ilyen puréjpccnenyét 

• mondja i nniloil hu noros paj- 
lai\, m »-i álljunk- neki — kérődzőm" 

■•I olyan l’.tlrcngetö kaczagás a szen-

azt h hollók a hívei;, megszállott bon- 
.d-'liriiiin ce reál is" ni agy. zöldség düh ) 

jámbor 
’.;ml tor

iunk 
■evők

Gondolatok.

Nem olyan szánandó a szerencsétlen, mint 
az, ki öt szánni nem tudja, mert az még nem 
boldogtalan, de ez az,— kemény szivü.

A csekélység feletti szertelen öröm az önzés 
n’igy>j .rának, mig a szonvcdésbcni megnyugvás a 
lélek nagyságának a liii lükre.

A" higyb’ iiilii, hogy igazán boldog nz, 
kin v arc/, i • .•»!< mosoly lanyáz. A valódi bvl- 
dogü.i^ .'.í’ (i.bcn nyilatkozik meg.

£■ /./ /<• r M irittié.i

Bíró választás előtt.
— A rákos-szt-nuliólyi társaságból —
Adjon Isten. Pali sógor! — szólilja meg 

.íz ntczu lu'i-'szter.ósnél egyik röggel Ilosszumai- 
jai János rótbéli földes giizdu ti sógorai, fogoly 
Palkót, a mikor véletlenül összetalálkoztak.

- Fogadj Isteni -- válaszolta km-liin emoz.
— Tiidja-o kend sógor, hogy mi a logfris- 

g( hb újság Szent-Mihályon ?
— Majd megmondja kegyelmed, ha jobban 

tudja, mint én - - viszonzá Pali és hozzátette, 
hogy bökje ki kend szaporán, mert nagyon sietős 
az utam.

- Sietős ugy-p ? Do azért hát még is csak 
nem vinné el kendet az ördög, ha ál gyiinno erre 
az oldalra, de ha olyan nágyon sietős az útja, 
hát csak siessen, én ráérek még egy kicsit. Isten 
áldja meg sógor.

— N« izéljen velem, János gazda, mert 
teremtuccso úgy itt hagyom a faképnél, mint Szent 
Pál az oláhokat, ha rögvest cl nem mondja. Az
tán meg én is mondanék egyot-inásl.

— Tolja hát közelebb kend azt a tüskés 
képit, hadd súgok valamit a fülibe, hogy mit bő
széinek a községbe ?

— Mit no ? — kérdi nagy bámészkodással 
Pali sógor.

— llát uzl, hogy nagy pártja van ám a 
Házas Gyulának, meg azt is, hogy a Hörcsög 
József még se lesz ám bíró, akárhogy akarják is 
kondtek, do nem áinl

— Aztán miért nem lesz?
— Hál csak azért nem, mert nem akarják

;.z urak, meg én.
Dejszen, majd megmutatjuk mink, hogy 

•.karjuk. Aztán többen is vagyunk, mint az urak, 
majd meglássuk. Meg aztán a Hörcsög Jóska sp 
esett ám a feje lágyára, mert aszondla, hogy 
abba a minulába, a mikor ő községi bíró lesz, 
hál rögvest elengedi az adót, mert hogy úgy is 
exlexBlensziás állapot vagyon.

— No mán, sógor, biz a szép dolog lesz, 
de azért én még is csak azt mondom, hogy meg 
lassa mindenki, hogy llöicsög Jóska még se lesz 
biró, akárhogy törik 
mert hál az uj nóta 
magas" dallamára).

Lilczasarkon 
Háromszinü 
Hörcsög József, még so te 
Szent-Mihályon a biró. 
Nem választunk, de minek 
Grájzlcrost, 
Kinek nem ér tudománya 
Egy hatost!

— No mán kedves sógor, 
ilyen nóta után is rászaval a Hörcsögre, hát 
k ’>r tiszlölöm a gusztusát, do nem kérők belülié ! 
Érti ?

— Hát iszon értem, értem! Do hát még so 
tudom magamnak megmagyarázni, hogy miért költ 
éppen a bírónak olyan nagyon okosnak lenni, 
hogy kinő fogjanak rajta?

— Hát bizony csak azért, sógor, mert itt 
nagyon sok okos embör van az urak között és 
ha a biró nem olyan hunczul, mint az urak, hát 
akkor minden úgy történik, a hogy ö akarja. 
Azért mondom én, hogy a Hörcsög Jóska nem 
való bírónak, mert ö nem sokat ért hozzá és 
valljuk meg, magunk között, nagyon elrontotta a 
dolgát a legutolsó népgyiilésen, a mikor sok min
denfélét összo-vissza beszélt. Tudju, nem tetszik 
nekem az ilyen’ embör.

— No, mán abban tökélolösen igaza van 
kendnek János gazda, magam so szive?en hall
gattam az üres beszédjét, de hát mikor megigórlo 
hogy elengedi az adónkat 1

— Eh, bolondság! Elbolonditjii, rászedi 
kendteket s azután, ha biró lesz, hát ráadásul 
még ki is neveli.

— Do biz abból nem eszik Hörcsög uram 1 
— válaszolt önérzetesen Pali sógor bajuszát si
mogatva, — meit, mintsem hogy engem kijátszón 
és aztán kinevesen, hál inkább én is a Házas 
Gyulára szavallok, a kiről a másik nóta (LefoLó 
folyik a Ti>za dallamra) azt tartja: 

Házas Gyula kéményseprő, 
Különb legény nincsen, mint ő, 
Ü lesz biránk nemsokára, 
Hörcsög Jóska bánaljára 1 
Szive, lelke tiszta magyar, 
Bátran teszi, a mit akar, 
Ilii Hörcsög Is ilyen lenne, 
Akkor bizony; örülhetne 1

— Tyiih, a kzal rélumat sógor, mi ugyan szé
pen jártunk' ! Nézzen csak kend oda, arra az 
ablakra, a moh ikon a Véreső Peti néz ki, meg
lássa kend, hogy holnapután, vasárnap kiszörkeszt 
minket nz ujs.igba, mert kihallgatta beszédünket. 

-- Az ám sógor, do már mindegy, a mit 
mumjiam, megmondtam, hogy a Házas Gyulára

is kendtck magukat utána, 
is azt mondja; („Jaj

vígan leng a 
lobogó,

lész

is

ha kend

do

még 
ak

mdalyozz.uk
vozotc.lt
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adom a voksomat.
— Siet-o iné" kend sógor*?
— Bizony sioiíik ! Isten vele János g.zda. 
Hej, csak az a Vérese ne hallo’a volna ! 

Isten vele, sógor1
J)r\ Ke'fac Peti.

hír e i<.
Titkos ülés a városházán. A gödölhi köz

ségi járda építési bizott.a'.g póni 'ken hó 3.
délután — tartotta gyiilé-c! a nyilvánosság 
teljes kizáráséval Gödöllő i. a városháza 
tanácstermében. Hogy inir • jó ez a m;gy tiiku- 
Jódzás. : zt csak a l. kövező-bi - tudja. Né
zetünk szerint ellenkezőleg az történt volna a 
'dolog óid :kében, Zi.i ez u gyüló< minél nyil
vánosabb lelt volna. így legalább mindenki 
látta volna a bizottság toljes objektivitásál. 
Egyes bizottsági tagok szívességéből közöljük te
hát a kővetkozőkat:

Az álhunópitészGti hivatal megbízottja: 
Cseresnyés főmérnök elkészülvén a gödöllői ut- 
czai gyalogjárók burkol isá’ i beérkezeti különféle 
ajánlatok végösszegének. illetve árának kiszámítá
sával, jelentést terjesztett elő a bizottságnak, mely 
szerint a bcérlozott 1:1 aj .nini i.öznl a Hazai 
aszf It részvénytársaságé a legolcsóbb az aszfalt 
anyag Gödöllőre legjobb és minden tekintetben lég 
megfelelőbb járda burkolá ára ennélfogva ezt az 
ajánlatot ajánlja elfogadásra a bizottságnak, an
nál is inkább, me-t a Hazai asztalt ajanlala olcsó
ság tekintetéi) n eddig példátlanul all az aszfal
tozás terén. Ez azonban érthetetlen okokból az 
dllamópitészeti hivatal o véleményezésével szem
bon akként határozott, hogy tekintettel arra, mi
szerint az. előirányzott összeget: 100,000 koionát 
az elfogadható ajánlatok, de még az ezek között 
legolcsóbb Hazai aszfalt ipar r. t.-ó is meg
haladják (igaz ugyan, hogy az utóbbié csak 8000 
koronával) az ö szes ajánlatok elveié-ét és uj 
versenytárgyalás tartását ajánlja a 1 •
A kövező bizottság ezen javaslatával legalább L 
elodázza, ha c.ak végleg tönkre nem teszi a 
járda ügyöt, mert akkor, a midőn. az állaim pit«- 
szeti hivatal ccnstatálj i a beéik-’z.vll aj.miat k 
általános olcsóságát, >öt egyet . .ok közül a ki z- 
ségro szerfelett előnyös voltánál fogva cllog dúsra 
ajánl, csak nem képzeli el a bio.ti hegy újabb 
árlejtésen olcsóbb, de a mostaniakhoz 
h a s o n 1 ó s z o I i d ajánlatot f ? ' valamely kellő 
garancziákkal bíró ez ág benyújt mi, Eiöt.Gbo fog 
tehát lépni az újabb á.'ejtó-nol majd a rp.kulá- 
czió, mely a kivitel s a burkolási anyag minősé
génél eszközlendö megHkariiá-ejkkid fog speku
lálni — a mi zsebünkre! Mert annyi bizonyos, 
hogy azért veszteni nmi fog. Szóval olcsóbb 
loaz, mert igy számi va ; • r.yiv .1 becsapja 
majd a várost. Legyen teli;! a képviselötes- 
tülot ovutos a dönlc uel e kérdésben, mert az a 
8000 koronám i többlet kiadás már nem érdemes 
hogy mega kaszása, a d Igot kitegyo a várost 
esed. g n.igyál.b károsodásoknak s végtér® ha 
150,009 korona térin t elbírunk, annak a fölös 
<8000 koronának az évi 4 százalékos kamata már 
csak 820 korona, elbírjuk azt is! Ezt legalább 
fogjuk tudni, hogy miért fizetjük, mig igen >mk 
olyan tétel szokott beillesztve lenni a községi 
számadásokba, melyet nem tudjuk, hdgy miért 
fizetünk. No oly dologban legyen tehát a község 
takarékos, sőt fukar és szűkmarkú a miből min- 
dón polgárának haszna vau és a mi életszükség
letünk, hanem máshol. (Hogy hol? Erre legköze
lebb fogunk rátérni).

Juniólls. A gödöllői polgári dalkör vasárnap 
tartott juniálisa eléggó sikerült volt. Gyönyörű 
helyen, a Kecskésben, rendezték ezt a családias 
jellegű mulatságot, moly — habár nem is volt 
oly látogatott, mint az előzmények után várni 
lehetett volna, do az a különben .• zép számú, 
diszos publikum, amely ott megjelent, kitünően 
mulatott, s őszinte gyönyörűséggel halgatta a 
dalkör gyönyörű dalait, hazafias énekeit. A mulat
ság — a kriminális rossz czigúny zono daczára, 
a legjobb hangulatban reggelig tartott dicsérvén 
daláraink jó kedvét.

Választmányi üiÓ3. A gödöllői fejlesztési és 
szépítő i egyesület hétfőn, jnnius 29-én választmányi 
ülést tartott Gödöllőn, a városháza tanács tormá
ban, melyen a jelentések meghalgatása után a 
további működési programmot állapították meg.

Tűz. Turin, június 25-én éjjel 11 órakor 
tűz ütött, ki és Győri János kertjében 4 kocsi 
szabna elégett. Nagy szerencse, hogy ez alka
lommal teljes szól csönd uralkodott, mert csak 
igy volt, a tűz lokalizálható csak így voltak a 
szomszédos épületek megmenthetők. A tűz kelet
kezésének oka megállapítható nem volt, A kár 10) 
korona moly a gazdát sújtja, mert az elégelt 

szalum biztosítva nem volt.
Tarisznyát lopott. A múlt hó 29-én Gödöllőn 

megtartott országos vásáron Hörögi Istvánná kar 
ta:i föld mi ve nő egy használt szörtarisznyát lopott 
Tóth Lajos mon 'ri szürszabólól, A tarisznya a 

i tolvaj asszonynál meglaláltntolt s ő maga átada
tott a esendíuségni'k.

Verekedő lakótársak Jan<"O\i< s János egy 
udv.r '. o; 1 .kik Pcc/. ) V I ■- i.;,j s<al. A múlt 
h" S-án de übi l va -i::i ké’y-"gen ö /.e ve^z'.ek 

, - <■. e.i'Vi r k^dti'l;, aminek az lelt a vege, hogy
i hízta a róvidebbot s maradt sebesült-
' i.á it a t üzdtércn. Az eset feljo’onletett.

l elten ért tolvaj. A gödöllői országos vásá
ron történt. Túrni \ meze isaszegi bádogos lelten 
é.rle Polliik Jánosáé rákoskeresztúri földmivss 
asszonyt, midőn az egy nagy zoinánczozotl bádog 
l.'.lat elakart lopni. A csendörség letartóztatta s 
akkor sült ki, hogy még több kisebb lopás is ter
hel a bűnös nő lelkiismorelél. Átadatott az ügyész
bégnek.

Jlillálls. A Rákoskeresztúr-Mánkásotthoni 
Polgári Kör ma, vasárnap, július 5 én a Batthyány 
tolepon, a Kör házépítési alapja javára lánczczal 
és dijtckezéssel egybekötött juliálist rendez. Kez
dőié d. u. 2 órakor. Belépti díj személyonkint 
GO fii, gyermekjegy 20 fill. Kedvezőtlen idő eső
ién a mulatság tubus Í9 én fartalik meg.

EgiccuíO. (Bölcső dal 1 Csinos kiállítású fü
zetben jelent meg o czimen egy fülbo mászó kis 
dal Polnor Ernő rákos-keresztúri couservatoristától. 
A hangulatos d Jócska a fiatal zeneszerzőnek 
már nem első müve s fejlődő tehetsége méltó 
várakozást kellett eddigi müveivel is a zeno iro
dalom terén. E bájos dala is határozóit haladást 
mutat. Ajánljuk zeno kedvelő közönségünk figyel
mébe.

ClrO'.is. Nehány nap óla circus van Gödöllőn 
ós meglepő sikerrel működik. Óriási pártfogásnak 
örvend, nem csak az istenadta nép hanem az 
inteiigenlia részéről is. Jellemző dolog ez a mi 
közönségünkre. Kél bét előtt egy átutazó magyar 
pzinlársulat akart itt nehány előadást rendezni s 
az elsőt sem tudták megtartani érdeklődés hiányá
ban s a circus, a tingli-tangli meg virágzik. Ma
gáról v circusról különben nincs mit mondanunk. 
Újat nem mutatlak bo eddig, amit pedig produ- 
túliak; azt elég ügyesen tették. Van köztük ne
hány igen fess kisusszonyka és egy-két kifejlett 
iz mzutu fm’al ur, ennyi az egész. És ez Gödöllőnek 
épen elég!

A ruhaszárító pavillonról. A gödöllői m.liir. 
korona uradalom több különféle iparvállalatok közt 
legújabban a mo«ó ipart támogatja. Legalább ezt 
látszik igazolni azon körülmény, hogy a község 
tulajdonát képező 1\t. ncz J-zraf téren levő, 
pavillonaban a járó kelő közönség nagyobb épü
lésére és gyönyörködtetéséra megengedi, hogy 
különféle női és férfi fehérneműk, alsó és felső 
;libák legyenek mosás ulánni hzárr.H végett ki- i 
teritgetve. Felhívjuk erre az illctéhs körök fi
gyelmét s kérjük intézkedésüket.

Tilos az átjárás. cs. éakir várkapitányság 
lezáratta a gödöllői lumté.y előtti átjáró kapuit a 
kocii közh lmdés elől. Jól tudjuk, hogy erre fÖl- 
tétlon joga van. Tudjuk azt is, hogy látszólag 
elegendő oka is van re.; tekintve az egycB visszn- 
gléstket. Kérjük az.' nban, hogy Gödöllő polgár
sága ós nyaraié közönsége érdekében változtassa 
meg ezen elhatározását, mert az által a forgalom 
rendes és megszokott irányától elterelödvén, igen 
sok kellemetlen éget és esetleg anyagi kárt is okoz 
a közönségnek.

Leesett a kocsiról. Pántokon, o hó 3 án a 
korona uradalom présházánál szoroncsétlenség 
történt, melynek kovés hijn, hogy egy omber élet 
is áldozatul nem esett, Kurila Józsi I uradalmi 
cseléd ugyanis oly szerencsóllenül cselt lo fuva
rozás közben a kocsiról, hogy annak kerekei rajta 
keresztül mentek és lábát törte. A súlyosan 
sebesültet Dr. Tegzo kir. palota orvos Dr. 
Rcichardsborg gödöllői orvos ré-zesilolték az első 
sególybon.

Közgyűlés. Gödöllő képviselő testül' te szom
baton jumus 27-én közgyűlést tartott, melyen a 
29 tagból allo orvos választó bizottságot válasz
tották meg. Megemlítjük itt, hogy az orvos válasz
tás hétfőn, o ho G án fog megejtetni, miután az 
alispánhoz az orvos választó bizottság megvá írz- 
lása ellen beadott f llebbozés elulmiltalott s igy 
halasztó hatályai nem bír.

Böknél Miksa órás Bócs, Margarotenstrasse 
48 70 egy valódi amerikai nickel-anker-roskopf 
órát láucczal és tokkal együtt küld 6 koronáért 
mindazoknak, kik erős, mcgbizlialó és tarlós órát 
akarnak. Pontos járása mia’.t a legjobb és lojkod- 
veltebb strapa óra. Utánzatoktól óvakodjunk.

A kárpátok gyöngye Troncsén Tep'iczen, a 
hol a tél folyamán az uradalmi hideg vizgyógy- 
intózet Zander és rnnssaga intézettel lelt kibővítve, 
már igen szép társaság van ogyiitl. A fürd .ven
dégek közt olt vannak Metternich Sándor Paula 
horczegné ói leánya Klemenlin lrr< zegnő, Gróf 
Som-’sioh Imre és neje, Gróf Bobrowski László, , 
l.uzsenszky Karolinia bárónő, O»zlrolm'zl<y Gézi 
főispán, báró Z 'dwilz Vimos és nej', Gróf Attoms 
Henrik, Baross Jusztin országgyűlési képvi-elő slb.
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.Nyilatkozat.
S c h r o c k e r M i h á 1 y aszódi lakossal 

f. é. jtuius hó 29-éu úgy in i,illem össze néhány 
pereznyi játékra, hogy p ..'merem B. A. ur kis 
illőre távozni volt kényt> len és Schrccker Mihályt 
kérte fel ho!yellt"*iiésre.

Schrecker Mihály hű maradt önmagához s 
botrányt akart provokálni, ezt azonban egyéni 
természetemnél fogva, kerüfrii óhajtván, távozni 
készültem azon helyiségből, hol vele játszottam.

Mialatt távoztam, Schrecker Mihály Külsőleg 
is észrevehető loltleges-cgi s z á n d é k o t mu
tatott ellenemben.

Nevezett egyén ezek után egyeseknek azt 
beszéli, hogy engem arczul ütött. Kijelentem, hogy 
ez valótlanság s ha ebből nem is, do — hála 
Istennek — elég erős physikai lényemnél fogva, 
mindenki fel fogja tételezni, hogy ha Schrecker 
Mihály állítása való lenne, — én nyomban kama
tostól fizettem volna vissza neki.

Hogy pedig külsőleg is felismerhető tett- 
legességi szándékáért és aljas híreszteléséért csak 
a bíróság előtt fogom felelősségre vonni, — a 
mint hogy az ügyet már dr. Gaál Elek ügyvédem
nek átadtam, — az mindenki elölt érthető lesz, 
mert Schrecker Mihály egyéni qtinlilása minden 
más eljárást kizár.

Aszód, 1903. június hó 80-án.
Suékcly Soma.

•) I'l rovatban közlöttekórt nem vállal felelőséget 
a «rí»rkr»7.tÖ?óg.

1903. V. 5 6 sz. 1903. vógrh. 487. sz.
Arvorósl hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó őzen- 
nol közhírré teszi, hogy n gödöllői kir. jbiróság 
1908. V. 5 számú végzésével S u rg ó t h Miksa 
sümegi lakos, ügyvéd által képviselt S ü m o gi 
Népbank végrehajtató részére S c h u 1 1 o r 
Béla és nej*  munkás-otthoni lakos végre
hajtást szenvedőitek ellen lOOOkor. töke követelés és 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tan végrt hajtó t szenved-dtoknél lefoglalt és 2248 
kor.-ru bt c ült ingo -ágokra, a fent idézett gödöllői 
kir. jarásbiró.-íág fenti számú végzésével az árve
rés elrendel elvén annak Pártos Lajos 151 kor, 
Hanpl Arnold 192 kor. Farka-' Testvérek 100 kor, Sid- 
lauor b czi'g2 )l kor. bcn^ch József lŐOkorós a többi 
: 'TiTogla:. őó’c követelése erejéig is, a mennyiben 
azokvényc8 zálogjogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedettek lakásán Rákoskeresztúron a Mun
kás-Otthonban leendő megtartására határidőül 
1903. évi j u 1 i u s hó 15. n n p j á n a k 
d. u. 8 órája tűzetik ki. a mikor a biróilag lefog
lalt szobabútorok y (gyén ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénz fizetés mellett, tzüksóg esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Folhivalnak mindazok, kik az. elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
m••g< lőz.ö kielégitteté.-hez tartanak jogot, a meny
nyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, miszerint elsőbbségi bejf l->ntéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tar
tozniuk.

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

Kelt Gödöllőn, 1903. évi június hó 18.
(P. H.) Traztyánszky Kálmán

hír. bir. vógruhajtó.

íUuV1 V i5Segélyt ók tanácsot nyujl
íöU ítM M (0|c Szülés •ssIsIÍjU-
nagy gyakorlattal bírok. Csölle Anna ogyotomi ssü- 
lésznö. Ferencz-József-tér (Adler-ház) Gödéiül.

1> i 1 <' I )S i '< l. Aki ájulás, görcsök és más ||v«r 
i<l'».’Í>á II t ?l I IIUllí I >.'l II SZ.(!IIVa<l. !'«■ 

jen lirossíir nrnil. Iiigv uós b. iiiii*niw luipliii(<> a hattyú 
gyógyszertár útján (ScliwaneaApotheke Frankfurt a. H >

10 korona kezdő fizetés®!, 
napra felvételik. Cz.im u k 
hivnlalban.

igen alkalmas luitllet KEREPESEN 
32'4 hold á 16UU , NÉGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebbet u 
tulajdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Ki unar'.onban. —

f >.....
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9 a legjobb kékitöszer.
— Törvényesen védve. - 

Mosó-in tó/etek ben, linzt.irtkl»mt a 
legkedveltebb rulmkékitö.

□ Olcsó és felülmúlhatatlan I
B ds.üveg 21 fillér, tizszeri mosásiiuz 
B Irgomlő -- 1 nagy üveg l’GO kor., 

1 t üveg- 1 korona.

' Kapható mindenütt.
* l.'táii’/atohtól óvakodjunk I

■ '>’■ lagos
gyárt > :

±(~

tiplistül Sd e
+4-4-, tomelkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám.

Cizenhéí ajótidélthöntji>!
Ez hz a páratlan kedvezmény, amiben 

Magyar Hírlap hz előfizetőit karú- 
| csőin ru részesíti. Tizenkét gyönyör ii irodalmi 
|ulA<)tas, elsőrangú lutzai ós külföldi Írok mii 
ivei, — jobbára érddd eszi tő regény,tehát 
l vgy egész kis könyvtár a M agyar II i r I a p 
meglepően bőkezű njándéin a saját küzön- 
fégénolc. Ahány hónapig e g y v ó g b e n elő
fizetője valaki a Magyar Hírlap nak, 
ennyi kötet remekszép könyvro tarthat igényt 
karácsonykor. Aki például juhos elsejétől 

■’ ’ ‘ végéig?
annak a kiadóhivatal i nnak idejön hat kő-*  
let regényt küld. Magától éit iik, hogy az 
egó*z  éves előfizetők, La mindjárt csak hn- 
vonkint küldik is bo az előfizetési pénzt, ti- 
z ‘ li.ét könyvöt kapnak. Ezek közül az aján
dékkönyvek közül egy fölöttébb érdekeset 
mu.atványul már most, julius elején szétküld 
a M ag y a r H irla p előfizetőinek. A M a- 
gyár H I r I a p ismét bámulatos, szinte rend
kívüli munkát végzett a snj:ó szolgálat terén. 
Ul >!érbelutlen volt abb-ai, ahogy a világra 
-•z lo, s ennyi izgalmat o.(,tt szerb király
drámáról a lfgpon!«>>abhiin a logbizhntóbb» n 
s r. L,gr-.'-'.lol.-:;ebi) m tájékoztatta olvasóit. 1. 

,M iithn adata bí» in kimerítő b a melieílly 
’1i;,üz veit. A ő rszolgálat legmagu 
j ::bb színvonalán ; “ '
I Hírlap, mint álmlaban mindig. Ez a pontos H 

ág, megbízhatóság ós szavahibelösAg jól- | 
i-mzi u Magyar Hírlapot minden tekinlolben j 
.‘•I i n d e n l a k ö .. ö n s é górt! ez a jól- j 
szava M a g y a r Hír! a p-nak. Ezt találjuk í 
a politikában, a mely ronditbetetlenül s zabad, i 
olvü é.s demokrata. Ezt minden nkeziójáhnu 5 
mely feltétlenül a magyar érdoki k védelmében’ í 
csuesosogik ki. A Magyar Hírlap telje*  j 
són szabad és független minden párttól, 8 
osztálytól ós árdekesoporllól. Egyetlen vezér-’ ' 
elve az igazság. Egyetlen ezéiju, hogy Önzet
lenül legyen szolgálatot a közügynek, fölté- 
pen pedig a magyar ügynek. Munkatársai a 
•legjelesebb írók és hírlapírók. Czikkoi cn-%^*

a HZ

Mind. nneinii koporsók kaphatók érez , keinényfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-n igyobl) mér*  tbcii. Szemföiklek, virágok, szalagok, sirkoszoruk. viaszgy^rtyák. 
Sz<>b-b< !:iiz.is''k. ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
melleit fáklyával, — nyitott h ilollaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre

is, minden felszereléssel elfogadtatik. 
Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

Gfttlöllut Erzsvbutkönyvnyomda

l , , „
^kezdve járatja a lapot doczember 
I........................ .....................................
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állott czu iil is a Miij/yi

Íz>nelfogva rendkívül érdekesek, alaposak és **
i . . ............................................................
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minden irányban tökéletesen tájékoztatók. A 
Magyar és dvot minden közleményében a 
jó i/.lés és a tiszta erkölci 'vezet'. Hogy 

I mennyire k.'dvez közönségének, azt azzal a 
nagy változatossággal is bízom itjn, a mely 
hasábjain annyira g^zomboöllö. A rendes 
ujsá-/rovatokon kívül melyek m nd l.övek 
tartalmasak, van a Magyar Hírlapnak vasár 
naponként „Asszonyok rovata* 4 czimü érdé” 
!<•« ezikk. oroznia, főképpen nők számár**  
A „Közigazgatás*  czimü rovat közlései po-’ 
dig a legnagyobb szakavatotlsággal ölelik fel 
az idő vonatkozó kérdéseket. A Ma gyár 
Hírlap nevének megfelelően minden izében 

^Floljesen tökéletesen, osztatlanul magyar 1 A^jC 
•fcmi magyar ügy és magyar érdok, annak^k • - ■ -    i-:t i , . . i . • • • :_ „ »t___ ■** ’

i Hírlapnál. Tizenkét njándókköteten kívül mó f 
I más értékes kedvezményei is vonnak n Ma-ó 
]i;ynr Hírlapnak. A Magyar Hírlap előfizetői 

kedvezményes áron kapják meg a Divat 
Szalont negyedévre 2 kor.-ért. A legjobb 
Kópos gyér in olt la pót nogyodóvro 
1 kor.-érl. A kitűnő képes hetilapot, nz Or
szág Világot negyedévre a Magyar 
lliilnppnl együtt 0 kor. bO fill.-ért. A „Szer
kesztői üzenetek" rovatában minden előfizető 
pontos és lelkiismeretes föl világosit ást kap 
bármely komoly bizalmas kérdésére. E 1 ő- 
flzelési áru; negyedévre hót, félévro tizen
négy, ogybómiprn 2 korona 40 fillér. — 4 
Magyar llirlap kiadóhivatala, Budapest, V .

i llouvéd ulezii 10 Ezám alatt van.

■

i | nincs Ilivel !), kitartóbb szószólója a Mtigya/ 
I............. ............................*.................................
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