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Laza erkölcsök.
A helyi újságok újdonság rovatai 

tele vannak a legborzasztóbb bűn
esetek híreivel. Nem múlik el nap, 
hogy gyilkosságról, súlyos kimenetelű 
késelésekről ne hallanánk, az öngyil
kosságoknak meg se szeri, se száma. 
Megdöbbentő módon szaporodnak a 
büntettek. Maga a levegő fertőzött; 
tele van a gaztettek, szédelgések, szél
hámosságok baczillusaival. Beteg a 
társadalom, erkölcse romlott. A bűnök 
példái nemhogy visszariasztanák az 
embereket, hanem még inkább buz
dítják őket.

A romlott erkölcsök következmé
nye, hogy sohasem fogy, csak növek
szik a verekedők, sikkasztók, tolvajok, 
betörők, csalók tábora.

Isten a saját képére teremtette 
az embert, s mégis hányán feledkez
nek meg emberi mivoltukról, s gázol
nak istentelen bűnök mocsarában. 
Őrület, vak szenvedély lázas állapotá
ban, mely nem engedi őket leküzdeni 

a gonoszra való hajlamot, nem retten
nek vissza a legrémitőbb, a legbor
zasztóbb bűntől setn. Nem félnek a 
törvény sújtó kezétől! A pénz utáni 
mohó, kapzsi vágy érzéktelenekké teszi 
minden jobb, nemesebb felfogás iránt. 
A mai ember a pénz betege. A pénz
vágy legyőzi szivét, lelkiismeretét, a 
a józan ész parancsolta emberi köte
lességek érzetét. Pénz! Ezzel fekszik 
le. ezzel ébred, ezzel boldog, nélküle 
beteg.

Gyenge az ember, Nem tud az 
átkozott csábításnak ellentállni, nem 
képes megküzdeni vele, uralkodni ön
magán, parancsolni magának. Ha lel
kiismerete fellázadva a bűn ellen, 
daczolni akar vele, ha a törvény 
büntetésének teljes előérzetében is van 
az ember, mégis a kapzsiság, a be- 
számithatlanság bizonyos mértékben 
felülkerekedik a becsületérzésen s 
magával rántja az embert az örvénybe, 
melyből alig juthat ki megint. Bár a 
törvény sújtja a bűnösöket, a maguk
ról megfeledkező emberek még is 

tovább haladnak a becstelenség utján, 
nem félve sem Istentől, sem törvénytől.

Nagyon gyenge az ember. A 
pénz, az átkos pénz csábit. A pénz 
uralkodik a társadalmon, dobálja ide- 
oda; kénye-kedve szerint hány-vet 
bennünket; fölemel, lesújt ; rabjául ejt, 
majd megint szabadit; megmutatja a 
menyországot, és belelök a pokolba. 
A pénz rabjai lévén, szinte korlátlan 
hatalmát mindannyian elismerjük s 
meghódolunk előtte. Ez a meghódolás 
oka legtöbbször, hogy az emberek, a 
pénz csábjának engedve, bűnre vete
mednek.

A mai társadalom bűnei csaknem 
gyógyíthatatlan betegséggé fajultak, 
mert az erkölcsiség gyöngülésével a 
börtöntől, sőt a kivégzéstől való féle
lem sem szab gátat a gonosztevőknek, 
kik nem mindig megátalkodottságból, 
hanem a pillanattól elragadtatva tértek 
a bűn ösvényére. Vagyis a pénz fel
tétlen hatalma aláássa a jellem szi
lárdságát s a megingott jellem a roszra 
való szunnyadó, de könnyen felébreszt
hető hajlam játékszerévé válik.

T Á R C Z A.

Tövis és Myrtus.
Irta: SUTÁI V1NCZE.

— Mi történt ?
— A menyasszony éppen a papi áldás 

előtt elájult és haza szállították. Még mindég 
nem tért magához.

— Bizonyára túlságosan be volt fűzve.
Már mint gyermek nagyon komoly volt, 

nem lelte kedvét a játékban, mélázó álmo
dozó volt. Anyján a gyermeki szeretetet felül
múló rajongással csüngött. De nem csoda, 
hisz anyja nem földi asszony, hanem úgy
szólván túlvilági lény volt, ki csak gyerme
kébe a jót, szépet, szeretetet és a leghöbb 
honszerelmet oltani jött a földre. Ezen hiva
tásának megfelelvén visszatért igazi hazájába, 
oda, ahol az a magasztos lelkének megfe
lelő élet uralkodik. Halála előtt még egyszer 
megcsókolván gyermekét annak a jövőre 
való útmutatásul — jótékonyságot, szive 
további nemesítését és a hazaszeretetett kö
tötte lelkére.

Ilyen anya nevelése mellett érte el 
gyermekkorának mesgyéjét s a mikor már 
hajadonná fejlődött, akkor veszítette el őt, 
kiért annyira rajongott: gyermekleikének 
a felét.

Magára hagyatva a főváros bábeljében 
nem talált rokonszivre, nem talált egyetlen 
igaz leikével harmonizáló barátnőre, kivel 

bánatát, titkait megoszthatta volna, kivel a 
közeledő hajadonkor sejtelmeit közölte vagy 
kitől az érthetetlen érzésekre magyarázatot 
kérhetett volna.

Lelke csapongóit? nem talált tám
pontot, tapogatódzott a sötétben.

Még mélázóbbá, álmadozóbbá lett a 
midőn a kegyetlen sors mostohával lepte meg.

Finom és érzékeny lelke nem birt ba
rátságot kötni a minden szép iránt érzé
ketlen és a felhőkből idecsöppent reá nézve 
igazán idegen asszonynyal.

Az az asszony a félig gyermeknek ma
gába zárkózottságát, tartózkodását az ö ret
tenetesen közönséges lelkűidével makran- 
ezosságnak tulajdonította s elhatározta, hogy 
megtöri, alázatosságra és engedelmességre 
fogja kényszeríteni.

Most kezdődtek szegénykére az igazi 
szenvedés napjai, évei. Tanulmányaitól 
melyekben még beteg bánatos lelke némi 
vigaszt talált elvonták és úgy testét, mint 
leikét kínzó munkára kényszeritették.

Egyedül az éjszakák voltak barátai, 
midőn magára maradván kisírhatta magát 
és anyja emlékéhez fohászkodhatott.

Minden hajnal nyitott szemekkel, kisírva 
ágyában hánykolódva találta.

Idők múltával midőn már magában 
önmagával szemben némi önállóságra ver
gődött azon gondolattal kezdett foglalkozni, 
hogy felszabadítsa magát testi és lelki 
járma alól.

Nem ismert senkit akit szerethetett volna, 
pedig lelke szeretetért áhítozott; szeretetért, 

a milyenben gyermekéveiben, anyja életében 
volt része, szeretetért, melynek hiánya tette 
ily sivárrá életét. Napról-napra erősebb lett 
megszabadulási vágya.

Folytonos sóvárgások, lelki nélkülözések 
és a jövőben való reménytelenség közt teltek 
kínosan hosszú napjai, mig végre feltűnt a 
láthatáron egy ifjú, a mindennapi történe
tekhez híven az elmaradhatatlan ifjú.

A szegény gyermeket lelke az ifjúhoz 
vonzotta. Ó benne látta a megmentőt, a 
megváltó utat, mely őt elvezeti ettől a háztól, 
ahol már annyit szenvedett. Kezét nyúj
totta neki.

Itt kezdődik lelkének igazi Golgothája. 
Egyfelől a régi ellenség, másfelöl a sze
retet nélküli jövő kilátása rettegtette. Mennyit 
szenvedett?! A jelent gyűlölte a jövőt ret
tegte ; minden öltés, melyet kelengyéjén tett 
egy-egy rém mese volt; szerette volna ma
gát áltatni és gondolatait a jövő rémes ké
pétől elvonni, azonban ez nem sikerült neki. 
Gondolatai ismét és ismét csak visza száll
tak oda.

Elkezdett számítani, párhuzamot vont 
az ismert és gyűlölt jelen, valamint az isme
retlen, de visszataszítónak látszó jövő között 
és végre is a jövőt találta előnyössebbnek.

A menyegzőt maga siettette. Félt tőle és 
mégis alig várta azt.

Mennyegzőjének napján, mielőtt az. 
előre látott, de az eddigieknél talán mégis 
enyhébb szenvedéseinek útjára elindult volna 
még egyszer elment anyja sírjára, hogy ott 
vigaszt, erőt, bátorságot merítsen.
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Mikor változnak meg a mai vi
szonyok ?

Majd ha mások lesznek a társa
dalom felfogásai, ha leveti magáról 
számos félszegségét és a pénz imá- 
dását nemcsak megvetés tárgyává 
fogják tenni, hanem gondoskoounk 
arról is, hogy a pénzt csak nemes, 
és megfelelő czélok eszközének tekint
sük, a melynek gazdasági értékét 
ugyan kétségbe vonni nem kell, de a 
mely nem lehet a társadalom Istene.

Meg kell tehát nyirbálni a pénz 
hatalmát. A társadalomnak fel kell 
ébrednie mély álmából és be kell 
látnia, hogy maga is bűnös. Kell, hogy 
felvirradjon az idealizmus kora, mert 
csak az ideálisan godolkozó ember 
tehet abszolút erkölcsös, csak ideális 
lársadalom lehet boldog.

Nemesíteni kell a népet, ki kell 
ragadni az elméket a materializmus 
posványából, meg kell tisztítani a 
sziveket a realizmus sarától, és vissza 
kell vezetni az eszmény templomának 
oltáránoz.

Csak oly nemzet lehet nagy, 
hatalmas, utolérhetetlen, melyben kevés 
a bűn. Cak oly társadalom lehet erős, 
melynek erkölcsi alapja szilárd, és 
megingathatatlan. Vajha itt nálunk is 
már olyan volna. — p. j.

\ asutasok sztrájkja.
1904 május 1 elsőrendű kritikus 

napnak ígérkezik Magyarország törté
netében, hacsak a kormány jobb belá
tása elejét nem veszi a dolognak.

Mint értesülünk, ugyanis a vasu
tasokban a kormány folytonos diver
gáló nyilatkozatai azt a gyanút ébresz
tették, hogy annak komolyságába vetett 
hitüket megingassa.

Megtört szívvel, kábultan tért onnét 
vissza. Kabult maradt az öltöztetés valamint 
az egész executio alatt. Midőn a templomi 
szent ének hangjai füléhez hatoltak úgy 
erezte, hogy a zsolozsmák az ő temetéseié 
szolnak., az enek az ő halotti éneke és e hit 
11 fogsággal töltötte el lelkét, boldogsággal 
melyet kis gyermek kora óta nem érzett és 
e szokatlan érzés súlya alatt leroskadt, daléit

* * *
Az uj temetőben egy szerető kéz által 

gondozott magányos sirhalomnak tegnap óta 
szomszédja van. ...
. Vájjon ki fogja a régit ezentúl gondozni 
es ki fog a frissen hantolt sirhalomra virágot 
ültetni ? I b

Babonák a nép közt a házaso- 
dásra nézve.

Népünk még mindég hisz a babonák
ban s ezek irányítják gyakran cselekvéseit 
magatartását. Ilyen érdekesebb népszokások 
a következők:

Karácsony estéjén a lányok öleljenek 
fel annyi fát, a mennyit felbirnak, ha páros 
a fadarab, akkor férjhez mennek az új évre 
kelőmben nem. ’

Karácsony éjjelén háromnegyed tizenkét 
orakor amely lány meztelen egy l ikőrbe 
merően nézve várakozik, megjelenik neki a 
vőlegénye. Öltözzék föl s menjen egy darabig 
a . 1 .^.iy mellett s fogjon meg abból egy 
karót, ha a karón kéreg van, gazdag legény 
klesé.ui’1 ’a n'"CS’ SZegé"y legé',y Veszi cl

E czélból mozgalom indult meg 
az egész országban a vasúti alkalma- 

I zottak között, hogy ha fizetésük május 
1-ig rendezve nem lesz, kimondják az 
általános sztrájkot; hogy ennek aztán 
milyen következményei lesznek, még 
legélénkebb .•(fantáziájú ember sem 
képes kitalálni.

E czélra Hatvanban is helyit 
bizottság alakult, mely f. hó 27-é.c(, 
vasárnapra meghívta a kerületébe tar
tozó Gödöllő—pásztói vonal összes 
államásainak alkalmazottait is. A 

I gyűlés a Gráf féle vendéglőben levő 
I aitiszti kör helyiségeiben lesz megtartva.

Magunk részéről csak szimpathi- 
I ával kísérjük a vasutasok mozgalmát, 

s nem tudjuk eléggé elítélni a kor
mány azon eljárását, hogy az állami 
tisztviselők fizetés rendezése keretében 
nem talált megoldási módot a legne
mesebb' és legfelclősség teljesebb 
szolgálatot végző államvasuti tisztvi
selők jogos igényeinek kielégítésére.

Tessék abból a sok ' millióból, 
a mit ágyúra és mundérra költenek a 
productiv munkát végző hazafias ál
lamvasuti tisztviselő kar fizetésének 
rendezésére fordítani a megfelelő ösz- 
szeget, illetőleg az..államvasutak bruttó 
jövedelméből katonáéknak kevesebbet 
juttasson s akkor azután majd lesz 
fedezet.

A munkás otthon szövetkezet és 
a rákosligetiek.

Aki a m. á. v. Budapest—Hat
vani vonalán utazik, gyönyörködve 
nézi azt a csinos, jól rendezett kis fész
ket, azt a mintegy parancsszóra egy
szerre a földből előbukkant kis tele
pet, s mely Rákosliget nevet nyert a 
keresztségen, mely teljesen bevállna 
egy kisebb községnek is, sőt rende
zett utczáit, köreit, egyleteit, forgalmát, 
társadalmi életét, tanügyét stb. te
kintve messze túl haladja legtöbb kis
községünket.

Karácsony éjjelen amely lány 3 drab 
fával begyújt a sütő kemenezébe, azután a 
szenet kihúzva, éjjeli 12 órakor meztelen 
bemegy a kemenezébe. ott megfordul s háttal 
fordulva jön kifelé, bellii a kemencze ajtónál 
leül s az ajtón háton csúszva ereszkedik a 
földre s itt is addig csúszik, míg csak a 
2 lába éri a tűzhelyt, akkor azt a helyet 
megjegyzi, a hová a tűzhelytől a feje elért 
s oda párnát tesz s akkor éjjel (felöltözve) 
ott alszik, megálmodja ki lesz az ura.

Aiiuivs napkor amely leány egész nap 
semmit tem eszik, lopjoon valahonnan egy 
férfi nadrágot. Pirítson meg egy darab ke
nyeret, egye meg felét, fc.ét pedig takarja 
be a nadrágba s tegye a leje alá s meg
álmodja, ki lesz az ura. -— Vegyen egy 
darab ónt, olvaszsza meg egy kanálban s 
öntse bele egy tál vízbe. Az előálló alak 
megmondja, miféle foglalkozású lesz az ura

Katalin napkor böjtöljön a legény' 
lopjon egy lány szoknyát pirítson kenyerek 
felet egye meg, felét a szoknyába göngyölve 
tegye a feje alá s megálmodja, ki lesz a 
felesege.
i,ziM.bz^lt7G'Vöi's?' l,aP előtt fogj egy zöld 
bekat v.dd el, tedd bele egy hangya-bolyba 
s hadd ott. A béka visítani fog, de hátra7ne 
nezz, mert akkor nem ér a munkád semmit. 
, nap múlva menj el a hangyabolyhoz, ak
korára a békából ott egy kis csontkés és 
villa lesz András napkor 12 órakor terítsd 
meg az aszla,t, tedd reá ezt a kis csontkést 
teszák) ’ °da ° ,CendÖ fél'jed' (Lány°k

Ha fiatal ember megy lányos házhoz

És ki teremtette mind ezt a sem
miből ?

Egy szövetkezet, mely mióta 
létezik, csak czéltáblája a támadások
nak, s melynek még nem akadt em
ber, aki az elismerés pálmáját nyúj
totta volna csak egy szóval is.

Pedig ez a szövetkezet, mely meg- 
küzeive a helyzet nehézségeivel, az 
ad .itt viszonyok közt ily kézzel fog
ható eredményeket ért el, joggcyJ tart
hat igényt az elismerésre!

Legutóbb a tanító testület tá
madta meg a szövetkezet igazgatóságát, 
azért, mert az egy megkeresést inté
zett az iskola gondnoksághoz, mely
ben egy némely szabálytalanságokra 
hívja fel annak figyelmét

A tantestület ebben illetéktelen 
beavatkozást és az iskola autonómi
ájának megsértését látja s — e néze
tének hirlapilag is kifejezést adott.

Hát nézetünk szerint nem egészen 
úgy áll a dolog.

Az iskola ügy ugyanis annyira 
közérdekű, oly nagyfontosságu min
denütt és mindenkoron, hogy ahoz 
hozzá szóllani nem csak joga, hanem 
kötelessége is > az érdekelt polgárság
nak, mennyivel inkább az most már 
a szövetkezet igazgatóságának, amely 
szövetkezet áldozatokat hozott az isko
láért s kivette bőven a részét ama 
munkálatokban,1" melyek felállításához 
szükségesek voltak. hv >

Vagy talán azt nehezményezi á 
t. tanítótestület, hogy a szövetkezet 
igazgatósága csak az iskola gondnok
ságához fordult békés utón való elin
tézést keresve és nem egyenesen a 
felettes közoktatásügyi hatóságnál tett' 
feljelentést ?

Ezt is megtehette volna, hiszen 
megteheti azt minden 'akója Rákos
ligetnek s kötelessége is megtenni, ha 
valami olyant észlel, ami a közokta
tásügynek hátrányára van.

Vagy talán épen csak a szövet
kezeti igazgatóságnak nincs joga a

s ha a macska melléje megy dörmögni 
attól a háztól fog házasodni.

Menj ki estve az udvarodra, olvass 
meg 3 csillagot az égen, tégy mindenikre 
cKy-egy nevet. Jöjj be a házba, üss a pár
nádra 3-at, fordítsd meg a másik oldalára, 
feküdj reá, álmodban megjelenik 3 közül az, 
aki az urad (nőd) lesz.

Ha idegen helyen alszol, olvasd meg 
gerendát 3 szór, s reggelre megálmodod ki 
lesz a feleséged (vagy urad.)

Az én fiam.
Irta: Nagy György.

Szegény anyám szelíden dorgál,
Ha hallja lázitó szavam,
Mely a világot ostromolja, 
Hol annyi tiprott, szolga van.
S én védekezem lázas szóval, 
Hogy a nagy óra közeleg, 
Mikor az Egyenlőség kibontja 
Zászlóját a világ felett.

S én védekezem lázas szóval, 
Hogy minden eszme vért kíván
S kinek fiából áldozat lesz, 
Áldás ragyog az oly anyán.

Szegény anyám búsan tekint rám, 
Minden szavának könye van : 
„Hiszen tudom, hogy áldozat kell, 
De mért éppen az én fiam?!" 
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felszólaláshoz, neki az lóvén a köteles
sége, hogy halgasson és ne lássa meg 
a hibákat, hanem ha olyanokot lát, — 
hát csukja be a szemeit, hogy ne lás
son? Akkor pardon 1 Ez esetben 
igaza van u tanító-testületnek.

Csörgő. 
11 í 1< E K.

Sorozás Mint általába Magyarországon, 
nálunk is két fösorozás lesz most egymás 
után. Az egyik az obstrukezió mialt elma
radt 1903. évi; ez — mint már megírtuk — 
a jövő hó 18-án s a következő napokon fog 
megtartatni. A második a folyó évi május 
24-étől junius 28-ig fog megtartatni Pest 
vármegye területén. Járásunkra nézve köze
lebbi terminus még nincsen kitűzve. — Az 
élőbbül azon hadkötelesek lesznek megvizs
gálva, akik 1903. évben kerültek volna sor 
alá, az utóbbin az 1904. éviek.

Próbabál. Lövinger Miklós táneztanár 
a Gödöllői tánczintézet növendékeivel 1904. 
április 4-én az „aranysas" vendéglő összes 
termeiben záróvizsgát és zártkörű tánezűn- 
nepélyt rendez. Belépti-dij: személyjegy 1 
korona, családjegy 2 korona.

Elöljáróság választás. Csömörön — 
e hó 24-én volt meg az elöljáróság válasz
tás. Megválasztattak: bíróvá Morva János 
törvénybiróvá Speidler Fercncz, közgyámmá 
Speidler József, pénztárnokká Nemes Mihály, 
Esküdtekké Szirotek Mátyás, Skrvanek János, 
Gubek István, Szuhaj Mihály választattak 
meg. A közgyűlésen Tahy István szolgabiró 
elnökölt.

Bíró választás. E hó 26-án volt meg 
Kartalon a lemondás folytán megüresedett 
bírói állás betöltése. A biróválasztó közgyű
lésen Kapczy Vilmos főszolgabíró elnökölt. 
A bírói állasra 3 pályázó volt. Zsámbo Já
nos, Mocsa József és Pethő Mihály, kik 
mindanynyian kandidáltattak is. A választás 
tiz választó polgár kérésére szavazás utján 
eszközöltetett, mely alkalommal Pethő Mihály 
62 Mocsa József pedig 66 szavazatot kapott 
sigyMócsa lett községi bíróvá megválasztva.

Lopások. Krcnkó József és Pataki 
István aszódi polgárok házánál f. hó 22-én 
virradóra több nagy értékű kertészeti és gaz
dasági tárgyat és más értékesebb lak felsze
relési apróságokat loptak el. A csendőrség 
feljelentés folytán nyomozni kezdett és nyo
mozásának meglepő eredménye is lett Kide
rült, hogy a tolvaj Szelényi Mihály volt, 
kinél a tárgyak egy része meg is találtatott. 
Az eset feljelentetett az ügyészségnél.

Sorozási statisztika. Az 1904. évi 
fősorozáson megvizsgálandó 1883. évi szüle
tésű első korosztályú hadkötelesek száma 
585, a másoaik korosztályúak az előző 3 
évi átlag szerint 348, a harmadik korosztályú 
hadkötelesek száma szintén az előző három 
évi átlag szerint számítva 279, összesen tehát 
1212 legény kerül sor alá a májusi fősoro
záson. Hány regruta fog ebből beválni s 
hányra mondja majd ki a főorvos ur a „dér 
zeit untauglicht," ami mégis csak meg ér 
annyit, mint — tauglichok sírva vigadása I

Ügyes tolvajok. Bojtár András és 
Valentini Mihály hazainál Domonyban — e 
hó 21-én éjjel csak nem egy időben föltör
ték a félszert és onnan különféle gazdasági 
eszközöket és lószerszámot loptak el. Az 
ügyes tolvajokat a legszorgosabb nyomozás 
daczára eddig nem tudta kézre keríteni a 
csendőrség.

A verseny sehol sem nagyobb nap
jainkban, mint a napi sajtó terén. Krajczáros, 
meg két krajczáros lapok teremnek gamba 
módra ; mások függetlenek hirdetik magukat, 
holott vagy a kormány vagy a kormány vagy 
egy nyerészkedő pénzcsoport diktálja elve
iket. A valóban intelligens magyar olvasó
közönséget azonban már nem lehet félreve
zetni, nem lehet eltántorítani régi megszokott 
lapjától, mely érdekdit híven szolgálja s 
melyet épen bátor szókimondásáért es füg
getlenségéért szeretett meg évek hosszú sora 
t a. Ilyen lap a Pesti Hírlap, mely 
apjainkban kétségtelenül a legkedveltebb, 

legelterjedtebb napilap, független a kormány
tól, pártoktól és érdekcsoportoktól, szabad
elvű megalkuvás nélkül és demokrata min
den izében. A Pesti Hilapot ma is, 
mint már negyedszázad óta mindenkor, a 
politikai és szépirodalmi írók legjelessebbjci 
támogatják. Legtartalmasabb, legváltozatoza- 
tosabb és legnagyobb terjedelmű napilap
jaink között. Specziális rovatokkal és spe- 
cziális kedvezményekkel az olvasó közönség 
részére. Minden előfizető ajándékul kap éven- 
kint egy díszes nagy képes naptári s ked
vezményes áron járathatja legjobb divatlapot. 
Müveit ember ma már nem lehet el újság
olvasás nélkül, kivált mikor szenzácziós ese
mények vannak készülőben, mint ez idén. 
Azért magunk részéről is melegen ajánlhatjuk 
a Festi Hírlap megrendelését, melynek 
előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fillér, 
negyedévre 7 korona s a Divat Szalonnal 
együtt 9 korona, Az előfizetést a kiadóhiva
talba (Bupest., V. Váczi-körut 78.) legjobb 
postautalványnyal küldeni. Onnét mutatvány
számokat is lehet kérni.

Gazdák ha nagy terméshez akar
nak jutni. Mautner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed. 
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkeres- 
dése Budapesten. Rottenbiller utcza 33, min
denkinek ingyen megküldi. A kitünően tisz- 
tott, legnagyobb czirakénességgel biró fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különösen fölem- 
litendők az impregnált takarmányrépamagvak 
és a legnemesebb gabonafélék dúsválasztéka.

Haladunk a korral. Alig néhány éve, 
hogy megindult az egész országban a moz
galom, minden ház végeihez, elejéhez és 
kertjébe lugas-szőlőket ültetni, már is oly 
óriási tért hódított magának ezen eszme, 
hogy nincs oly rész hazánkban, hol töme
gesen fel nem karolnák. Hát ez nem is csuda, 
mert nézzük meg például Fehértemplom vá
rosát, ahol alig van ház, melyet óriása törzsű 
lugas-szőlő ne ékesítene, mely bőven ellátja 
az egész családot az érés kezdetétől egész 
tél folyamán finom csemege-szőlőkkel, min
den éven terem a legcsekélyebb gondozás 
nélkü. Ezért igen melegen ajánljuk mai szá
munk hirdetési rovatában, ábrán is bemu
tatott „Szőlőlugast ültessünk" czimü hirde
tésünket, olvasóink becses figyelmébe. — 
Színes fénynyoinatu árjegyjegyzézek, minden
kinek, ki czimét tudatja, ingyen és bérmentve 
küldetnek.

A „Budapest" uj alakja. A „Budapest" 
ez a régi, közkedvelt napilap, márczius 
közepétől kezdve szintén í.lv.-gott alakban 
számozva jelenik meg, aminek keresztül 
vitelékez egy óriási, hatvanezer korona értékű 
új kőrforgógépet szerzett be. A „Budapest" 
e változatos által sokkal csinosabb lett, 
jobb beosztású és könnyebben ol/as'iató. 
De ezáltal lehetővé vált az is, hogy sokkal 
több olvasni valót nyújt, mint eddig. Na
ponként rendesen 16—24 oldalon jelenik 
meg. Az illusztrácziókat tekintve pedig, a 
„Budapest" egyedül ái| a napilapok között. 
A czim képen kívül, naponként folyvást 
három-négy képet közöl. Nevezetesebb nőket

&listill Sde
4-r temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám,

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményíti- vagy fényezett 
diófából kisebb-nagyobb méretben Szemfödílek, virágok, szalagok, sirkoszoruk 
viaszgyertyák szobabelmzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyen
ruhából, a gyászkocsi melleit fáklyával, —nyitót halottaskocsi vagy disie- 
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

@tjászjelentések 1 óna alatt elkészíttetnek

kiválóbb férfiakat, tanulságos helyszíni képe
ket az orosz japán háborúból. Más tekintet
ben is a „Budapest" egyik legmagyarubb 
1: púnk. Vezérczikkeiböl, melyet legtöbbnyire 
c.sz. képviselők írnak, a haza függetlensége 
uláni tön..íves lüktet Tárczái változatosak. 
Hírei frissek és megbízhatók. Folyvást két 
érdél.fcszi.ó regényt l.üzt'l. Vasárnaponként 
egészen ingyen humorisztikus mellékletet 
csatol a főlaphoz, amely vicclap olvasói közt 
értékes könyveket sorsol ki. A ki 48-as 
irányú, fürge, jó napilapot óhajt s a ki a napi 
eseményeket művészies kivitelű képekben is 
óhatja látni: annak bátran ajánlható a „Bu
dapest," a melynek előfizetési ára egy hó
napra csak 2 korona, negyed évre 6 korona. 
Mutatványszámokat kívánatra bárki ingyen 
kaphat. Előfizetések s mutatvány szám iránti 
kérelmek a „Budapest" képes politikai lap 
kiadóhivatalához, (Budapest, IV., Sarkanytyus 
utcza 3. sz. a.) intézendők.

Árlejtési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 

I 35552 IX 3. szám alatt kiadott rendelete ér- 
I teleiében a gödöllői m. kir. koronauradalom 

igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy a 
Gödöllő község melletti állami méhészeti gaz
daságban építendő, s 11966 korona 64 fil
lérrel előirányzott:

műhely és élelmező lakás.
építő munkálatainak biztosítása czéljaból, f. 
évi április hó 7-én délelőtt 10 órakor a 
gödöllői koronauradalom igazgatóságának 
hivatalos helyiségében versenytárgyalás fog 

i tartatni.
A versenytárgyaláson minden magyar 

honos, okleveles kőmives vagy építőmester 
részt vehet, ha 600 korona bánatpénzt tesz 
le, illetőleg csatol ajánlatához készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírokban. A lepe
csételt és egy koronás bélyeggel ellátót zári 
írásbeli ajánlatok legkésőbben a versenytár
gyalás megkezdése előtt alulírott igazgató- 

I ságnak átadandók, később érkező, vagy az 
1 áriej.ési feltételeknek meg nem felelő aján

latok figyelembe nem vétetnek.
Az építésre vonatkozó mindennemű fel

világosítások alulírott igazgatóságnál a hiva
talos órák alatt nyerhetők, ahol a tervezet, 
előirányzat és a feltételek is megtekinthetők. 

A m. kir. koronauradalom.
igazgatósága.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.
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ETERNIT-PALA Azbeszt-cement-pala
HATSGHEK LAJOS SZAB-

Elpusztíthatatlan, könnvü tetszetős olcsó és tűzálló tető-fedőanyag.

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos BUDAPEST, VI., Andrássy-ut33.
Elsőrangú referencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést
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HcVesEQegyei ^grár-^akarékpénztár részvénytársaság égerben.

Van szerencsénk értesíteni, hogy a BinküzM összes ágazatai melleit a b'ztositó Üzletet is felvettük műkö
désünk körébe s a budapesten székelő

vezérképviseletit nyertük el.
Úgy élet-, mint tűz és Jégbiztosítás! ügyekben a legjutányosabb díjtétel alkalmazása 

mellett, a legnagyobb készséggel állunk a t. közönség rendelkezésére.

HeVesipegyel ^grár-’fakarékpénztár részvénytársaság.

M. kIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁCZI-KÖRUT 32. SZÁM 

ajánlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült uj 
szerkezetű

fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő aratógépeket,

valaiplat egyéb mezőgazdasági eszközöket.

Budapest Váoxbkörút 63
által a legjutányosabb árak mellett ajár Itatnak:

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gőzcséplőgépek,
sialmakazalozók, járgány cséplőgépek, lóhere-cséplők, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden
egyéb gazdasági gépek.

Gödöllői „Erzsébet14 könyvnyomda

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homokta’ajon.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkal
mas, (bár mind kúszó természetű) mert nagyobb 
része ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan 
HPin értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják 
házukat az egész szölőérés’idején alegkitűnőbb 
musical ály és i< ás édts szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház, melynek fa mellett a legcieké- 
lyebb gondozással felnevelhető nem volna ezen- 
kivül más épületeknék, kerteknek, kerítéseknek 
stb, a legremekebb diszo, nnnélkül hogy leg- 
ke\esőbb helyet is elfoglalna az egvébbre hass, 
nálhato részekből Ez a iegháládatesabb gyü
mölcs mert minden évben terem.

A fajok Ismertetésére vonatkezo színes 
fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg áld czimét egy levelező 
lapon tudatja.

Czim ;
ÉrmcUéki első szölőollványtclep Nagy-Kágyu, n. p.Szckclyhid


