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A szoczializmus térfoglalása.
Ne n ad unk eddig rá, de most már 

foglalkoznunk ke’l vele mert már itt van 
nálunk, a mi népünk között is.

Hatvanban e hó 2-án népgyülés volt 
melyen járá link csaknem minden közsé
géből jelentek meg küldöttek

Hogy mennyire aktuális ez a dolog 
mulatja az. hogy különböző vidékekről 
egyszerre három helyről is kaptunk érte
sítést melyek mind a hatvani népgyülésre 
vonatkoznak.

íme közöljük ezeket az alábbiakban.
A szoczialista népgyüléshez.
Az újjá szervezett szocial demokrata 

párt a múlt vasárnap népgyulést tarlóit 
Hatvanban Budapesti központúk megbízá
sából Adám György és Magyar Gyula tar
tottak beszédeket. Eddig a hir.

És itt á Íjunk meg egy kissé.
Minden esetre nagyon gyaníts körül

mény, hogy a szoczialisták elérkezetnek 
látják az időt Hatvanban a magyarság egyik 
erős várában zászlót bontani. Mikor Ma
gyarország politikai egére sötét felhők tor
nyosultak és a léc apó villámok pillanatnyi 
vakító fénye mellett látjuk azt a kanyargó 
őrv nyt melybe el fog merülni a parla- 
mentárizmus, hogy benne < Ipus toljon vagy 
a reátapadt szennytől megtiszlitva régi fé
nyében ragyogjon: akkor megjelennek egy 
nálunk még uj politikai párt küldötlei, ki
ket ha n. m akarunk l.dk'-tlen népámitók-

T A R C Z A

A bankár.
A bankárnak jól megy dolga, 
Ezreteket rak halomra, 
HaiznAlja az áletet.
Hatnia nfleskék mosolyáért, 
Máa pénzéből fizet házbért, 
Ki se tudja: hát mehet I

Felesége fényosen jár,
Minden nap nagy bál a háznál: 
Vinni kell a szerepel;
Mág iátokkal tele háza, 
Grófaa szerelmes a lánya, 
l’ár rongy ezres hát mehet I

Zono, ékszer, drága pezsgő, 
Kártyu, nóta oly kelendő, 
Mint n potya csók le hol 1 
Futja még a Worlheim kassza, 
Tízszt annyi lesz tavaszra 
A vagyona. II.lt mehet.

Néha orzt a hivatalban 
önmngával nagy alak van, 
Lebillent az egyszor egy.
Am hogy a rulyt holyre bőkje, 
Két kezével Int a börze, 
Szép kilálás. hát mehet. 

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

nak, akkor rajongó fenalikusoknak kell ne
veznünk, és jelentik, ho^y a szoczializmus 
vörös lobo.óját kibontották.

Azt mondották, hogy ők meggyőződéi
ből beszélnek. Mi elhisszü < nekik de legyen 
megengedve, hogy az ő meggyőződésükkel 
szembe állítsuk a mi meggyőződésünket. 
Az első szónok Adám György a magyar 
ipari és földmivelő munkások sanyarú 
helyzetének okát a fennálló „gyalázatos" 
társadalmi viszonyokban véli feltalálni. A 
szociálisták abból indulnak ki, hogy a lé
tező gazdasági szervezet és a társadalmi 
rend alapjában rossz, hogy tehát azt gyö
keresen kell megváltoztatni; fel kell for
gatni a munka szabadságon, szabad ver
senyen, egyéni tulajdonjogon alapuló szer
vezetet s a jövedelem megoszlásának je
lenlegi alapjait és ezek h.'lyébe oly szer
vezetet kell behozni, mely a teljes egyen
lőséget vagyoni tekintetben i i biztosítja, 
vagy azt legalább megközelilh tővé fés-i. 
Megtámadják tehát az egyéni tulajdonjogot 
a szabid vrsenyl, az érdekeknek a jelen
legi jogrendszer melletti szabad érvénye
sülését és pedig úgy, hogy ezeknek rész
beni eltörlését vagy jelentékeny korláto
zását kívánják.

A minden társadalmi baj egyetemes 
gyógyszeréül ajánlott szocializmus ismer
tetése nagyon messze vezetne kitűzött cé
lomtól, Rátérek Adám György beszédének 
föntebb már említett alap gondolatára ; a 
magyar iparos és földművelő osztály rossz 
helyzetének okaira.

Ezek az okok sokkal közelebb kere- 
sendők mint ahol Adám György kereste

S faly tovább a dinem dánom,
Míg baj kél a láthatáron, 
Jönnék gyanús emberek.
Ez a pénzét l.éri vissza ;
Amaz már a bajt gyanítja — 
Ejh, de bliktri - hát mohot 1

Végre maga is a mondó ;
Se hitel, se pénz, se poszló, 
Másként aa már nem lehet: 
Rovolvert vesz a markába, 
Rágondol Amerikára
S hogy kész a ezukk, hát mehet I

Dura Máté.

A nö
I. Nők a dlplomácziábao.

A nö a diplómácziában két minőségében 
szerepei, először mint n ő, pur et simple, ki Önáh 
lóan teljesít diplomáczlai missziókat, és másod
szor mint hitvese a diplomatának. Mi csak az 
utóbbiakkal kívánunk itt foglalkozni, — a mi nem 
azt jelenti, mintha a diplomata nö mint hitves, 
ki alá van rendéivé ferjo ura kényének és paran
csának. kisebb érdo neket tudna szerezni, sőt 
ellenkezőleg : sok híres diplomatái ösmer a tör
ténet, kinek csak a neje volt okos és őszei.

Ezt a díszes sorozatot ’Oi no korczcgné 
nyitja meg, ki nőm hiába volt Talloyrond herczeg 
kánya, do ugyláhzik atyja minden diplomácziai 
zsenialitását is örökölte, Ha fiúnak születik vals, 
kétségkívül ismert volna a világtörténelem egy 
második ’Talkyrandot is I de így Dinó herczeg 
uram nem győzte középszerűségével nejénok min
den tehetségét tőle kitelhetvén kiaknázni. 

és ez az ok »a régi » I i mely soká uj 
marad" a közös várni.’ ül •!. Társ.ulah. i és 
közgazdasági hetilap v,.gyünk azért lehat 
csak röviden, annélk.,1 lm y a politizálás 
tág mezejére lápnék szándékozom ezt a 
fontos és már-már aktuálissá váló köz
gazdasági kezd st éiinleni.

A gazdasági fiig é II .z ok i a magyar 
Ipar nem fejlődésén I. M i ii-iii fejlődik a 
kereskedelem, e két ik >r lesi ver nélkül 
pedig fejletlen a gazd sági élet. Ausztiia 
konkurencziiij.il nem l irji ki a még cse
csemő korát élő ma, var ipar és ennek 
a követkézménye, hogy a magyar gyáros 
ha bukni nem akar mtt ikás.ii herét kény
telen a létminimumra sz. rituiii. Ha önálló 
vámterületünk volna, „ kor a magyar fo
gyasztó közönség ké'.vs erülvo volna szük
ségleteit magyar ipa i lerm"k.'kkel kielégí
teni, minek következtében fellendülne a 
magyar gyáripar és evvel együtt f.demel- 
kedne a munkabér < s u unkásainkn d< nem 
kellene nyomorban tengődni.

Ami pedig váró mikul és a munkás
kérdést illeti, az cu'il kitérni épenséggel 
nem szabad; vele fo lakozni l.ell, s szük
séges, hogy e czélból kezet fogj nak vá
rosunk vezető férfiúi és együttesen támo
gassák azokat a törekvéseket, melyi k a 
jelenlegi és a még h z.uiiló törvények ke
retén belül a munka ok helyzetének javí
tását czélozzák és ne engedjék kiszolgál
tatni hazafias nini y ír munkásainkat a 
haza és vallás t-zenl-ér t lobbal lipró szo- 
cziademokrác/.ia préd j ul.

Kiéin Béla.

Mára házasság is hius diplomneziai fogás 
volt. A híres orfurti csá-zaii találkozáson történ , 
a hol Talloyrand oly u'upi s. n oía.ula ludalma» 
urát, I. N»poleont, mikor » zl iyug< d un biztatta 
Spanyolország meghódításé a, miulull elkészítette 
Napóleon ellen a hatodik koa'lc tol. mulv Wag- 
ramban majdnem győző t. Jutalmul a Napóleon 
számára kórt orosí c.<t-zaii herczcguö helyett 
megkapta a sáját lánya számáréi L no horczeget 
férjül, kit a háládutos czá? fényesen dotá l orré a 
házasságra.

Linó Herczeg később londoni orosz nagy
követ lett, de a nagykőt elségi ügyeket — már 
mint az érdnmlegosokel — n<j- vezette; és uz 
orosz politika sokat köszön! e neki uz ungol világ- 
hóditás ellen vezetett sa lm ásuiban.

A múlt század sok i y .-zmepet játszó női 
diplomatát ismert, ds nr r exolikus voltánál fogva 
is legérdekesebb a stoi ho’mi törők követ neje, 
ki fórjót teljesen hclyellu-ite o ununk missziójá
ban ós pedig daczára a sz gorum betartott keleti 
elikotnrk, mely megtiltotta u*  ki, hogy férfink ta
nácskozásaiban részt \egyvn. limitár föltalált ■ 
magát, és a diplomaták i t j i*.  hiv.n meg magához, 
kiknél azután férjé po'i i hí kii delét ől ügyest n 
órvényesiletle.

Ilyen kimngas'ó, női d ploimita tehetségek 
mégsem képezik a diploma a i nuj« i iek tulajdui.- 
képeni hivatását, — légül: b » altalanosságban n»in. 
Az igazi hivatásuk inkább táis.dulm; os m ndon 
izében nöios.

A ki a diplomaták hi vese t közelebbről ta
nulmányozta. arra a meg’ej ő n e/ligyelesm jut
tatott. hogy idegenben, t. v >i lu za u tol vajmi rit
kán olvadnak ö«“ze ann • • a i.m z inuk taisad. I- 
mával, a hova kü detésíú szol• — h jip u.naudni 
nők mindig c»ak maguk lö/l I öltek tzciujburat- 
ságot, vagyis például B P m-met I irodn'mi

az egyedül elismert kel
lemes izü természet 2
>-h— I.Gihajt szar —

konkurencziiij.il
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II. A hatvani napidijas gyiilús.
Hogy nem a napidij sok gyűlés ről 

a' umt írni hmm inról a gyűli' rő a 
m 'Iv u a szóiioah I; volt n ipidiju't fölös
le.'- i- ! ’ l iilenom. Petii,; a nepidij-isok- 
n - • al til.ii okuk lenne a burzsoa ellen 
zu ;• ; i i azikmik /. iivaknak, kik sok
kai li te- ii i mipulij maiéit hirdetik, a 
sz- r i ’ i'i i t.i delit • 1 öpiő és 
iin:- ■ i iá iz-.ignit. .J iarr il imir azután 
l.i teái t ne', hory nekik n ncs. nek olyan 
igénylik miit a reformátoroknak, lile 
Krisztus tanait Követik li apostolainak 
megmondol.-, hogy senkinek s legyenek 
terhére. „Nem voltam t rhére közü'elek 
s ni'in k, ir i zent Pák mert a mire ne
kem, és enyéimut k szükségünk vo t meg 
sze-ezle n kezem inunk.jával“. Szi nt Pál 
ugyanis s.dorkész.itő volt A mire a na.y 
reform; lom . ak szükségük van, szintén 
meg < rz.ii: és nincs'ni k terhére az. kunk, 
kik mmi ;.d i . <-i.ei.i. I Megszerzik mégpe
dig ésszel, mm pedig durva kézimunkával 
ők már eleget dolgoztak hisz tnárbajuszuk 
is volt1 i dől ot ezután a leigázandó 1 ur- 
z-.o'ra fizzák. Hisz ez nagyon szép elv! 
azonban nem világboldogiló mert az em- 
b r s.'gn k Csak e,.y részét és pedig azt 
tenné l oldoggá, a kik nem szeretik a fá
radságos munk.it. Már akkor a papok szé
lesebb ki i Ih ii mozognak, me, I azok minden
kinek kínálják a boldogságot, a ki dolgo
zik éne. P< rsze ők nern hisznek e lulvi-
lági boldog éiban ők onvetlen boldogok 
akarnak l-nni már e földön s mert nem 
hisznek azért e tulviiági tehát erkö c.i 
boldogságért folytatott murikét sem tartják 
munkának — innen ez ukö'c i boldogság 
munkás inak rz ő logikájuk szerint helyes 
elnevezése >h:re«. Pedig Krisztus azt 
mondja feleli rútod szemében meglátod a 
szálkát magadéban a gerenda sem tűnik fel.

Bizony, bizony sokat hal'ottuk Jézus 
örök mond ísait idézni a múlt vasárnapon, 
de az olyan féle mondásoka:: titeket bárá
nyokat ragadozó farkasok közé küldetek 
azaz, hogy szelídséggel, szeretettel hódít
sátok meg apostolaim a világot —• nem. 
De az egészen ti rm szeles is, mert ők csak 
altkor idézhették volna, h i igy szólna az 
a mondás, óh ti élesfogu éhes farkasok 
menjetek a nyáj közé, ett kedvetekre lak- 
mározhattok.

K/.t azonban nem tel elték, nem mintha

diplomata i e.e nem kér sí ői.rutságát az osztrák 
katonatisztek és ar sz.'.okr.czia női társaságában, 
hanem inkább tart együtt az < rósz, persu, sőt 
japán, kínai ki.rtár nőjével, kik pedig ugyancsak 
exotikásubb világnézetnek hódolhatnak, mint 6 
maga

Azonkívül megfigyelőire méltó, hogy n dip
lomáéba hölgyei >'■ r. s:.n diszlmgvítlnak maguk 
között, vájjon férjük hivatásos vagy r.mateur — 
diplomatái'? Az amateuröket — a dillutilusoknt, 
kik csat, czimzetes ranggal bír ak, és azok nejeit 
lehetőleg távol tartjuk inlimitániklól.

i.gyi'ib jelenségek maiálnl a távolságul 
nem ösumni várni .,:.:. . . tűkből fo ym.k így pél
dául minden diplomála nő nagy szeretette) visol- 
tetik a szőnyegek, a btimbuszbutorok ós egyéb 
dísztárgyak iránt. Miért? Mert könnyen csoma- 
gollmlók és indíthatók a földteko egyik felélőin 
másikra.

Kulim: r"> kitűnnek köztük végül a nyelvé
szek. Iiiim-oz.k, li mindazon nemzetek nyelvét 
megtanul , n melyeknek országában tartózkodott, 
— nénié t I. tudnak folyékonyan i rabul, törökül, 
m őszül, sőt — magyarul i . Létezik egy madame 
Vanlier és egy madame (lantiéi', ldk n;y beszél- 
relc magyarul, mintha az alföldi rónán n'cvelkcd 
tek volnn.

Do legelőször kellett volna említeni a dip
lomata nokt t min*  hősnőké'. Ilyenek voltak 6? 
lesznek mindig, do kevesen fognak tullsnni uz 
osztrák miniszterenidsns nején Pekingber, a ki 
tudvalevőleg ronda- nehéz, fenyegető viszonyok 
közt, az egész hinni lámádra alatt, élén állt uz 
általit szervezett védelmi kórháznak, miéri <5 F»C 
ségo ki is tüntette.

az ő Imiik (birtok vagyonfelosztás) i e.n 
hasonlitanám'k ragadozó farkasokhoz, de 
mert ez átkos burzsoá nem annyira birka 
tűi-.. Imii min', ők szeretnék.

S >k gondolat és leméi dek szó repült 
el a tidlgalóság fedett, a mi azonban ab
ból hely s jó és üdvös magáénak váljék 
a j'd.nl , i Poüikin pártok egyaránt hisz a 
józan sz.oc/ialís eszmék rég gy.'keret ver
lek már, hál akkor az uj párt mihez, 
laga-z. odik, mi kell annak a ki szoez.i l- 
demokratává lesz? Nemde a program sa
lakja: A mu.i'mm'lkaii jó mód, a .függd' 
I ii-ég ls en, vallás, elöljáróság, munkaadó 

I és társadalomié1. Ha valaki kételkednék 
a.iilá-.omon hisz i me.ik a helybeli vezére
ket nézzék milyen életet éln k azok. Józan 
munkáéi, Istent, családját feleségéi becsülő, 
munka kereső és korcsmakerülő embert 
nem találhatni köztük!

Nem foglalkozom tovább velők embert 
barátjáról, madarat dolláról, a szocziálde- 
mokracziát az elvlársukról ismeri meg az 
embi r.

Vsrldicus.

III. Az apostol.
Nagy térség. Középen szószék rajta 

egy lobo.ó vöröstyakkendős ur, kinek az 
ála már pelyhed i ', körülötte zug a lelke
sedéstől (pálinka) csillogó szemű tömeg. 
A szónok leveszi kalapját néma csend.

• Dicsértessék a Jézu3 Krisztus!*
Szeretett vérem!
Kedves testvérek 1

Te szegény buta nép I (Igaz, úgy van 
bolinlgatások) Sajnos úgy van I Készakarva 
butilollak el benneteket, hogy elnyom
hassanak, <1: megértette te a hivó szózatot, 
a l.ol logság utáni vágy fészekét vert az 
átkos gazdagok által elnyomott sötétségben 
hagyott kérges sziveitekben. Ide sereglet
tetek, hogy től< m ki immár több mint 20 
évet töltök a földön, a tőlem minden igaz
ságot szabadságot és vagyont megtagadó 
társadalomban, mondom tő’em ki nem 
könyvből, cl : az élet viharában a hullámok 
által felkorbácsolt s a nemzetközi szccial- 
demokr; ez ,a eszmeitől összetört alkotmá
nyok, p: rla...(iiti élet s társadalmi rend, 
gazdagok zsarnokságának felszínen úszó 
roncsaiból vonjam le bőséges tudásomat s 
ismereteimet. Én tudok mindent megfelelek 
mindenre — mert engem a szoc.zial de-

H a r a n g.*)  
(Prolog.)

érez szavadMidőn r. te _________
Airczgi a léget, 

S dicséri a hatalmas,
A nagy Istenséget, 

Po.ba Imii a világnak
Minden teremtménye 

S esdeköen emeli
Kezeit az Égre I

Ta hiideted r.z Igét
Jámbor halandóknak

És hirdeted a Békét
Gonoszoknak jóknak, 

Szelíd hangod imára
Készteti n keblet

S felébreszted szivünkben 
Az égi szerelmet.

Ébreszd Is fel lelkimkor 
Minden szépre, jóra, 

Hogy őszinte kérésünk 
\ állt z.'ék valóra.

Csodái hangod tegyen fönt 
Szószólónk sz. Égben,

I',érd nz fial: áldjon meg 
Mini ét ..ékességben I 

Kéri: iVidj.i mog népünket
Bátor vitézséggel,

Hogy arasson gyözelmot, 
Ha küzd ellenséggel.

• > -znynltn: K által Cornólla k, a., nz országos 
i növondóke, Rákosszoiitnilliálvon,
| aíkulmáral '"‘liusztus hó 8-Sn rendezett luuigvcricny

mokri.cz.it eszmei telítenek nemesítenek, 
mint a pezsgőt a szénsav, ha keble.i.bői 
érzi 1 i.i unt t mint vulkán az égő köveket 
kirüpilem mint Pelűfi mondta48-ban altkor 
boldogság, uj élet száll a nélkülözéstől és 
elnyomatástól elfásult sziveitekbe I (Éljenzés) 

Ezen volkán okádta é.ő kövek meg
világítják agyad sőléljit óh buta nép! 
mert nem »n holdvilág fülűik az éj ho
mályában*,  mint Petőfi mondlu 48-ban, 
hanem sz.' gény nép a te értelmiséged. 
Mert te még azon a vívón vagy a hol még 
nem érzed az égbekiáltó ellett étek szivet 
vesét rázó üvöltésének kiegyenlítésre hivó 
halható szavat, le még mindig a függet
lenségi eszmék sötét itive vagy pedig az 
nem helyes eszme, mert annak szekerét a 
papok is tolják, ak k jó lakva beszélnek 
érdekében — a hol pedig a pap szól ott 
keresz're f szilik az igazságot. Ne higyj a 
papnak meri az lévii rtt vezet im két ezer 
éve bojglál a sötétben — de most feltűnt 
egy uj fény boldogságod hajnalának ra
gyogó pirkndúsa a szoczializmus azt kö
vesd. Látod a függetlenség leszerel a nép
párt buta sötét, a kórmány és pártja le
vegőt sem érdemel.

Hiiilgassatok reám I Elhatároztuk, hogy 
egytő-egyig kiseperjük őket onnan, s mi 
ülünk helyőkbe válasszatok meg engem a 
Kerület képviselőjévé, én szívvel lélekkel 
ügyeiteket fogom védeni, külön napidij 
sem kell ha beszélek. Ígérem, hogy az is
kolákat államosítom doktort, patikát ügy
védet nem te, de az állam fizeti, bélyeg 
nem kell semmire, az adót leszállítjuk. 
Minden szavazómnak 25 holdat hizto-i'.ok 
a felosztandó birtokokból. (Egetverő éljen 
a szónok nem juthat szóhoz megragadják 
felemelik s képviselő ház helyeit ideiglenes 
házába a nagykorcsmába ragadják. A szó
nok boldogan integet — a tömeg lelkese
dése fokozódik.

 (Satyr)

Válasz Dr, Rosenfeld Sándor üflyvód urnák. 
Gödöllői llirlap ozitnü lapjában „A gödöllői járda’ 
czim alatt navetnmol kapcsolatban valótlanságok 
jelenlek meg, melyek alkalmasak arra, hogy a 
dologgal nem ismerős közönséget félre vezessék. 
K jelentom tolult, hogy az általam ős még hét 
képviselő társain által beadott fellebbezést én ir
tain meg, azt minden aláíró átolvasta aláírás 
olött s minden uláiró bír azon szellemi képessé
gekkel, hogy annak tartalmát megértette s igy 
bizonyára tsbbd, mint a czikk Író, ki azt nem

Kérd: adjon a magyarnak 
Jogot, szabadságot

És édes mindnyájunknak 
Tartós boldogságot I

Tűzvész, árvíz idején
Hi kongasz, óh harang, 

M dcn rémes szavadra
Csuk bánat a visszhang, 

Még akkor is magasztos
Teltro hívsz s adsz erűt, 

Hogy segitni siessünk 
A vészben szenvedőt!

Nyugvóra, hogyha hív 
Siró-rivó hungod,

Megenyhülton hagyjuk itt 
Ez ádáz barlangot,

S végítélet napjáig 
Szép csendesen nyugszunk, 

Do ébresztő szavadra
Újra feltámadunk I

Dicsőséged órája 
Ei.kor elérkezett, 

Mert meggyőzted a halált 
S a végenyészetol I , .. , 

Érez hangot tán azért is 
Adott Isten néked,

Hogy hirdossod az Eszmét 
S örök üdvösségei I

Bugyi Ferencz József.

munk.it
mokri.cz.it


1903. pgu'ztu. 9.

»; tolto in i; mert Ll.zon lartulinát i’gószen nlfer- 
ililvo hozza. II >#y o follobbiucsro csupán 8 lilá
iról ,,h i k e r it 1l“ ősze (tyíljtencn1, unnnl; oka 
ciak az, hogy kósui kósz.ilvón cl n 3 j^.., fólia!;. 
bc-.fs--i I, az aláír ’tAsru c-ak 1 i.pposn maradt. 
Legyűrt hülihnben mvgnitigodvit íz ügyvéd ur, lm 
lett voi.-.a id un hozzá, ithiiit, volnu azt még tibb 
képriiclö társul.k is és a.ima Gödöllő I. ko. ii- 
g uták 90 százaléka, daczftra azon nagymérvű tor- 
rori tá ásoknak. melyot uz önök pártja, az fi cm. 
vistagságu kőlapok korouzlül vitele érdekében 
liifo;t. Gödöllő, 1903. atig. 8,

fíylry Lajos 

' H 1 R !•' K. '

X Pí'JS Elmúllak a külső gyá-z nupjui, 
melyek alatt az. anya,' /(Hi!cip húz legnagyobb pópá
inak egyikél sirat!.", a kegyelet azt.nb.tn kilő öi- 
hetallen le*/,  n rr.ivömig ez ti nemz*  dók élni 
fog, mn’y X'IL Leó bölcs kormány za-ának szóm 
lelője volt. Azután átveszi revét a történelem, s 
őrizni fogja, mint az emberiség egyik legnagyobb 
alakját, akinek uralkodása korszakot alkot az 
egyház élőiében. A szomorú n: p-<k utón megjött 
nz öröm, mórt uz isteni gondviselés uj pápát 
adott az egyháznak Sarló Jozsof velenc'.ei 
pátriárka személyében, öt liélte a kardinálisok 
illusztris Uslületo legméltóbbnak, hogy Szent P.-tér 
apostoli székébe lépjen. Az Árvaságra jutott ki t- 
holikus világ lóhát ismét megtalálta legfőbb pász
torát, azt a gondos i tyát, ki hivatva lesz Lton 
szívó szerint kormányozni az anyaszontcgyház 
hajóját. Ezért hangzik f.)l a lomp'omokban az 
egész világon mindenütt az örömémkek hangja, 
azért mond leborulva r.z oltár zsámolya elölt 
hála imát minden jó ko észtén?. Az uj pápa 
életrajzát röviden a következőkben adjuk. Sarló 
József velenczei páti i’rche, k rdinális ex ra 
curlain. 1885. junius 2 én születőit Kiesében. 
1834. november lC-én Mantui püspökségét kapta. 
1893, junius 15-én velőre/, i érsek és p driarcha 
lett, miután 13 nappal azelőtt bibornokká emmi- 
kedelt S. Bernardo nlla Terma czimmel. Surío 
érsok a logtovékfnyobb egyházfők közé turtoz’k. 
Szocziál.s téren k f jt» tt mükÖdóao pedig párat
lanul áll. XIII. LEÓ m.k íj éppen azért igen ked
ves ombmo volt.

Esküvő. Sleincr Manó C/m; k’.j-Bcrczeli ke
reskedő o hó Ih-án li-zik örök liiis -y' f J-má-z 
lónkénak, Jónás/. Jakab gödöllői polgár J) ijus leá
nyával Gödöllőn, r.z izr. templomban.

Az alvégiok mulatnak. Gödöllő megszokott 
csendjét vig mulato/.oH zujs kz.hI i'olta meg, a 
bonazülötlek é» csendhez szakot: i k estéjét az al- 
végi nyaralok fényes sík. rü táuczo^tály z neje és 
d luája tello hangossá. Sokan volt *k,  szép asszonyok 
deli legények, tüzes szemű leányok és ritka, ág 
ugyan, de kedélyes féljek is. A hangversenyt f 
hó Jón szombaton e.lo tartották meg a Miskei 
félő vendéglőben, a gödöllői czigányok megszokott 
talpaié való zenéje melleit, á kikerült rendezés 
főórdemo Ilocht Manóé, kit szívósén látnánk egyéb 
nyári mulatságainkon is, mert ha ó rendezni szó 
kott, van garancia arre, hogy jól is fognak «íko- 
rühr. A hangversenyt Raskó a népszínház köz
kedve t tagja nyitóim meg, s ónok*  vei való ággal 
elbűvölt; utána a migy-vúrmli szép lány Öonnoiifeld 
Willuka fényes zsugora já ókával bilincselte le a 
halgatókat végül pedig Tóth Angi la kiiaiszony 
járult hozz.! fenséges énekével az est elvita hut- 
lun sikeréhez. Jelen voltak: Brúder Jt-quosné, 
Stark Hugónó, Dr. Síéin Miksáné, Wochsier Loóné, 
Brümmer Miksáné, Ábel Lipótné, Kozma A berlné, 
Dr. Csaihó Bornátné, Schwarcz J quésné, Wt.chvmau 
Mórné, Gxrniué, Vasa Emi’né, Monugnó. Ztla 
Mérné, özv. D.eclr lenié, Ö'.v, Tóth Józsefné, 
Lukács Maiióné, Goldslein Jóasefné. Kurzer Arminné 
Káldor Marczfl Iné, Sós Izidoráé, Bulla Gyuláné, 
Mérő .Mnosnó, Tihanyi Ernöné, tíchöffer Józsvfné, 
Blati Ziigáné, Trebiuchnó, Frankfurter B dáné, 
LíMzHg Maliid, Foldmaun Albertné, Rózenfoíd 
Willuka, Koznia Nóra, W.chsmunn Piroska, Drcch’cr 
írénke. Tóth Engélu, Gomba szögi Fridii es Margit, 
Zií‘7. Malvin, Wachsler Gornéliu és több számos 
szép asszony ós leány.

A Mátyásföldi templom építése A Mátyás
földi templom épilési ügyében kiküldő t nagybizolt- 
srtg azt a jók niést terjesztette elő, hogy az építést 
valószínűleg még ebben az évben meg lehet kez
deni, mert a gyűjtött összegek már megközelítik 
a 80.(00 koronát-

Elité hangverseny. Rákossszenhníbályon a 
Figyelmowy vendéglő tár.cztermóben szombaton, 
o hó 8-án kitünően sikeiíilt hangverseny volt, 
melynek tiszta jövedelme uz r. k. templom nagy
harangja javára fordiltdtik. A 9. p mlból álló mű
sor fénypontja Biró Lilly. Kőéig Fiigyes és M»r- 
chard János hármasa a Troubudc űrből, továbbá 
Kálluy Gornéliu Yuetto korín göje és remek sza-

va'n a volt, melylycl Bugyi Feroncz J 'zsof lapunk 
kiváló munkatársának „Harang*  czin.ü — e szá
munkban közölt piológjat i diu elő. — Üi»y« a do- 
l-'g volt u 2- óh 4. pont két fuvola szó lja. Fű- 
n-dynó .Szép Ilonkája0 és Coudines vipjalÓMi, a 
pViuimi h buja van" is, inolyben Mihályfy hón ó» 
riir.í'.sf-é iirnök nrntUik mv| (rdenLClt tapsokat, 
i Gycrm-íki) I E hó 6 án jól nikorült gy< rmuk- 

[ bal volt (í dölwn, a Miskey-fu'c vviidégiőbon, a/, 
■ ingyen ívj javára. E-lu meg a r/(i ők miilulíak s 
i a ii-agyoi b gyerni?ko< A zenél Béla czigány ban

dája szolgáltait,i.
Póldáo kedvejtnónyt lópt tct élőibe lazánk 

cpyik legr./cbl) é. I.-H’,. .Ívelő bb liixlöjo : HI.ulos- 
fürdő. Az i/nzirutii'ü,; nílndnzoljtl. kik sí. ión, 
jüvodnloniírBl I írnak, ngn zlus di iól kozdvu 60 
száz, lék lirfedvezni.'i yboii rrs/.ni i ujy n bikái, 
mint a ] Anitlsn fyó^ybatísu I éiidm ó. I.ősós 
meleg filrd 'k űiaimV, lsm.>roles, hogy o világhírű 
fürdői; rHulhalatl-.n Gltcrrol hiiziiáltatri'.k i.-chias. 
idült e.itz, kőizvény, bőré. C'wn b.'ii'g.ó.tek', tira..yrr 
ahesti hánl.’d.mik, vesebsjok. versz, génység j li. 
i dén. Dic.-.é.otca cselek.d.-t nz ignzgid< ság rószó- 
löb lmgyjíz. mi Ideit kedvoz núny által módot 
nyalt az intól igen.; kfl. épo-z li'yimk is, hagy II.ír- 
kulosfürdö gyógyító ós üdítő hmrt.üibnn részesül- 
bőszen.

Tánc;mulatság A bnsr.yői nyaraló ifjnrrtg o 
hó 8-án. rzoi. balon ö v. Németh J.'zrefuó kert
hely sógében a gödödöi tűzoltóság jitvura lAncz- 
muli.tságot rendezel!, melyen számo nn jolontek 
mog Gödöllő nyaralói ós int.Iigenliájn közül is. 
A kodélyos mulatság a inra reggeli órákban ért 
végett.

Allatog 'szsógügy járásunkban. A gödöllői já
rás telillo.'ó.’i ;; kov.lkuzö községek vannak . z idő 
rzerint ferlözvo ragadós lilí.db.degségokkcl. Kariul 
ragadós száj- és köiön.i' .j ts és sertés vá z. Aszód, 
Dany, Gödöllő, llévizgjörk. I’uczel, Hádisesi.bn, 
Ver.eg csak serlés vótz, Iksz:.szeg pedig sortéz 
orbánczid.

Jotókonyczéhi m.lkedvulöl elűadAs. A g.'.döí- 
löi nyaraló fiatalság f. iió le-éti szotnbaicn ti 
Miskoy.fólo vendéglő nag. termében mükodvnlöi 
előadásául, hímgri r. snyi.yel és lánczcztil egvb - 
kötőit zártkörű niulidságot rendez. A hangv mony 
részletes műsorát, moly kiváló erőknek b.i.oiiásá- 
vul lesz inegállapitva, még tndnlni fogjuk, A ion- 
dezö-ég koil.ilolt rz.iiTiu ineghivót beesni ki, nie y 
cgyulial l.o'épö j. g-.íil is szolgál.

Piszioly párbej. Göd > lő:i n Kec.kósbtm e hó 
8-i'm szombuli ii ii. ! ór ,k r pi-zloly p.irht'j vi.ll, 
mely sebesti és nélki I tört, nt n A párbajt Kniser 
Emil n hatvanvárosi talair. kpénztár l'.-kői.y velője ós 
llirsch Ignác-' a Imlvatd népbank pénztári.sa vivltik.

Közgyii és. lt.lkosszenlniibály község képvi- 
solőtiislüloio 11/03. évi i ugiHziiH hó 1‘2-ik nap
ján d. o. 9 órakor rondkivülí kőzgyülóst tsri, a 
melyen az. ujonnn alkotóit szervezési szabályi cu- 
öelulet tárgyuljálc.

Boküldatott. A kövclkíző Borok közlésére 
kérettünk fül:

Tekintetei Sserltesiló Ur !
A „Gödöllői Hírlap*  f. évi julius hó 19-íki 

számának birei közölt ellenem egy a valóságot 
teljesen elferdítő, rosszakaratú infoimátión ula- 
puló közlemény jelent meg, melyben mint községi 
biró azzal v/gyos vádolva, hogy Murkus Béla 
helybeli kereske dővcl szemben egy oly erő»znkos 
intéz.kedést alkalmaztam, moly hivnialos hatalom
mal való visszaélésnek volna minősíthető.

Márkus Bélával, kit vádaskodásában az alap
talan személyes bosszú s abból folyó rossz aka
rat vezérelt s akit elöljáróival szemben már né
hány ízben lanusítolt tiszteletlen magú viseleténél 
fogva polgári köteles-égőit még álérozní nem tu
dó, kötekedni szerető gycrköcz. embernek tartok, 
— mint már olőro haladóit koiu s uz ólet tnpusz- 
talulnín átesett, csclekodsloit kellő komolysággal 
megfontolni ludóember, önérzetem sugallata foly
tán is, polémiába b; c-at ózni nem akarok s arra 
öl magam részéről érdemesnek sem tarlóm. Azon
ban a község általam igen li ztelt többi lakossága 
h u lapot olvasó közönség Mvilágoaiiasa és léje- 
koztulása, valamint uzokluil szómban hivalulos 
állásúm s cgyéi-i-.égem ri-pnUilióJánuk megvédése 
czéljábói uz elöl említeti közleményt cz.áfol il 
nélkül nem hugybatom; — szolgáljon pedig urrn 
az esetnek a valósággal megegyező elöiiddsa u i,

Folyó év július hó Ü-l-ón Márkus Hálát egy 
sürgős ügyben a község házához kellett hivatnom 
h o végből elküldicm hozzá a község egyik szol
gáját, ki szonbun inon órtosilóssel jött vissza, 
miszerint Márkus Bébi lizt üzeni, Imgz — bárki 
hivatja is — nem jön ót n község házához, mire 
ugyanazon szolgát ismét álküldlern azon üzenet
tel, hogy csuk egy igen rövid időre öt érdeklő 
f.mlos ügyben okvetlen jöjjön el; de ozsn újabb 
felhivásru is csak az c óbl'i üzsnotcl nyerloin, 
tehát meg harmadszor is utküldlem hozzá és 
mivel okkor u községi szo'ga egyhamur- vissza

n

i i:em lén, sielt.-lósn végett nlilnu kli'd cm n l. i..- 
[ ság egyik rendőrét, ki*,  midőn as Qzloibo belü

lien. Mariin BJ.i ii/.umiíil h/.iikokknl íog.ul'.u s 
indiiliilíibi u egy \u>i>ulyt fc.luJpVH i.z iil u roixl- 
őit — ki tele HZi infon muui helytelen föllépő*!,  
nem crísziik -t nem ulkulmuzoll • tolileu<4’en 
báij.iilmiizni ukari; és cank midőn n rnnilör bólós 
li/jüíimüiolésé!u kij.<ó imigi.hoz tori m (Ihitmni- 
kodull fc Ifpi’sói jobban un gxumlollu, jö l út min 
(len lovíibbi fulszolilús nélkül n köz.‘óg húz.ilmz; 
do itt induluhi ú lül ismét elniginiuii n miigál 
s vthm Mzombon oly íl ollen, kihívó és uórlö 
unigitvií elolt t t»<mií'l(»lt, n o y» t s •’> mlkül h'gyni 
nem IchotcllR ekkor mrgfeb m'itéx iil mondo iá u 
neki iizt.lmgy f.'loll • h lnnigom uljún meglő.rom 
birftágolintii'j niiro fí h k i/.xóuhú/.ú’oi ilwJiidl.

Ez a valóság! Mókus Bólúmik pedig őzzel 
homlok ogy«i est el cukö azon Allitásn, hogy ón öt 
a községházához (jrönzakosi'n bekisóflvllüm n olt 
2 koronával meg is imidbirságolltiin. - • nőm 
cgyé/j. miül roaszukarnüi koholmány h ha>iig'úg!

I'ó jen lóhát az igen li-z/ell közön*ég  ; ón 
vagyok o ezek szerint inúitj u Ii.vmIiiIoh halá
lommal való visszaéló?, avagy Márkus Bili a 
pohár! költloisóg ineglng ukha h (lieuMzegíilús 
vádjára?

Kivá'ó tisztáiéitól maradtam
As .ódon TO’, évi auguiziiH hó 4-ún.

kész szögije
Nádudvari István m, k. 

kö'zs. b.ró.

6105. sz. tk |190X
Atvoróa hirdetmény kivonata,

A gödöllői kir. járásbíróság inlut tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy bchwarcz Karolynó szil1. 
Huvlicsek Ilona hí, n liajlaloimk Buclthsll Aniu nó 
ízül' llcclHchw.'igef Irma vógrehr.jlasl szenvedő 
eilnni 400 ) kor. töke kövűlrlés ón jár. irán i vég- 
rohüjlási ügyiben h gödöllői kir. járásbíróság té
rülőién levő, C-ömör köz^ógbenfekvŐ a Csömör 
puszta ez1. mihá|yi 1032. ez. tkvi. bolélbi- 
Buchhi !l Antali.c s. ii', ll••chfiCh^VHgCl■ Irma nevén 
ál ó A I. 1 — 2. sor 3289, 62, 82bV|68 hr»z. ingat- 
hu.ra uz árvi rért 1670 koronában ezennel meg- 
i.ll.ipitclt kikiáltási úrban ehondelte, ós hogy a 
n-nlukb m< gjelüll ingatlan az 191'3.s z o p t o in b c r 
h ö 22-ik napján d ó I o I ö 11 10 ó r a k o r
Csömör közuógliá/ánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállupitoit kikiállái-í áron alul is 
dudálni fog.

Árverezni a/.ándókozók tartoznak nz Ingatlan 
b. c iá rúnák 10%-át készpénzben vagy az 18.31 
LX. t. ez. 42. § hun je zelt árfolyammal s. ámí
tott és uz Jf81. évi Hovmnbor hó l ón 3388. 
sz. a. kelt ig;izsi*gügyminiszlori  rondelct 8. § libán 
kijelölt otadckkópoH ér:ékpnpiri an a kiküldőit 
hozóhoz letenni, avagy az lbtíl. LX. t. ez. 170. § a 
értclmébon u bánatpénznok u biroHágnál el. leges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű ollsinorvényt 
átszoJgáltaini.

Gödöllőn, 1903. évi június hó 26. napján 
a gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

(P. IL) Téchy s, k, kir, járáabiró, 

6432. sz. tk. 1903.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járá'hii'óEág mint lolckkönyvi 
hatóság köz.hirió teszi, hogy a Váczi lakarúkpón. - 
tár vógrehajlntónak Bindor Karoly ráko‘- 
szl.-mihályi lakos vég:óhajtást vzoiivedő elleni 
17u0 kor. tőke követelés és járulékai iránti ;ég- 
rehnjiá-.i ügyében a postvídéki kir. törvényszék h 
gödöllői kir. járóabiró-ág terült tón levő Rákoi- 
Szt.-Mihály községben fekvő, n csömör pu-zli 
Szt.-Mihályi 1172. sz. botétbon BLidcr Károly 

’nevón álló A + 1, xor. 8293,31 his*.  ingatlsur i 
és a rajta épüli 479. ö számú házra 1651 koronában 
ezonnol megállapított kikiáltási árban uz árverés' 
elrondollo, c-s hogy a f-mnebb m gj lölt ingatlu,. 
uz 1903. évi augusztus hó 27 í k napján 
délelőtt 10 ómkor Rákos-Szi. Mihály köz: • 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a un, 
állupl’-olt k kiállási úron a'ul íh eludutni f g,

Árverezni szándékozók tartoznak az jogai’i 
brosúrának 10 százalékát vagyis 165 kor. 10 liln 
készpén;bon, vagy az lb'81 LX. t. ez. 42, t; ' 
jelzett árfolyammal számított ás nz 188j. ■•■i
november hó Lón 3333 sz, aalutl kell iguzsag.igy- 
inmhzlcri rendelet 8. § ábun k jelölt ovudókkt pi s 
értékpapírban a kiküldőit kézéin z lelt női, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. ériolmóbofi a bánat
pénznek a bíróságnál előlrges ♦ Ihelyozébói'öl ki
állított szabályszerű olísmnrvényl rtt<z dgúlialr.í.

GődÖ lön, 1903, évi julius hó 6-án u gö
döllői kir. járásbíróság mint távi hatóság.

(P. H.) Téchy s. k, kir. jbiró.
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d, hja l.i a pi'n>óf, l.a ér- 
tékiel'n utánzat* k által

r uh r mosáshoz
I o 0 j o b b kékitöszer.

— Törvényesen védve. — 
Moső-intó/etoklien, háztartásokban a 

logkeo'veltcbb rnhakökitö.

Olcsó cs f.ilü'mulhatatlan ! 
kis’üveg 24 fillér, tizszerl mosáshoz 
elegendő — 1 nagy üveg 1G0 kor., 

’z, üveg 1 korona.
Kapható mindenütt,

n/atoktt’l óvakodjunk !

BUDAPEST,
VI., Rózsa utcza 85.

’td. dr Trud> Jót tef 
gyomor pora a

Sastriciiü 
orvosit' n »"'■ yicitillva <s A 

kipróbálva. •
,/pr ezer rmbor, JülönlVlo gyomor é A 
u in!*  u-in'l -/igorn diéláiu úti sitinIott i 

■••ii .1 mrpknsorilelte A dr Truubfuél 
Gistticin rv..m< r|.órának I FFrnálrtH ’J 
ezr-iden lepra’, n ár tí vd idő U'A 
t.. j »v,n r-'- ' Botot eb. kik erejüket du
űp’W nz f vtit’i nyerhetik visnzft, azt a 
Gattr’cln hí ?/- A gával tőkéidé on • léihcUk 

Gastric’.n hubnhs sz<r a Kör lujokná 
un m pvc.tt t-rgötc . l< f"pé.% esik, rás, pyc n or 
fáiá«, hanvás. <ötcc<-k. undorodás és szék 
reXodéMiól, fí'.l.á :i<na| könnyítés folytán rftgl 
tön I a- m - •bl> htisznfilalnál krónikus 
rvnnv.r- bélb>j< k ellen biztosan hat, a 
mohok r ’rl-• i- nd-n szernek ellen állottak. 
A Gaslric n • <»•’! hasin jtó szer, azért a 
FZÓkrhM t >•.•?!■ • • • szubalyozza. Bővebbet 
prrgpektipol: n‘ ■ 1 Orvos urn'-nnk ingven

I ,,‘öbb gyógyszertárt.m. 
■n or gyógyszertár. Pozsony.

. pha’ó droguisla üzletekben.

minta K ip •
Förnk’ár 3;t

Nagyban ’>■; ;
N:,pv doboz B k< r. Ki< doboz 2 korona. 

Be rmerlVH L.0, aj >ttlvti 45 fillérről drógALb.

.ItaitMiitt
VI ír R ISt'-bPO WX;.'. 'bj

Hds urat akarimk. 
ív, 
PL

ha.-yjn magát elámltani, 
Az. én vnl. di amerikai

N irt- ol 
jANXER B0SI;0'’r-ÓRAM 

(Antlmagnotique) 
szabadalma*  

•zott Email 
számlappal.Itt 
látl át" in nia 
azuribt Spórái | 
járással agyé 
dőli. Kiváló 

cl cm-rő hó 
peseágn,va'a 
mint pontoa 

járása alfa! a 
h-gkodv olt*d»  
és a létező 

lvgjub sír. | a 
ura. Kiilő, o 

són ajánlható 
tisztokm k, 
vasúti híva 

g, pénzűgyörnág, kalaii7.nl', gépészek 
•sz.eii1, Kik Hgy őrös, mogbizbato ó- tar- 

; ........ Ara egy nivkel Ir-liczcznl ó»
tokiul .-giutr csak 6 koronn 3 é\i jótállással 3 dili 

<••• el női esik 5 korona - Nem megfelelés csőiében 
-..icxeridcm. . a pénzt xix-znndom- Szétküldés 
i 1 amt-iikai orugyárnk x e-. órképviseieto által 

I B Ö H N fc L MIKSA öbAs
• B>f8 IV.. MrrgnrefhprMra«»e 48 70.

a es. kir. á'laml hivatalnokok szállítója.
;ÓVÁS . Keie-i.i'dök |;. ‘•kopT-orákat plóh-to-Imi és Iml- 
Dtalt j í-pir ,n .,i!- . ml; ppal ajánlanak. Ily óia nálam 
|l fit 7ő kr. <-s megi,, \ zrtn, lu gy én nem vagyok 
■ kereski-dő, hamm órás Az én diáim finom szabadal- 
Imazott I nintl-s .-m'rpj ; I v» unak óllá xn, pontonon 
Bszahályn/ottak és mii.delit, a mi nincs fenti < zég- 
D jegvz.eí.«el ellátva, iitaxitsuiik határozott au vissza

itnlnokok 
lé*  niimhiz<-l<

Va4 3Z8íCTíüS8FiÍ
IhidApeatiöl Gödöllői'1 l.ö tűztem, elvállalok fehái hlmaést 
solyem hímzőt,Ing' z. 'én Innvoknt tanítok. Saép jo 
munkáén kn/oskcnlek. Mnradi.'im tinztelethl Kalzer 
atvánné Q nióllőn Ko*uth-Lajre  utcza 473. szóm.

Eludó húz

1'} | V Í I <.' | )HÍ« 1. Aki »piln«, gőreáők é« más livww , 

jm loo-’iii m idi. Ingx eu liérnmntx • knphatő a hatiyl 
Cyóay-iartár útján iSchwoionApatheka Frankfurt n M )

OOdÖIlőn, a lógia-úlczában All 
3 s'.-ivi, k »nyha s mélluk épii- 
loh’ .iml. Bí.vbjo’ M iltiz János

Icvóhn- r|>

gl3 O R S Z E K I BOR V IZ
£_______ ti savanyú vizeik királya. ____ O o "".o ‘

o~ q__ __

( ('siknieg gében )
Fürdőidény juniui; 10- ol szeptember
900 in. inam’, ős fnnyvosek között fekvő Klimatikus 
gyógyhely, világhírű hideg lobogó fürdőkkel, erős " 
vasas forrásokkal, kitűnő vasláppal, jól,berendezett 

híd cgvizgyogy Intézett el.
Szállodákban és magánvi Dákban GhO szoba: kétágyas 
•zobaárak idényre (! — HO kor- na; sz bakhoz konyha 
30 —bO kor. Olcsó fürdőarak jő élelmezés. piarez, két 
mészárszék bolyban. 8u kmtrt meghaladd pompás séta*  

utak a fenyvesekben, remek kiér aduid helyek 
Fnrdőorvoa dr. Vámossy Zoltán egxet. magán-tanár 
(Jtm. 14-ig Buda pe«t<m. Vili., Szentkirály i-mcza 0.) 
Közi*  kedés Szász-Régenlg xasuton. Naponta gyors
kocsi árat váltott lovakkal, gyönxörű szép és jó u'on. 
Gyorskocsikra előjegyezhetni Kepusl Dánielnél 6>ász- 

Régen.
Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az iirMzgatösrtg.

Olcsó líisiPa eladás
.1 le jobb mhiősdoü cserdoron ftáras 
tiitifu m w. 1 kiróna 30 fillérért heís 

hot st álltra kapható :
® © 7HjI mént hál /íelaö o 
épület ét tíigrfa kereskedőnél. Hatvanban. 

Ponton és gyors kiszolgálás

Borvlzet lehet le delnl : az Igazgatóságnál. Budapes
ten Édwtku'y L , Póczell 6a Lencz uraknál, vidéken 

a jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.

Bwr- Pat:cze11ázási»a 
ii'on idkiilinus loiülct KEREPESEN 
B2'/> hol-l n Uf'O Fi. NÉGYSZÖG 
ÖLE KOK. 1 L DÓ Bővebbül n 
tuh.jrlono- dr. Einhorii Árminnál, 
h isinnrloubHit.

=*■  '■■■=*  vaoy 
Jsoyeysi 

letfnMi. haUíüúwM, > (gsflfi^u
Irpnlcein tupjja. - Win.lsn 
kiró, alUtiUzeklfl bkxl

Mindenütt kaphatói

H
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk. hogy C5 
minden darab szappan a „Schlcht” névvel w H 
“ “ a fon‘J védjegyek egyikével lágyon ellátva. • o


