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Modern erkölcsök.

A közélet tisztaságának egyik 
legtöbb biztosítéka az, hogy akik a 
a fórumon ülnek, akik hivatalból inté
zik emberek és a közvagyon sorsát, 
megvesztegethetök ne legyenek.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy a 
közélet tisztaságának ezen biztosítéka 
nincsen, vagy nem mindenütt van 
meg nálunk.

Fájdalommal tapasztaljuk ezt !
De tapasztalunk még egyebet is!
Azt, hogy az egyes, esetekről 

csak szól a fáma, terjednek a hírek, 
fűződik a szóbeszéd, de senki sem 
lép fel határozottan vádlóként. Senki 
sem rántja le a leplet, — s igy az 
eset ki nem derülvén senki sem hiszi 
el, csak gyanúsításnak gondolván a 
szóbeszédet.

így van ez különben fővárosunk
ban és országunk dolgait intéző par
lamentünkben is.

Föl áll egy képviselő és elmondja, 
hogy őt egy nagy fakereskedő cég 
meg akarta vesztegetni. Föláll a má
sik és elmondja, hogy őt az illető cég 
meg is vesztegette. A cég pedig mind
ezekre azt feleli, hogy Magyarorszá
gon honoráriumok osztogatása nélkül 
vállalkozást nem lehet létesíteni.

Kérdezzünk meg Magyarországon 
bármely vállalkozót, hogy mit tart a 
magyar fórumon szereplők hozzáfér
hetetlenségéről és bizony egybehangzó 
lesz a válasz : Magyarországon pénz
zel mindent meg lehet csinálni. A 
külföldön pedig éppenséggel hírhedt 
erről Magyarország.

A külföldön még bíróságaink 
hozzáférhetetlenségét is kétségbe von
ják, pedig milyen büszkék vagyunk 
mi a független magyar bíróságra !

Minden tisztességes magyar em
bert kell, hogy mélyen lesújtson ez a 
nem alaptalan rágalom. A közélet 
purifikációját hirdetik nálunk már 
évtizedek óta anélkül, hogy a jelsza
vakat sikerült volna csak a legkisebb 
mértékben is valóra váltani. Gurul a 

baksis szép Magyarországon, megront 
jellemet, tisztességet és károsítja a 
polgárságot. Néha-néha, midőn felfa
kad egy ilyen panamának kelevénye, 
megdöbbenve állunk a nagy pusztítás 
előtt, melyeket a baksis jellemekben 
és erkölcsökben okozott. És kétségbe 
kell esnünk e nép jövője fölött, ami
dőn látjuk, hogy a korrupció diadal
maskodik az igazság és a becsületes 
törekvés felett.

Nagyképűsködés lenne azt állí
tani, hogy korrupció a külföldön nincs. 
Gyarló az ember mindenütt és elvakit 
a kincs. De azt m ár a legnagyobb 
jóindulat sem állíthatja, hogy a kül
földön olyan általános és befogadott 
lenne a baksis, mint éppen nálunk. 
Oka ennek büntető törvényeink hiá
nyos volta és a köztisztviselők silány 
javadalmazása, meg az urhatnámság.

Járásunkban ehez járul még a 
kártya és a mulatás A társaság rontó 
ereje.

Képességein felül költekezik ná
lunk a legtöbb ember, mert a helyi 
szokások, a könnyüvérü társadalom,

TÁRCA.

Üzenet
Azt üzenték valahonnan
Valakinek,
Hogy a dalt ott egy kis leány 
Nem érti meg ;
Hogy a virág arrafelé
Fonnyad, szárad,
Dér lepi meg, fagy bántja a 
Rózsaszálat.

Hiába küld dalt, virágot,
Ezer álmot,
Az a kis lány álmaiban
Másra vágy ott;
Nem kell néki tilinkózó
Pásztorgyerek.
Ki (Jrökkön csak sirdogál,
Csak pityereg.

Nem kell neki rongyos, fakó 
Troubadourja,
Ki még mindig azt az unott 
Nótát fújja.
Nem csüng többé semmiféle 
Ideálon,
Nem zavarja semmi bohó 
Gyermekálom.

. . . S valaki csak nem nyugszik meg,
Vár valakit,
Minden üde szép virágot
Neki szakit,
Minden dalban azt keresi
Hol a párja,
Hajnalpirral, csillagfénnyel 
Visszavárja.

Pogány Béla

A magyar miss.
Kairóban történt, amikor egy szép 

napon künn heverésztünk az „Aeol" terra- 
s?án s a déli nap hevességével, sütögette a 
hátunkat, hogy egy szomszédom, a kit még 
sohasem láttam s nem ismertem, egyszerre 
csak megszólal :

— Ejnye, az angyalát I
Kairóban kellemes egy ilyen parasztos 

fohász. Az embernek egyszerre egy nagy 
tömeg honi emlék száll az agyába és a 
szivébe. Úgy érzi, hogy darabka Magyar
ország szállt most egyszerre mellé, s mint 
egy harmatcseppben látni lehet az egész 
tündöklő, hátsütögető bolygót, abban az 
egy kaszárnyastilü szólás-mondásban benne 
rejlik egy csepp Magyarország. Felültem az 

indiai sásból font heverőn. Arrafelé néztem, 
ahonnan a hang jött. Még jobban elfogott a 
csodálat. Egy ideális szép nö hevert mel
lettem. — Bicicle-dressben volt. Fehér cap 
a fején s lábait bö, fehér, kimondhatatlan 
finom, áttetsző selyem harisnya s kis lakk
cipő fedte. Ott hevert s most egy kissé ő 
is megmozdult s felém fordult.

Mosolygott könnyedén, alig leplezve el 
egy mellékes — titkos gondolatot.

Én mély fejbólintással üdvözöltem, a 
mire ő katonás, odavetett tisztelgéssel üd
vözölt

— Nagysád, úgy hallom földim . .
— Hm . , nem I — felelte röviden.
— Ugyan, akkor hogy jutott a mi 

édes nyelvünkhöz.
— Hát megtanultam.
— Ennyire ?
— Ennyire 1 Egy gyermekkori barát

nőm, — T . . hercegnő nagyanyja magyar 
volt s unokája is beszélte a magyar nyelvet 
— úgy kaptam kedvet a magyar nyelvhez, 
megtanultam és 'nőst magyarul káromkodom 
rendesen.

— Káromkodni is a hercegnőtől ta
nult meg ?

— Nem. — azt egy csikóstól tanul
tam.

— Hát azt hol találta?
— Debrecen alatt a Hortobágyon.
— Hát ott is volt . . 
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erejét túlhaladó kötelezettségekei ró 
rá. Mellékjövedelemre kell szert tennie 
a legtöbb köztisztviselőnek, hogy kia
dásait fedezni tudja, de bizony mel
lékjövedelme tisztességes, csak úgy 
akad, ha megdolgozd érte. Már pe
dig a hivatalon kívül is dolgozni le- 
alázónaK tekintetik ; minél magasabb 
rangú a köztisztviselő, annál féltéke
nyebben kell őrködnie a reputációja 
felett. Csak a külszínt akarják meg- ' 
óvni, a tetszetős külszin megóv min- I 
dent, ebben a mi fölszínes társadal- 1 
utunkban.

Nálunk még a paraszt is hódol 
a társadklmi divatnak. Az urhatnám- 
ság nála is kisért. Persze a maga 
módja szerint.

E mód : a korcsmázás.
Bajos dolog véleményt kockáz

tatni arról, hogy micsoda intézkedé
sekkel lehessen a korrupciónak véget 
vetni. Se törvény, se szabályrendelet 
itt nem használ. Át kell alakulnia a 
korszellemnek, egy becsületesebb és 
jobb nevelésben kell részesíteni az 
ifjú nemzedéket, a valódi tisztesség 
fogalmát a lelkekbe be kell oltani, 
és a fényűzést, a klilszi>.nek minden 
áron való megóvását háttérbe kell 
szorítani. Mind olyan dolgok ezek, 
melyeket ráparancsolni az emberekre 
nem lehet, magátol kell megindulnia 
a purrifikáló folyamatnak. És amíg ez 
be nem következik, kíméletlen szigor
ral kell üldözni minden panamát.

Egy rémes éj Aszódon 
vagy a képviselőtestület titkos 

ülése.

Hiába, képtelen vagyok magamba tar
tani. Forr bennem mint a túlfűtött kazánban 
a gőz, ki kell mondanom, különben explo-

Felálltam csodálatomban . . Kairóban 
egy szép hölgy, a ki a Hortobágyon tanulta 
meg a káromkodást . . .

— Igen — folytatta — ott tanultam . 
. . ejnye a teremburádat . . no, ez nem az 
igazi. így csak a színpadon káromkodnak, 
— bocsásson meg, de egy igazit el sem 
mondhatok ön előtt.

Mosolygott és elpirult.
— De hát hova való ön, madame ?
— Angol vagyok.
Elfogott egy vágy, hogy szentimentá

lissá legyek, az lebegett az ajkamon, hogy 
egy áldja meg az Isten-t kiáltok és leborulok 
hozzá s megcsókolom a kezét, vagy a kicsi 
lakkcipős lábát, de aztán nyugodtabban 
visszaültem helyemre, hanem hangomnak 
nem parancsolhattam, az nagyon remegett, 
mikor csak annyit mondtam :

— Ez szép, ... ez érdekes — —
— Oh, az önök hazája szép. Azóta 

sincs oly szép vázlatkönyvem, mint amit ott 
festettem tele, azután tudja, az mind nem 
igaz, hogy önöknél a nők szépek, a zene 
bnlonditó, a bor tüzes, a tánc meg mit 
tudom én milyen. Önöknek egy szerencséjük 
van, a hangulat. Az mindenük. Ugyan hol 
ne ihatnánk jó bort, ne láthatnánk szép 
táncot és ne táncolhatnánk csárdást szép 
asszonyokkal. — Nem az uram, önöknél 

dálok, megpukkadok, atomokká válók Sem- 
mivé mint egy légbuborék Elmondom bút, 
borzadjatok, reszkessetek, mint ahogy én 
reszkettem és sírjatok azután örömkönyeket, 
mint ahogy én tettem azt.

Fenséges éj volt, az égboltozaton 
ragyogó csillagok miriádjai mind mint 
egy-cgy talány meredtek felém. A misztikus 
távolból, kietlen néma csend honolt minden
felé, amelyet csak néha-néha zavart meg 
a fejem fölött nesztelen suhanó bagoly ré
mes huhogása, vagy a távolban robogó vo
nat méla zakatolása

Elmerengve a természet bájain, áthatva 
lelkem a nagy némaságtól szinte észre sem 
vevén, hogy botorkálázásom közben a tiszta 
véletlen a tűzoltó laktanya elé juttatott.

Merengésemből egy mellettem hirtelen 
elsuhanó villogó alak ébresztett fel. Gyanús 
szemmel tekintettem körül Az éjjeli homály
ban, itt-ott mozgó árnyékokat véltem föl
ismerni, kik legnagyobb csodálkozásomra 
mind egy irány felé siettek. Páni félelem 
fogott el, felzakiatott lelkem anarchistákat, 
boszorkányokat képzelt, kik összegyűlve az 
éj sötétjében embertársaik megroniásásáról 
tanácskoznak valahol. Lármát csapjak, gon
dolám magamban — nem 1 A kétségbeesés 
embertársaim sorsa fölött, uj erőt öntött be
lém, leküzdve a félelmet utánuk sompolyog
tam. Megkerülve a piacot a város istálója 
elé jutottam, •mindenütt gyanús embereim 
nyomában.

Eddigi csodálkozásomat egy uj, közbe 
jött esemény még óriásibb módón felcsi
gázta. A gyanúsnak vélt alakok között 
ugyanis a hold fényénél képviselőtestületünk 
egy eléggé terebélyes tagját véltem felis
merni ; ez megzavarta tökéletesen gondolko
zásomat. Valami óriási ok lehet az, amely 
e különben jámbor polgárokat arra készteti, 
hogy az éj sötétjében gyűljenek össze és 
gohdolkozáso n nem is csalt meg. Nyo
mukban haladva mindenütt, a városháza 
hátulsó kapuján át a börtönhelyiség egy 
földalatti terme elé jutottunk, embereim óva
tosan körülnézve hirtelen beléptek, mig en 
lélegzetemet visszafojtva egy ajtómélyedésben 
húztam meg magam, várva a történendőket.

Belülről mint egy méhkasból a folyto
nos zsivaj hallatszott ki. Fűszerezve sűrűn 
felhangzó pokoli nevetéssel, mely csaló
dásig hűen utánozta az őrültek nevetését 
elannyira, hogy szinte megfagyasztotta ben
nem a vért.

Várakozásom nem tartott soká, a felém 
közeledő zajból kivettem, hogy egy nagyobb 
tömeg jön. Amint mellettem elhaladtak, hir
telen, észrevétlenül közéjük Kirakodtam és 
siKerílit is velük együtt a terembe jutnom.

Élső pillanatban képtelen voltam látni 

egy hangulat létezik, a mi sehol a világon. 
Magyar nadrágot (itt egy igen eredeti ma
gyar szóval élt,) varratok én itt is magam
nak Kairóban — az semmi! De a mig ott 
voltam önöknél, többet dolgoztam, mint 
akárhol. Ezt a hangulat teszi. S a hangulat 
legerősebb kifejezése a káromkodás . . . 
Bocsásson meg, ilyet furcca egy nő szájából 
hallani, de az így van s jele ennek az is, 
hogy egy szó van a magyar nyelvben, a 
mitjmár nem ismer, a teremtettel Pedig ez a 
legnagyobb szamárság a mi a világon van. 
Mi az ? Semmi, akkor azt is mondhatná, 
hogy csináltatta 1 De tudja, mi a legjobb, 
azt mondanani : f . . e I Nos, én most 
megyek egyet futni s este utazom Tangerbe.

Mikor elbúcsúztunk, én bemutattam 
magam s ö is megmondta a nevét. Miss 
Laurenc Winvool festönö volt.

Mikor a téri asz lépcsőién lement, 
lekisértem s ott a portás előhozta a bycikli- 
jét.

A miss felnézett az égre, azután rám, 
majd felmutatott egy kis lovaglóostorral egy 
felhőre, elmosolyodott és azt mondta :

— A f . . e egye meg, ebből eső lesz.
Kövér 

az óriási szivarfüst miatt, mely a termet 
megtöltötte. Felkorbácsolt idegzetem, mely 
szinte hallhatóvá telte lé'egzetvételemet, 
megfosztott egyidőre gondolkozásomtól.

Végre meggyultak a gyertyák. Az ed
dig pislogó mécses heb'ett a terem több 
részén vígan égő gyertyák fénye ttlnedezett 
elő. Körültekintettem, mintha hályog esett 
volna le szememről a látottakra, hiszen ez 
mind neves ember. Ezek a városnál szerepet 
visznek.

A zörejt az elnöki csengő éles csilin
gelőse szakította meg, — néma csend lett, 
visszafojtott lélegzettel leslem az elnök sza
vait, mely mint az ítélet harsonája hangzott 
a túlzsúfolt terembe : Csicsó János képviselő 
társunk — szólt az elnök — 21 aláírással
egy ivet adott át, melyben az ügy óriási 
fontosságánál fogva az éjjel tartandó rend
kívüli gyűlés egybehivásat kérte, felkérem őt 
hogy indítványa értelmében terjessze elő 
rendkívül fontos előadni valóit.

Egy szép, szikár magas alak emelke
dett fel szólásra, megrázta ősz fejéi, vélnéd 
egy erdő rengeti hatalmas üstökét. Egy pár 
szokásos krákogás és köhécselés bevezetése 
után csendes sírt hangon hozzákezdett mon- 
dókájához.

„Bocsássanak meg, kedves képviselő
társaim, hogy ide farasztoltam önöket éjnek 
idején (Közbeszólás: Mond valamit, a ménkű 
üsse meg I Halljuk I) de az ügy oly fontos 
és halaszthatatlan (Jgy . van I Egy óriási 
ásitás, minek irányában három gyertya el
alszik). Eddig mindig azt mon Iták, hogy a 
képviselőtestületnek mi vagyunk az a része, 
amely minden reformot megakaszt, most tni 
meg fogjuk mutatni, hogy igenis mi vagyunk 
azok. (Elnöki közbekiáltás : Fölkérem a kép
viselőket, csendesebben hortyogjanak, mert 
a szónok szava elvész I Csenget, mire egv 
pár már alvó városatya fölébred, egyik mig 
bök egyet a másikon, a másik féktelenül 
ordítja : Te asszony, azt a rézangyalát ... I 
Ócsd mán el azt a lámpát I Más hangok : 
Az a kölyök, ott a böcsőbe . . megfojtom, 
ha bőg I E kínos incidens elsimulása után 
a szónok folytatja.) akik készek vagyunk 
életünket, vérünket ontani (Közbekiáltás : 
Csak pénzünket nem !) Aszód pol
gáraiért 1 (Úgy van I E—I—j—e—n I)

Éppen azokról a reformnak nevezett 
csudabogárról akarok szólni . . (Hall—juk 1 
Újabb zavar. — Egyik képviselő add'g .bó
biskolt, mig elvette a sulykot s az orrát egy, 
már az asztalon fekvő társának fejébe 
csapta, ki ordítva ugrott fel gyilkost, tol
vajt kiabálva. — Boxolás, orrütés, hasru- 
gás, dzsiu-dzsiu, — végre csend.)

Tisztelt képviselő társaim, figyelem, 
most jön a java (közbk. Hányja ki már, az 
asszony kiver, ha haza megyek, már mi a 
menydörgös istennyilának hitak ide . . .) 
mi kevés pénzzel megcsinálhatunk minden 
reformot . . (kint gyanús nesz hallatszik, 
hirtelen “loltanak minden gyertyát, pokoli 
sötétség támad, melyben vékonyan és vasta
gon hortyogók gyönyörű akkordja fensé
gesen hallatszik,— végre eloszlik minden 
gyanú újra meggyujtják a gyertyákat, a ta
gok azonban a szónok és az elnök kivéte
lével nyugosznak az urban — és fél órai 
munkába került, mig életre hozták őket.) 

Szónok folytatta : Arról van ugyanis 
szó, hogy mi tisztelt képviselő társaim ol
vastuk az újságba a sógorral, meg a komá
val, hogy (olvassa papírról) „Zeppelin gróf 
feltalálta a kormányozható léghajót" (közbk. 
Nos, mi van vele, csak nem akarja ide in
vitálni ?) De épen azt, — töröm a zúzáját, 
hogy eltalálta mert úgy gondoltuk . . (zaj, 
— egyik terjedelmes városatya, ki már az 
5-ik széket lovagolja, — a szék összeroska- 
dása folytán hanyatt esik, ,ni tekintve a 
delikvens ordítását és a földre zuhanó 120 
kilo snlyát, méltó pánikot teremt) — hogy 
elhívjuk ide, s a port, piszkot, mocsarat fel
szedetjük vele az utcákról, aztán a tengerbe 
vitetjük, — a heptikásokat pedig átküldjük 
a holdra ... (a szónok szavai, mint a fel
hőtlen égből lecsapó villám hatottak a 
jelenvoltakra, egetverő éljenzés, frenetikus 
taps . . a szónokot légbe emelik, közbk. : 
„Allah növessze meg a szakáladat ..." — 
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„Pihenjen a tubafa árnyékába . . Soknak 
az irtózatos ordítástól leesett az állkapcája, 
mások megrepedtek, — illetve szijjaik. Bor
zalom kimondani. —

Miután a tárgy ki lett merítve, discré- 
tiót követeltek, mindenkitől, — egymás 
nyakába borulva sírtak és jajgattak s meg
hatottságtól rezgő ajakkal énekelték : „Nem 
úgy van már mint volt régen" melynek bús 
akkordja mellett oszollak szét.

Vucifer

HÍREK

Miniszterlátogatás Aszódon. 
Polónyi Géza igazságügyminiszter teg
nap, e hó 17-én Aszódon volt s a 
kir. javítóintézetet, különösen az újab
ban épült sőt részben még máig is 
épülőfélben levő intézeti műhely és 
családházakat szemlélte meg. Az igaz
ságügyminisztert Krajtsik Soma javító
intézeti igazgató és a tanári kar fo
gadták és kalauzolták az intézetben. 
Megnéztek apróra minnent. Különösen 
a templomot és a remekül felszerelt 
kocsigyártó műhelyt, továbbá a többi 
műhelyeket és irodákat is. A minister 
több ízben adott kifejezést megelége
désének s általában minden iránt ér
deklődött a legaprólékosabb dolgokig. 
A minister fogadáson megjelent dr 
Heyder Ödön járási főszolgabíró és 
Aszód község elöljárósága és inteli- 
gentiája is csaknem teljes számban.

— Pestvármegye közgyűlése. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tör
vényhatósági bizottsága 19C6. novem
ber 2G-án déli 12 órakor és folytató
lag november 29-én délelőtt 10 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlés első napján déli 12 órakor 
megy végbe Prónay Dezső báró arc
képének ünnepélyes leleplezése. Ezen 
alkalomból a megyebizottsági tagok 
díszruhában vagy feketében jelennek 
meg. A közgyűlés második napjának 
nevezetesebb tárgyái a következők : 
1 A kijelölő választmány megalaku
lása. 2 Egy árvaszéki ülnöki állás és 
ennek betöltésével megüresedő egyéb 
állások betöltése. 3 Bíráló választmány 
jelentése a törvényhatósági bizottság 
iegtöbb adót fizető tagjainak 1907 évi 
névjegyzéke tárgyában. 4 A közigaz
gatási bizottság kiegészítése 1907. 
évre. 5. Az igazoló választmány meg
alakulása 1907 évre. 6 Az állandó 
bíráló választmány megalakítása. 7 A 
fegyelmi választmány véghatározata a 
törvényhatósági bizottság által több 
törvényhatósági tisztviselő ellen a tör
vénytelen kormány idejében tanúsított 
magatartás miatt elrendelt fegyelmi 
vizsgálat tárgyában. 8 A sorozó bi
zottsági polgári elnökök és orvosok 
1907 évre leendő kiküldése. 9 Kis
pesten felállítandó zálogház ügye Az 
állandó választmány által előkészített 
tfrgyak közül Nógrádmegye átirata a 
papirosbuzával folytatott tőzsdei t z r- 
kedés tárgyában. A vármegye 1906. 
évi háztartási kiadásaira szükséges 
póthitel. A vármegyei alkalmazottak 
illetményének kiegészítése az 1906. 
évi IX. tcikk alapján. A vármegye
1907. évi háztartási költségvetése. A 

vármegyei dijnokok kérvénye anyagi 
helyzetük és szolgálati viszonyuk ja
vítása iránt. Ugró Gyula és társainak 
kérvénye Újpest nagyközségnek r.-t. 
várossá leendő átalakítása iránt. Vác 
város 150.000 koronás kölcsöne. Az 
1907 és 1908. évi közúti költségvetés 
megállapítása. Törökbálint községnek 
nyaraló közönsége megadóztatására 
vonatkozó szabályrendelet.

Eltűnt feleség. Midnyájan em
lékezünk még arra a magas, karcsú, 
szökehaju leányka, aki egyik aszódi 
előkelő polgár család gyermekeinél 
volt mint nevelönő (bonne) alkalmazva. 
Ezelőtt három évvel eltűnt Aszódról, 
s mint a fáma mondta, férjhez ment. 
A kackiás kis bonne, akiért itt is nem 
egy ifjúi szív dobbant meg, most az 
újságokba is bekerült. Azi mondja 
róla egy bécsi hir, hogy férjét Brauns 
Károlyt, aki az osztrák parlament buf- 
fetjében pincér, — bucsuzás nélkül 
elhagyta. Eltávozása előtt az asszony 
az urának levelet hagyott hátra, a 
melyben közli, hogy betegsége miatt 
hagyja el otthonát. Arra kéri férjét, 
hogy ne kutassanak utána, mert úgy 
sem akadnak rá többé soha. Abból
a körülményből azonban, hogyBrauns- 
né több ruháját is magával vitte s 
hogy beteg nem volt arra következ
teti ek, hogy nem emésztette el magát. 
A pincér a rendőrségen megtette 
f *1  jelentést, ennek azonban még 
minő eredménye nincs, 
magyarországi származású, 
sáfvári műselyemgyárban vannak 
kilmazva. Azt gyanítják, hogy 
is valahol Magyarországon — 
szinüleg Budapesten, vagy a fővá
rához közel, valamely olyan község
ben tartózkodik, melyben előzőleg 
nevelősködőtt, mert Csömörön és Sza- 
dán is volt alkalmazva, mint bonne.
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Kinevezés. A budapesti Ítélő 
tábla elnöke Csilléry Zoltán gödöllői 
lakos jogszigorlót a budapesti kir. 
Ítélőtábla területére díjas joggyakor
nokká nevezte ki.

Háziipari tanfolyam. Szerdán, 
e hó 14-én d. u. 4 órakor nagyfon- 
tosságu gyűlést tartott a Gödöllői Jó
tékony nőegylet a községháza tanács
termében Az értekezlet Magyar Káz- 
mér kir. tan. nagyérdekü előadása és 
szakszerű magyarázatai alapján egy 
házi ipari, különösen kosártonó, szal
ma és cirok munkákat készítő téli 
tanfolyam felállítása határoztatok el, 
melyhez a nőegylet érdemes vezető- 
sé,re már kormánytámogatást is esz
közölt ki. A tanfolyamra szaktanítót 
szerződtet, a felügyeletet pedig a hely
beli tanítói kar s a nőegUet ügy
buzgó tagjai fogják ellátni. Ü Jvözöljük 
a derék hőegyletet ezen nemes mun
kájáén n.

Halálozás. Lanczek Jónás nyug. 
ág. ev. esperes, e hó 12-én, életének 
62-ik évében Pécelen elhunyt. Teme
tése e hó 14-én ment végbe óriási 
részvét mellett.

Borkezelés. A m. kir. földmivelés 
ügyi minister tir rendeletére a budafoki in. 
kir. pincemesteri tanfolyamnál bői kezelési 
tanfolyamok tartatnak és pedig :

1. F. évi november 19-töI december 
1-ig — kisbirtokosok és vincellérek részér ,

2. F. évi december 3-tol december 
15-ig nagyobb szőlőbirtokosok és gazda
tisztek számára.

Felhívjuk rá az érdeklődök figyelmét 
Az érdeklődők forduljanak a m. kir. pince
mesteri tanfolyam igazgatóságához Budafokon.

50 év óta mindenütt közkedveltségnek 
örvendenek köhögés, rekedtség, torok és lé
legzési szervek működési zavarainál a világ- 
Egger-féle mellpasztillák. Doboza 1 és 2 
kor. (Bróbadoboz 50 fillér.) Kapható minden 
gyógyszel tárban és drogériában. Főraktár : 
Nádor gyógyszertár, Budapest, VI., Váczi- 
körut 17.
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier cs The 
Champion kerékpáro- 

I al dupla harang csapátygyal, 3 s 5 évi jót
áll issal minden árfele,neles néikíil sz.goriian 
a-: eredeti árakon havi 12—15 kor.-ig teriedo 
részletre adjuk é - kerékpár alkatrészeket 
a egész világon lé.ező összes keriKp..rák
hoz külső és belsögummik, csengők, lámp ái, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singsr varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 7b K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
javításokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használl gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
VIII. kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám, 
és Budán, II., Zsigmcnd-u. 9.

Diszárjegyzékilnk 1C00 képpel kerékpár és 
alkotórészekről ingyen és bérmentve.

Alulírottak jó szolgálatot 
véltek teljesíteni t. vevőiknek, midőn a hites

Gyöngyös-Visontai 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermésll faj-hegyiborainak hatvan 

palack-bor lerakatát 
elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezett borokat a t. fogyasztoközönség- 
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mellett vételre

A borok árában a palackok ára 0 
benfoglaltatik, melyek visszahozatalakor pai 
lackonként 10 fillért meglét Künk.

jánlani.
Asztali borok literes K f

Gyöngyösi sziklabor — 72
Feliér asztali bor — 80
Visontai fehér bor — 90
Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai vörös asztali bor 1 —

Pecsenye borok ’/io 33 ifin
Eger-Visonta borv. feher 1903 —,80 —,45
Visontai rizling 1901 ],-— —,55
Sárhegyalja feliér 1902 1,— —,55
Gyöngyösi Cabinet fehér 1902 1,— -.55
Visontai Cabinet szemelt 1900 1,20 —,65
Leányka 1900 1,50 —,80
Veltelini 1900 1,50 —,80

Vörös borok
Eger-Visontai bor vörös 1903 —,80 —,45
Visontai vörös 1903 1,— —.50
Visontai szemelt burgundi 1900 1,50 —,85
Saját főzésű ó töiköly liléije 1.50

Hordóborokat is árusítunk ugyancsak 
a Gyöngyös-Visontai bortermelők szövetke
zete m r. t. pincészetéből directe történendő 
szállításra. Szives megrendelést kérnek

Sstancsik Lajos és Ilollóy Sándor

A leg-kilünőbb <?s 
legolcsóbb élcletp !

Szerkeszti: Hc-Itai Jenő
Főmunkatársak : Ambrus Zoltán, 
Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, 
Ignotus. - Képei javát Cserna 
Rezső, Csók István, Garay Ákos, 
Otdácsy l.ajos, Fényes Adolf, Fe- 
renczy Károly, Kernstock Károly, 
Máik Lajos, Linek Lajos, Vesz- 

tróczy Manó rajzolja.
Péntek délben már kézhez 
kapják a vidéki előfizetők a 

FIDIBUSZT!
Előfizetési ára páratlanul olcsó : 
Egész évre 6 K.'Negyedévre l’5'l 
Félévre 3 K. Egy hóra 50 fii. 
Egy szám ára 5 kr. (10 fii.)
Friss, vidám, pajkos, ere
deti, eleven, érdekes, bá

tor, díszesen illuszirált 
heti élclap.

Mutatványszámol ingyen küld a 
Fidibusz kiadóhivatala 

Budapest, lliiklt Sxilárd-u 9.

Hatvani főraktár :
Szémann Ágoston gyógyszertárában.

MAKULATÚRA
1 mm. 14 Korona. Cim a kiadóban

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érő, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. = Hullaszállitás.
- " Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.............—

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


