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Karácsony.
Meghatva, magiba szállva, imAdkoz- 

va All ismét a világ a betlehemi jászol 
körül, melyből a világ teremtése óta a 
legnagyobb dicsőség sugárzott az emberi
ségre. Egy «ord és nyomorúságos tél kellő 
közepében fokozott érzéssel gondol rád 
nz ember oh Krisztus, szegények gyámo- 
In, boldogtalanok vigaezti, kétségbeesettek 
utolsó menedéke. I

Karácsony ünnepén, amely ismét el
jött. hogy az élet jármában való ktlzkö- 
(léssel eltöltött esztendő végén ihletve 
higyje az ember a bűbájos, szent regét, 
hogy nem csak e földi létért jött a vi
lágra- hanem a tulvilágiért, ti síron túliért 
is. Karácsony ünnepén szeressük egymást I 
Igyekezzünk jók leírni, valljuk a hitel az 
Isten fiáról, aki ezért jött és szenvedett, 
hogy szeretettre tanítsa az en beriséget.

Egész esztendőn kérész ül hiányát 
érezzük a szeretetnek pedig van saivünk, 
van lelkünk, de az élet küzdelmében si
várokká lesznek a lelkek és kéreg nő a 
szivek körül. Most karácsony meleg ünne
pén, olvadjon a lélek, puhuljon a kéreg 
és szeressünk ugv, a hogyan <> tanította : 
felebaráti szeretettel.

Segítsünk a szegényeken. Tegyük 
széppé és kiemelkedővé a szenvedők ka
rácsonyi ünnepét „is. hogy ne legyen 
ezeken a határokon elhugyolt és árvu, aki 
panaszkodik az ő lelkében, hogy Krisztus 
megfeledkezett róla.

Szerelnénk magasztos dicsőítő dalt 
zengeni karácsony ünnepéről, de az iró 
szárnyaló lelkére ólomsúlyként nehezedik 
a tömeg komor Ínsége, mely lépten nyo
mon szemünkbe tűnik. S mert a soha el 
nem múló felebaráti szeretetnek soha el 
nem múló ünnepe a karácsony, jó szivek 
hozzátok fordulunk és jótékonyságra ser
kentünk. Nem vonunk párhuzamot az idei 
és a tavalyi tél nyomorúsága között, de 
mert ez r.z idei az újság ingerével hat, 
azt hisszük, hogy soha még nem volt na
gyobb szükség a jótékonysági társadalmi 
munkára, mint az idén.

Mily szomorú hogy a Jkeresztény val
lásnak ragyogó ünnepén bányászlámpát 
kell a kezünkbe venni, hogy bevilágít
sunk a nyomor borzasztó odúiba. Megszü
letett I Megszületett I harsogja millió ajk 
a díszbe borult templomokban és mégis 
inkább szolgáljátok Őt, oh hívők, ha Megé
hezitek a szükölködöket. ha felebarátai
tokat igyekeztek ugy szeretni, ahogyan 
önmagatokat.

Ebben áll most a hitbéli és emberi 
kötelességek teljesítése s aki minél inkább 
tett eleget az einberszerelet törvényének, 
annál boldogabb kurácsonnyi ünnepet fog 
ülni. Mert önmagát dicséri a jólelt s a 
boldogságot nem a külsőségben látja, ha
nem csak szivében találja meg az ember.

Karácsonytól karácsonyig mindig egy 
eseményekkel teljes év midik el, az élet 
változatossága seámlalan kisebb nagyobb 
mozzanatod vei fel, melyek inig egyrészt 
tapasztalatokkal gazdagítanak, másrészt a 
sírhoz visznek közelebb, á küzdelmes 

vándorúiban a sírig karácsony ünnepe a 
pihenő stáczió. a magába szállás és lelki 
megtisztulás gyönyörű alkalma és a milli
ók, akik keresztény vallásban születtek, 
ugyanazzal az áhítattal éreznek karácsony 
napján, mint apáik, akik pedig általános 
Ságban hívői bek voltuk és jámborabbak. 
Mint a nap. oly örökkön, oly dicsőén, nem 
csökkenő varázsai száll fel a keresztény
ség égboltozatán Krisztus születésének 
emlékünnepe.

Jöjj hál karácsony s ragyogd be újra 
ezt a szomorú világot I H. J.

Irgalom - Szeretet.
Szegény árra fiú <ill az utczasarkon, 
Szánalmas ruhája rongyos. fested karton. 
Szomorúan tekint a járó kelőkre.
Látszik, hogy ag Ínség, szegényt meggyötörte

Amint Bandikámmal a sarkon megyek el, 
Sióba eresekedem a szegény gyetekkel 
Bizalom derűje tűnik fel a? arczán..............
• Kire vársz, kis fiam, itt az utcza sarkán/

—.Jó etil ekre várok: köszönöm kérdését, 
Beteg ágyba vitte anyámat at éhség. 
En ű alig bimm: éhitem és fázom. 
Egy két fillrrecskét, könyörgök alásson.

Ezt a néhány fillért adjuk neki. apa. 
Így szólal meg Bandi, nesze vid est hasa! 
S a fiúnak adja karácsonyi pénzét, 
Szép pirós rózsát fest arctára a rézzvét. ..

Megcsókolom szászstor ezt a szép virágot, 
Kedves fiacskámban szebb jövőbe látok. 
Boldogsága megless, küzdjön bár eleget. 
Bódoggá teszi az irgalom, szeretet...........

Fülei-BiAntő Lajos. 

A gyermek testi neveléséről.
Tekintve azon fontos tényezőt, mely sze

rint a gyerinekek nevelése és azok gondozása, 
különösen aa első életévekben, mily nagy fi
gyelmet és ellenőrzést igényel, czéltudatosnak 
latom, hogy a t. olvasó közönséget ezen tárgy
felöl tájékoztassam.

A csecsemő születése után legnjánlatosabb 
ha annak táplálását lehetőleg hm anya vállalja 
magára, mert a gyermek korának megfelelő tej
jel leginkább csak ő rendelkezik. A szoptatást 
azonban csak meghatározóit időben végezze, 
legcsélezerübb két óránként, amidőn a esecsemó 
az emésztőszervekben lévő tejet már felhasználta. 
Nem tanácsos minden alk dómmal, ha a gyer
mek sir, azonnal az emlőt adni neki, mert leg
több esetben nem azért, sir, mintha talán éhe? 
volna, hanem a gyakran előforduló görcsök táj
dal inat okozva, őt a sírásra késztetik.

Számtalan esel ben előfordul. Imgy az’anya, 
vagy tejnek hiánya nihilt, vagy pedig gyenge 
testalkaténál fogva, nemküHhnhen előforduló tü
dő, szív, vagy pedig vesídmj folytán a gyermek 
táplálását nem teljesítheti. Ily esetekben a 
mennyire csakt az anyagi körülmények meg
engedik, dajkát fogadjunk a gyermek táplálásá
ra, ne mulasszuk al azonban a dajka tejének 
hasznos voltáról. nemküMhnben szervezőiének 
teljes egészsége felöl orvosi vizsgálat utján t 
meggyőződést szerezni, mert számtalan luppan- , 
gó betegség van, melyek első tekiuteire nem 
tűnnek szembe, a csecsemő azonban annak csi
ráját a tejjel magába szívná és később az alap
jában egészséges szervezetét megrongálná. Van 
nak azonban esetek, amidőn az anya csupán 
mesterséges táplálást képes gyermekének nyúj
tani. Ily esetben nagy xeudot kelIJorditaui arra,

hogy n csecsemő gyenge •■mészlő szervezete- 
ezen tejet elbírhassa, CzéJszerli ezen eseibfir 
friss fejőstehén tejét használ h. m .•rr‘vbi>.«i» a /.sir 
és sajttartuloni nem oly nagy mértekben \.<nr 
melleket a csecsemő meg elem •szieni iinn ké
pes. Ezen tejet tehát szükséges meg \iz/.el tel- 
higittnii s pedig a következő arány bán : ik első
négy hét alatt, egy rész tejhez kél iesg vizet 
adunk, a második hónap alatt : egt re>z leihez 
két harmad rész vizet adunk, s ezt lőj’ ttjuk a 
hatodik hónapig csak ezután h-idjui.k tiszta 
teheti tejet adnia csecsemőnek. Ezen leihigiins- 
ra mint említve volt, s ük sége va.i a csecsemő
nek különben nem volna képes a tehéntejet 
elemeszteni s ennek következiéln-n gyomor »s 
bélltnut lépne fel, «umi a csecsemő gyenge 
szervezetét csakhamar elpusztítaná. A tejnek 
gondozásán felül, nem szabad .•• s'opöüvegnek 
belsejét annak csövét, bimbóját tiszi-czig tekinte
tében figyelmen kívül hagyni, m<it ha eijedési 
gombák maradnának az üvegben vissza, ezek a 
tejjel belekbe jutVH, lemét belhuru ot idéznek elő. 
A hetedik hónaptól kezdve lehet a tehéntejet 
inakkávéxtil, vagy árpukévéval keverve adni, a 
uyolczndik hónap alatt pedig! pépeket és 
gyermek lisztet Is kezdhetünk a csecsemőnek 
adni, űzedik hónapban pedig húslevessel lefor
rázott finomra vágott husi is adhatunk m ki.

Fon»oe ezen étrendnek betartása, mell kü
lönben sápadtság, görvélyes k« i>ág hkru(ula) 
angolbetegség és béTgyuladások lepnének fel a 
csecs-mők gyenge szervezetében, melyek egyike 
vagy miiwkn elpusztítaná ölu-l Tomnitehb éte
leket, csak a második élben kezdjünk adni, 
ekkor is leginkább húslevest hig tojást, bécsi- 
miit let, és teljes ételeket mint tujbe iot darut, 
vagy rizst adjunk ; a tömött élelek adagolását 
csak a harmadik évben, de akkor is csak kis 
mennyiséggel kezdve, fokozatosan emelve kezd
hetjük meg. A táplálkozáson kívül fontos lesz a 
gyermek külső tegti ápolására is ügyelni első 
sorban, a szoba hőmérséke, melyben a csecse
mő tertóikodik, kellő meleg legyen, különösen 
téli időszakban, nehogy a csecsemő saját mele
géből veszítsen, nemkülönben hogy a fürösa- 
tés alkalmával meghűlésnek legyen kitéve, mert 
a meleg vízből kivéve, a hűvös szohalevegője 
könnyen bajt okozhatna. Nyári időszakban sűrűn 
vigyük őket a szabad lovegőre. de könnyű ruhá
val lássuk el őkel, hogy a tiszt' frws levegő 
könnyen férkőzhessék hozzájuk, meit ez edzi 
és erősíti idegeiket és csont rendszerüket.

Gyors átmeneti időszakokban no mulasz- 
szuk el testüket melegebb ruhával fedni, mert 
a gyermek szervezete külső behatásokkal szem
ben igen érzékeny, 8 könnyen torok lob vagy 
egyébh hevenyes fertőzőbaj keletkezhetik náluk. 
Későbbi években elősegíthetjük a gyónnék tej- 
lődését kellő testgyakorlatok álialis, melyek az 
izmok erősödéséhez és a mellkas tágulásához 
nagyban hozzájárulnak. Játék es szórakoztató 
helyek felállításától gondoskodni nagyon helyes 
dolog, mert ez által h gyermek szellemi képes
ségét is élénken fokozzuk, annyim, midőn az 
iskolázási idő elérkezik, már testileg és szelle
mileg jól kifejlett kis nemzedéket láthatunk 
magunk előtt. A mai paedagogiai remiszer oda
hatni iparkodik, hogy ezen kis csemeték testi 

| és szellemi erejüket jél gondozva, c-.ik tapinta
tos haladás utján fokról-fokru emelj**.  és a re
ájuk ruházott munkát könnyen minden eröfe 
szítéi nélkül teljesíthessek. Jelen esi ihvn n 

, szülök tapintatosságára is szükség van. nehogy 
a gyermekeiket az iskolai feladatokon kivüé 
még idegen nyelvek tanulásával vagy zene gya- 
kopásával, már ilyen korán tulhalmnz/ak. mert 
mindennek elsajátítása, nz ideg- k ndf< szites»*  
nélkül esen korban még ki nem vilv ó. azonkí
vül testi fejlődésünk rovására h történik Ezen 
mellékfoglalkozások ideje is axonbnn el rk< jnk, 
el pedig akkor, midőn a rohamosabb lenti fej
lődés korszaka befejezést litert, amidőn a sz«-l 
leml munka elviselésére nagyobb erelyte lelt 
szert a gyermek, ekkor már könnyeben foglal 
hatja a meglevő ismer eleihez az ujjabbakat,
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mlixlrn kóros hatás nélkül. Ezrn kis tajékoztn- 
iHMt síiwskrljeiiek fogadni, s l>«
fogjak látni, hogy nlknluink lesz meggyőzőik sl 
szerezin arra n»zr« hogy l'.'irmlságnkai csak ng.y 
fogja « siker koronázni, ha gyei mekeik lesn 
newléset a szellemivel egyöntelUleg fogjak 
teljesíteni.

Sírbolt.
A nagy ünnepestéii együtt ült az egész Rá- 

'tosy család. Az öreg Rátosy Kálmán vallásos 
katbolikns vök és megkövetelte a família tag
jaitól. hogy buzgón és áhítattal Üljék .meg ka
rácsony Ünnepét. Es a sok tagú família szíve
sen hajolt meg a gazdag öreg ur akarata elölt, 
a hat fiú és három lány, akiket a hivatás meg a 
férjhezmenéB szerte szórt széles e hazában, el- 
inulnszthafallan kötelességüknek tartottak. hogy 
legalább karácsony Ünnepén apjukkal legyenek, 
aki a felesége halála, tehat vagy Irz, esztendő 
óta egyedül uralkodott az ősi Ratosy házban

A csillár, rremekműve a rokokó édeskés 
íiiilipiuanak. négy erős fényű lámpájával fényes 
világot terjesztett szét az ósdi, de ép és (értle 
kés butor/Mitu nagy teremben. Huszonnégyen ül 
tek a hatalmas asztal körül, eróieljivs markáns 
aiczu férfiak, édes fiatal asszonyok s jól nevelt, 
csendes gyermekek. Künn sikong-ott a dermesztő 
hóvihar, fehér és jeges volt a világ, iga/i ka
rácsonyi idő- De l•‘•nll a szobában k'dlemes me
legei i'-rjeszlctt a hatalmas kandalló. Egy ifjú 
pár melengette magul a kandalló mellett. Ezek 
most érkeztek meg. az "iszág másik hatarszé 
léről, négy napig utaztak, csakhogy a karácsony 
estét a -ziiló házban tölthessek.

Ratosy Kálmán, a fehér patriczius — abo 
gvan a környéken neveztek — az asztal fon ült’ 
Hosszú hófehér szakálla eltakarta a mellet. egyik 
keze az asztalon nyugodott, a másikkal szakai 
Iái simogatta csendesen. Még alig beszél'»*k  va- 
iamit’a testvérek, inkább csak suttogva váltottak 
néhány szót, a családfő előtt nem akarták meg 
kezdeni a társalgást. S megszólalt az öreg:

— Hát együtt lennénk mindnyájan.
— Csak az Irma hiányzik, válaszolt egy 

női hang. A legfiatalabb leány, a másféléves 
menyecske szólott' Bájos szökő ten imés volt, 
áldott jó szívvel, hirtelen természettel. A kis 
menyecske megrettent, nagy meggondolatlan
sággal kiejtett szavai felett s félénken bujt el az 
idősebbik fivére mellé. Az fsddóleg súgta neki :

— Piroska, miért nem vagy okos?
A hír.ig villáma czikázott az öreg Rátosy 

szemében Hiragosan ütött az asztalra.
— Senki sem hiányzik, én mondtam. Ugye 

Kálmán fiam, senki sem hiányzik ?
Kálmán volt a ház legidősebb fin. Hatni 

más, komor sirczu férfi- Mikor atyja kérdést in
tézett hozzá, megrezzent es lehajtott fejjel, hal
kun mondta:

— Senki.
Hát akkor fogjunk a vacsorához, gyer

mekeim.
Az ajtó kinyílt a két inas hordta nagy si 

etséggel az Ízletes ételeket és Hlzes italokat, 
pe a hangulat nem volt kedélyes, sem Ünneplés. 
Piroska szavai mély nyomot hagytak a testve 
rek lelkében.

Irmára gondoltak, elveszettnek, elzlilötl- 
nek hitt nővérükre, aki most valahol a nagy vi i 
Ing forgatagába vetette magit, mert nem akart | 
atvjáiiak engedelmeskedni. Irma volt a legszebb 
s a legszellemesebb a Ratosy lányok közölt, 
ör i'iölte atyja szenvedélyes természetét s anyja 
hajlandóságát az álmodozásra Rátosy mint min
degyik leányánál tette, Irma számara is kisze
melt egy férjet: egy negyven év körül gazdag 
és előkelő füldbirtokost. A leány utalta azt az 
emberi s kijelentette atyja elolt, hogy semmi 
szili alatt nem lesz nejéve. Viharos jelenet jót 
HZódott le atya és leánya közölt s az öreg, 
dölyliÍH nemesnek ezek volta'*  utolsó szavai:

— Engedetlen gyermekei nem tűrök a há
zamnál. Eredj ! nem vagy leányom.

Másnap Irma eltűnt a házból. Rátosy Kál
mánnak mikor i dologi'd hirt adtak, az öreg 
urnák, mezizma se hinduit meg.' (Sóik azt 
mondta

— Velem erről a leányról több 4 ne beszél
jelek.

Szöulira*  volt a családban Rat••sy Kálmán 
szava. Smikis? merte elölte lrni.il < miileni 

múlva hírejötr. hegy Irma színésznővé 
lelt, i'sil.ili nevét egy másikkal esőmbe fid és 
mit*  sikerei vannak i színpadon Erre a hírre 
n * ii >/ ••gesz család lemondott Irmáról. Szi- 
i •' x i Rátosy családban mely Róbert Ká
li lyi viszi föl őseit, s melynek egyik tagja 
l-s <h pi my volt a Maria Terézia udvarában 
- iim’u gondolatnak is kellemetlen. Az egesz 
esil;i.l vakon k ivette büszke nemes atyjuknak 
tan i, i gazdag háeiissagról és születési előjog-

röl —     nki olv sulyosim ’»««(•» ? I
családi iradienióknt, kitörölték szivükből. Meg n 
leányok is.

Kínos hangulatiam kezdődött az ünnepi 'a- 
csora. Senki sem mondta, de mindegyikjmk lel
kében f-léledt az elrasziiott nővér. \ ajjon mi
lyen karácsonya lehet unnak a sz-erencsetlon- 
nek? ’ Á ..................

Hirtelen kinyílt az ajtó- Az inas jóit be za
varodott arczal, izgatotton jelentette;

— Csongor Ibolya kisasszony.
A bejelentett már olt állt az inas huta me

gélt. Magas, éjfekete szemű, hahivany arczu 
hölgv volt. Nigyviligi eleganeziával volt ö- 
tözve. fellépése b tartása mar messziről elárul
ta, hogy olyan nő, aki megszokta a tömeg ki
váncsi szemeit.

Csongor Ibolya neve nem volt ismeretlen 
Rálosyék előtt. Ahogyan ismerte azt » nevet 
minden újságolvasó ember. A főváros egyik el
sőrangú színpadán tűnt fel ez az uj csillag, a 
legjelessebb drámai művésznők között említet- 
lék.

Egy pillantás és valamennyien felismertek 
a jövevényt. Irina volt.

A színésznő gyorsan végigment a szobán, 
az asztal főnél á'lt meg. az öreg nemes előtt.

— Kijöttem — karácsonyra, mondta egy
szerűen

S hhajiolta fejéi, állt, miut egy bűnös, 
aki ítéletet varja. Szép szemei kénybe borultak 
s égő, esdeklő pillaniást vetett alyjara. A sze
mével mondta, hogy a szülői, a testvéri szere
tet. a honvágy hozta haza, » gy ölrelniws, égő 
vagy az otth m után, mely minél inkább benne 
vagyunk az elet forgatagában, i'iinal tisztább
nak, anii.il kedvesebbnek liinik fel előttük.

kaimba borult Ratosy Kálmán are/a. Re
megve emelte fel a kezel, mintha az ij<ó felé 
akarna mulatni, de a csontos, kegyetlen kéz 
visszahallott Eiczteli-n hangon felelte :

— Itt e-ak mi ülünk iinm-p I.
A kitagadott leány széjjelnézet a testvé

rek nagy társasága bán Azok mereven ültek ott, 
mint a szobrok. A nővér tekintetét elkerülték. 
Jogkóreg ülte meg a sziveket. Egydiil Piroska I 
könnyezett, de ó is elfordította a tejet.

Irma leierdeit.
Atyám, mindig azt hittem, hogy nem vétet- I 

tem ellened, mindig azt hitlein hogy nekem 1 
volt igazam, de most. megtörök. Bocsáss meg. 1 
Elhagytam a szülői házat, d j nem h »ztain szó j 
gyiit a család nevére, becsület'-in inak lilái lati, i 
mint Hiúikor elmentem innen. S'.'mésznő leltem, 
a siker és dicsőség nz én pártomra állott, a I 
a nagy városban, ahol annyian vannak n nem I 
közönséges emberek, ezrek lelkesednek művé I 
szelemért. De mit nekem a dicsőség, mit nekem i 
a jólét, boldogtalanná tesz a vágy n szülői ház 
után és te itiánnml, aki egykor olyan jó voltál ' 
hozzám! II/gy eljött a karácsony, nem indiain 
ellenállni a vágynak, hogy hazajöjjek egynapin 
karácsony estére. Aztán megint visszamegyek. 
Azt hittem, csak nincs köböl a szivetek, azt 
hittem, n *m  h il ki a szül ii szeretet . . .

Görcsös zokogisb i fultik nz utolsó sz ívni.
A Hagy leiemben peiezekig se.inni nem 

hallatszott, csak sziveltépö assz tfti siras.
Az öreg Ratosy vegre megszólalt. Már nyíl 

godt volt, az areza mintha köböl volna faragva
— Nekem e<ak bírom leányom vitt. A ne 

gyűlik meghalt. Gyermekeim ismeritek ezt a 
hölgyet ? Azt mondja, hogy az éti leányom, a ti 
vérét t i-hol való vér/ Ismeritek?

Irma felpattant. Odarohant legidősebb b.nty- 
j nhox 8 'Heg; :ig 111 t.i a kezét:

B ily ám ! E les bátyám !
Csak voltam, kisasszony, szól"tt iljabl R i- 

tosy Kálmán hidegen.
Mint a sebzett szarvas, úgy kereste a kila 

gadott leány testvérei tekintetét. Sehol egy 
buzdító pillantás, egv batoritó sz >.

i R.ilo<y Inna pillanat alatt Csongor Ibolyá-
| va v iiloz'Ht. Leit hatatlan pillantással mérte vé- 
i gm a csaladot, f"|i*.ne|ii>  a fejét s lassll léptek 
I kel iih-iiI ki a szob iból.

A ki'Kz ilmól visszafordult :
Ssivte i'iiebhi k vagytok mini osto

bák. S '■Iliin', most m ii* igazan őrökre.
Odabent a n így teremben vigmi pill ogott 

a tűz, biuá - 'gos lényt billióit a csillár*  de 
akik ahwa üllek, azok némák voltak és mo
gorvák.

Lomiii az ablak r.latt megszólalt a bedehe- 
mesék éneke.

Megszületett Krisztus, a szeretet isten'1 !
De ok odabent a di<z.'*s,  gazd ig házban a 

szeretet iliiiiopén n szeletel torát ülték.
L'‘im a h íz elölt b<,csapódik egy bérkocsi 

ajtaja. Az ' legális, szép hölgy, a ki beszállt sür 
gáton ki.iltja ki a kocsisnak.

vasuii állomáshoz I De gyorsan hajtson I 
\ issznhany atlik a kocsi párnáiba. Behunyja 

széniéit s feltűnik előtte a ragyogó, fényes szín

ház, diadalainak színtér*.  Ember ember hátán 
szorong, díszes, *il!at*»s  tömeg, mely elragadta- 
tapsai ünnepli az ő nagy művésznőjét. Taps és 
éljeti vihar, zug az illnio< levegőben s ő boldo
gan hajlong a virágokkal bori'ott színpadon.

A k"csi imgyott zökken s a hölgy felriad 
álmodozásából. Süiü sötét feketeség boiitja a 
megfagyott világot. Irma kitekint az éjszakába 
s fáradtan sóhajtja.

— Sírbolt!
Erdős! Dezső.

Astronomia
Irta: Füty Antalt

Azt kérdezed, drágáin, 
Melyik a csillagod?
— I)e kevés a gondod, 
Hogy ezt találgatod'.

Hat aztán egészen 
Bizonyos vagy benne, 
Hogy a tied éppen 
Azok között lenne ?

Hogy még ez4 se tudod?
Csík uss'/.'iny vagy, látod! 
Ugy an gyönge lábon 
aII a tudom my od.

Lásd, én többel tudok ... 
En nekem van kettő, 
Remekbe gyúj'Otta 
Az a nagy teretn’ő.

Aztán itt van mindig. 
Délbe, esle. ie.ii.el.
— Ugyan n*  lakaid el 
A kis tenyereddel !

Korszakos irodalmi vállalat.
Rógen várt é*  óh'j-olt irodalmi \álalkozás- 

ról adunk hirl az oIvd.-oii; k. A lt g-zlil.geseb- 
TŐI, a mely egy nemZ'öi vagyat vall valóra.

Ezer éves küzdelmes mul'jnl an hatom ha
talmas fegyvere volt a rongyainak. Aczel mind 
a bárom.' az eke a kai ti a toll Az egy ik adta hz 
életei, a másik n dicsőséget, a hti'nia'lik a hal
hatatlanságot. Az eke ik írhá iv<zor pih mt. s nyo
mor jött a’z or-zágra; a kardot al.m hány >zor ki
csavarták a kezéből, vagy rozsdasmiott a tok
jában, s akkor h< t vmlt a dicsőség babérága. A 
toll nem pih1 nt <jh i. Az eke nu l elt sem, » 
hmez "k zaj iban sem. Sebből a folytonos mun
kából megépült a magyar szellem monumentu
ma, {ezer éves múltunk legdicsöbb eni’ekramit 
a nemzeti szilem terein'ott kulturális h ilmlásn ik.

Ezer éves itcda'n link mllidi n nagy és 
örökbecsű köll'-i müve együtt, ez lesz a „Magyitf 
Remekírók- ..a tnagvat iiodalotn fón>Üvei“ ezi- 
mén meginduló vállalkozás tartalmi- A hogy a 
czime is mondja, benne lesz n köny \ iáiban min
den író, a ki magyar, és minden munkája, a 
mely remek Telje.*-gy  üjien eiiye n n • i var klasz.- 
szikus irodalomnak, ötvenöt testes kötetben, Kö
zel t iz.enny oloze/f'r I ipon: ezh*>z  a ..Magy ar Re
mekírók- könyvtára *i  nelytel, !• i vriíjzaviil a 
kiadólársaság: a Eratiklin Írod ilmi intézel most 
a magyar olvas*'  köz"mség ele lep.

A I' i vez' lImi. a mely valóban n legnagyob 
Szabású, legsziikí-égcsebb es legkiválóbb irodal
mi vállalkozásról szól, kiemeljük a következő
ket-

A könyvtár minden elhunyt nagy inaeyar 
Író mi (leli nagy alkotását magáié ii foglalja, 
az egész munka valóban a tn igyar szellem km- 
cseshá'a lesz A legnagyobbak; Petőfi, Ariitiy, 
'Pompa, teljes — • lehelóieg tökéletes és a h‘<*  
gondosabb — kiadásban jelennek in *g:  11 töt'Ki 
remekírónak megválogatva, mindegyikből tnn••<- 
az a mi -örökbecsű, a minik olvasása ma i> * 
művészi gy önyörüsóug. | és lelki haszonnal j>n» 
mint i megalkotás idejében.

Szerencsés gondolat volt, Imtgv a gyöjte""*  
nyes kiadas c-ak a \ lóban niiiVndnlHlot tója 

' egyiit az olva-'-b.'ik. A századokon keres • 
megszűri izl’s. a fejlett e.'-zl' liba ÖK^zev Meg'1 10 
mind' n Írótól mindazt, a mi \ ab bán img' s 
mindez’együtt t ibil.ja a in'gyár közönség 
gyár Remek Írókban. .

De többel is talál. Ugyancsak, a kik nz 
összeválogalás munkáját végezlek, első i.m 
gu szakemberek és irók, - művéizi in^'t,.’vlnp 
és Írod'Imi bee Ü élelr-jzoi is inak a 
hex, s igy a munka nemcsak a ningj’o*  ’1"1 

i lom remekeinek teljes gyűjteménye ies5; ' 
egyszersmind n magyar irodalom legjobb:’ 
megszerkesztett története. ,

A gyüjhemény teljes lesz és hiíiiiytahui-' 
Jussától Aranyig minden elhunyt magyar if" rn 
veit összefoglalja. A kiadó minden magym- re*

lrni.il
anii.il
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niekkü kfnJAsai Jogát megszerezze, sót n |eg- 
Wbbjének egyedim kiadási jogát. Így Arany Já
nos, Arany László, Vörösmarty 'Mihály, Tompa 
Mihály, Gixsiy János, Bajza József, Czuczor 
Gergely, Kemény Zs.gmond, Szigligeti Ede, Vaj
da János, csakis ebben a gyűjteményben jelen
hetnek meg. ■ másik kiadónak munkáik kinyo- 
rostására joga nincsen.

A Magyar Remekírók köteteit minden 
egyes iró pompás arczképe fogja díszíteni. Egyéb 
képek nem leesnek a gyűjteményes könyvtár
ban. Ez is szerencsés elhatározásnak mondható 
Egyfelől kiadónak irói illusztsálfatnla szinte le
hetetlen. Nem a megrendelés, hanem az ihlet 
szüli a művészi alkotásokat. Évtizedeken, néha 
századokon keresztül a képzőművészét maga
magától megteremti az irodalom művészi meg
testesítését. Egy elhatározás erre azonban nem 
elegendő, a gyűjteményes kiadás pedig nem al
kalmas forma. Olvasásra szánt, apró, kézben 
tartható könyvekben elvész a művészi illusstrá- 
czió akkor is, ha azt már megteremtette a mű
véé*!  alkotás . . . Hátim még nincs is meg ? . . .

Még két névsort teszünk Ide végezetül.
A gyűjteményben együtt van irodalmunk 

minden kimagasló alakja: Arany János Arany 
László Bajza, Balassa, Berzsenyi, Csiky Gergely 
Csökönéi, Czuczor, Deák Ferenc*  Eötvös, Faze
kas, Garay, Gvadányi, GyöngyösBV. Kármán, Ka
tona, Kazinczy, Kemény Z-igmond Kisfaludy 
Karoly Kisfaludy Sándor Kossuth, Kölcsey, Ma
dách, Mikes. Pázmány. Petőfi, Reviczky Gyula 
Széchenyi, Szigligeti, Teleki László Tompa'Mi
hály Vajda, Vőrösmnrthy, Zrínyi síit Ez az egyik 
névsor

A másik névsor szaké az élő kitűnőségeké, 
a ki n volt költők műveit kibocsátják, beveze
téssel, életrajzai,« méltatással, jegy Hetekkel el- 
latjak. Ezek : Alexender Beront Badicz Fersncz 
Bánóezy József Ba.ver József Beöthy Zsolt Bér- 
zevlez.y Albert. Endrőtli Sándor Erdélyi Pál Erodi 
Béla Ferenczy Zoltán Fi akiiói Vilmos Gyulai 
Pál Heinrich Gusztáv Koroda Pál Kosain li Fe
renc*  Kozma Andor Lévny József Négyessy 
László Rákod Jeoó Riedl Frigyes Széclty Károly 
Széli Kaimén Váczi János Vntlnai Károly Voi- 
novich Géza Zoltvány Irén. Mindegyikük azzal 
az Íróval foglalkozik, a kit már előbb is tüze 
tes tanulmány tárgyává tett.

Az eleven Irodalom igy nyújtja az elhunylak 
halhatatlan müveit, a magvar olvasónak. Az 
olvasó pedig — hisszük — két kézzel kap azok 
után a méltó és valóban nemzeti széliéiül kin
csek után, a miket olyan régen Altit.

Jertek ide mellém...
Jertek ide melléin, jertek ide körbe. 
Pihenni akaratok, össze vagyok törve ! 
Emberek köst jártam, hideg átjárt; fűzeim, 
Égő telketeknél melegedni vágyóiul 
Emberek közt jártam, csábított az élet, 
Segilni a jóban, lenni nagyolt, szépet.
Bár ne mentein volna, isszonyu barett van ott 
Most vérzik a szivem, fájó sebet kapott, 
Jertek, gyógyítsatok I

Emberek közt jártam, vitt egy balga álom, 
Hogy majd a világot kebelemre zárom.
Itt wembe kaczagt.ik, ott rutul megléptek, 
Majd rám hullott havit, fagyos, hideg télnek. 
Emberük közt jártain, megrakodva kincsei. 
Lángoló kebellel, bizva-bizó hittel. 
Kirabolva durván, jó hogy vissza tértem, 
Elvesztett kincsemet vissza nyerem épen — 
Ha ti lesztek vélem 1

Péterfl Gyula.

Nénémasszony korában.
Irta: Erdélyi Gyula.

Táiiözoljatok, lányok, tánczoljntok ! —!Most 
van ’ nafarsang, A fiiitulság hadd mulasson, 
Juventos venios, úgyis nemsokára,‘visszakéri léte- 
lesünket a teremlés. Füst és páraként oszlik el 
életünk. Kevesen visszük át a mát holnapra.

Fnrsting van. Távozhatok böjti gondolatok. 
I’edig elég bőjit gondolatok kelhetnek föl emléke- 
Hikhen. Sokunknak, nagyon sokunknak, kik az 
elet bermészetes egyen ütőjét alhnhultuk.

, üszőmbe (jut egy rég elfeledett tárcza, úgy 
velem, Tóvölgyi Titusz, a jeles elbeszélő irta, 
'-sak a tárgyára emlékszem.

Ide irom az iktató rövidségével.
Bálba megy a meglett férfi egy kis vidéki 

varosban; csupa régi aroiokat lát. — Nini, hát 
ez«k még mindig hálóznak. Ugyanazok a régi 
•rexok, esak a modoruk más. Sohaee vénülnek 

meg. mulatnak, akár csak néném»88zony korában, 
de másként.

Talán megifjodiuk ?
Dehogy ifjojiik. Fiatalok. M^gvénÜlhetnek 

meg. Ezek a légiek uj kiadásai, a klasszikus 
mulatók modern kölesben. A pajtások és hajiLini 
tánozoeok fí.ií és Irányúi, apjárii-anyjárn ismer 
belünk mindannyinak. Kz az Olga, ez a Laezi, 
a régi Laűzi. Hej, diiioni-dánom ! Van valami a 
régi vágaslxd, csakhogy mégsem egészen az öreg 
garda, ott ülnek apák és mamák, gyönyörködnek 
a devnj farsang szilaj jókedvében. Talán csak 
tegnap volt. Vagy most is járja az az eltűnt 
húsz év.

lg: za van Tóvölgyinek, r mai fiatalság 
mulatsága, modora elüt a hajdanitól ; mi hozzá 
tesszük azt, hogy kiveszett a magyar típus. 
Ezek a mai bálok tieKtán csak hiúság vásárai, 
eladó- és vevő bazárok.

Nincsen családias színezel ük.
Ma — mint az irodalom, a művészet, köz

élet — r bálok is h fővárosban vannak czent- 
rulizálva.

Nénéinnswony korában Kapátoktól le a 
délibábos rónak metropolisáig és a házi tűzhely
ekig, végű táiieaolt a fiatalság, Egerben adtak 
találkozót, a debreczeni bálra. P zsonyban fog
laltak négyest a pécsi balra

Az egész ország egy csaladot képezett. Nem 
voltak a tanezosok d «nd\k. ggjerlik, fenegyerekek. 
Ha betyár is, betyár a falujabm. de nőt .nem 
sértett meg soha. — Ritka eset volt a párbaj.

És ma ?
Minden bál ui.’m verekszenek és kapnak 

egy kis karc'Olást, vagy lőnek lyukat a levegő 
ben.

Tombolt, a jókedv, csillámloit a kedély.
Es ma ?

A kedv lie'yéi vá-ottaág, *i  kedélyét feslett- 
ség váltotta fel, a g ívnllérság"! ripőkség. az 
uraságot Mokany Bercziseg. min ha ez az Ízlés
telen és sértő alak sok kiadásban létezett volna.

Nem tUkiéiit az nvg soha, mint- pár évvel 
ezelőtt, egy pesti balon, hogv egy nőt ti rézül 
ütöttek, a nélkül, ho«y ezt az ural a társaság 
diszkvalifikálta volna.

Nénéinassz m.v korában a fi ifalság érlelte 
a keztyü jelentőségét. Modora fiii 'in és előzékeny 
volt. Ma a iánczosnő\el es a hölgyekkel többnyire 
úgy bánunk, a mint nőkkel bánni nem szabad.

A magát műveltirk tartó és ebben elbiza
kodott ifjus'tg a régi idők felnit gúnyolódva, a 
legnagyobb illetlenségeket követi el

Ilyenért a paraszt bálok l.ól is kidobnák, de 
a fővárosban kihircsednek érte.

Nem akarok ismétlésekbe esni, de ki kell 
mondanom, hogy az irodalom kétértelműsége és 
erkölcstelensége oka ennek, a mely az Ízlést 
nem finomítja, de tönkre teszi és kiöli még a 
csiráját is.

Nézzünk csak meg egy csárdást. A nri re
mek, fenséges tdnezunk kánkánná fajult. Hol van 
ebben a magyar typus, a miért Rákóezyt bujdo- 
sásaim kísérő leventéinket megbámulta a versei- 
tesi udvar?

Válóban csak egy roswz, nem is magyar 
KÓt használhatunk rá : duhajkodás, mert azt 
hiszik, hogy ez a duhajság valami magyar szokás, 
pedig Szvatopluktól ered.

A körmagyar a világ legszebb, legilledelme- 
•ebb tánczR, kiveszett. Hol a verbunkos, melyben 
a meglettebbek is részt vettek.

A régi magyar nép kivedlett faja erényei
ből. A kedély, melyről hazánk mulatságai híresek 
voltak, esak mint hazajáró lélek kis rt.

Beszéljünk n házi halókról?
Minek hisz azt a piknik vallotta fel. A bódult 

fényűzés miatt nem Ildid ilyent tartani. És a 
batyu-bálok, a miket boldogult Boná'li Gáspár, 
a kitűnő magyar freskóin*  örökrutte meg. Vége, 
egészen vége.

A mi regény-, dráma- és besz 'dy kivonatokra 
(vulgo, mint a .Magyar Szemleu helyesen jegyez
te meg: tárcán) alakult ifjúink és leányaink 
ezt közönségesnek tartják. A vacsorákat soubók, 
a házimulRteágokat sourők, vallották fel.

Romjain vegetál a magyar társadalmi élet, 
a miként ez nénémaswony korában nem volt.

Hej, dinom-dfai'»m I
Ki hitte volna, hogy a felelt komoly czikk- 

ben lehet elégiát keseregni. Néném asszony-uram- 
bátyám sohasem.

Elvesztek legszebb Uneznink ; a mártogatés , 
a gyertya-, a tükör meg az egere*  táncz, a Bát
horyak udvarának ez a híres tánczit, melyből egy 
nagy tragédia is keletkezett.. .

Milyen jól esik ezt. a régen inul tat Kemény 
Zsigmond regényeiben é« a Vas Gereben kedily- 
kincses bányájában olvasni Hej, dinem dánom 1 

Nem úgy van már, mint volt régen.
Nem az a nap süt az égen .. .
De Jó lett volna ebből a régi világból egy 

kis kovászt mutató-sülősre eltenni I De segítettünk 
még a kovászt is rohamosan megsemmisítőn!.

_____________ _____ __ I
Az idegenből átkalózkodott irodalom miatt 

vesztettük el társadalmunk régi képét. Miért nem 
. olvassak a mi régibb, liszleség***  iro*lalniuiikut,  
! a melyben nincsen ámbra és sz.-diiő niosusx ?

Hölgyeim, jöjjenek pihenni erre az oázra, 
megintjük, milyen kedves, kellemes, ideális.

Nem kap senki idegbeiegségel . .
Vagy csak tanezoljntok, lányok, tánczoljR- 

I tok és nevessetek: mi volt nénémasszony ko
rában ?

Seiiiini hássságtörés és'seinini válóper.

Elveszett ifjúság.
1 rtn : Zemplén i .írpitil. 

Óh, elvesuett ifjusAgom, 
Etfész«égein, vidámságom I 
Hegyoldalok víg palukja, 
Zugó-morgó zúhatagja, 
Felhős híjon íide reggel : 
Jöjj még vissza, jöjj még egyszer

Ülve csöndes hegyoldalban 
IíudorAsznék mélán, halkan ; 1
Lelkesedés borzongatna 
Fölemelő gondoláira ;
Eltelnének balga eszmék
S csak éreznék, csak éreznék !

UgrAndoznAm körül,tköre 
Árkon, niesgyín, csak előre I 
LAzban égne forró vérein, 
Mig a tetőt el nem érem, 
S a magas hegy kopasz vűllAll 
A tüjt tele kiabAlnAm.

AhrAndozó, szőke felleg, 
Habos, könnyű, mint lehelet, 
Óh. ha veled repülhetnék I 
Erdős ormon inegülhetuék 1 
Uh, mi AldAs lAlni, tudni I 
E szép földet körülfumi1

Nem rut, nem rut ez az élet, 
Mig aa elme meg nem érett ; 
Képzeletünk el nem fAsul, 
Szivünk, lelkünk meg nem mAsul ; 
Mig nem értjük önmagunkat, 
Érthetetetlen bánatunkat!

Csak annak fáj bánat, kétség,
Ki már érti szenvedését.
Az a beteg, a nagy beteg,
Ki már tudja, miért remeg.
Hogy a nagy seb be nem forrhat, 
Hogy ö abba bele sorvad.

Ha eltűnt a szép igézet
S nem ragad el a természet. 
Nem ád kedvet erdők zöldje, 
Üde réteg tündérvölgyo : 
Elvesztvén az ifjúságot, 
Elvesztettük a világot

Hirek
Előfizetési felhívás- Jövő év január 

elsejével lapunk uj évfolyamba lép. Ed
digi sikereinkből merített önbizatommal 
Álunk előfizetőink elé és kérjük lámogatA- 
sukat megerősödött vAllalatunkrii nézve a 
jövőben is. Lapunk irAnyAt, czéljAt ren
deltetését és azt az igazi missiói, ame
lyet betölt, nem körvonalazzuk bővebben, 
hiszen már ismer berniünkéi a nagy kö
zönség b e szempontból nyugodt önér- 

| cettel hivatkozunk eddigi működésünkre. 
PArtoktól, érdek csoportoktól, egyénektől 
befolyásolhatutlunul fogunk dolgozni mint 
sddig tettük : ezen túl is — városunk 
szellemi, erkölcsi és anyagi haladásának
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vasárnapokon a vasárnapi niunknszünetről szóló 
törvény végrehajtási rendeletének II. >•) 2. 3,4, 5, 
pontjai alatt említett ipari és kereakedelinl tele
peken az ipari munka, illetőleg az udás vevéi 
egész napon át végeztet kesék. A végrehajtási 
rendeletnek idézett pontjai oly ipari és kereske
delmi telepekre \ unatkozunk hol a munkftszü- 
imt, vasárnap délben vagy délután 2 órakor 
kezdődik, mint a borbély és fodrrtsziparn.il a 
gépiparnál, a kisiparnál, n pékiparnál az Ipari 
és kereskedelmi, üzleteknél a kereskedelmi és 
ipari irodáknál, gyorsáruk szálitásónál végül 
a vasárnapokra és hetivásárokon nz elárusitás- 
na.Ezekben « műhelyekben és üzletekben a mun
ka illetve az kiárusítás a két vasárnapon foly- 
hatik az üzletek tehát nyitva lehetnek a gyá
rakra és nyomdákra azonban a munkaNzÜnet fel 
függeeztése nem vonatkozik.

A tót leány — Aszódon. Az aszódi 
polgári kör f. é. deczember >9-en saját helyi
ségében könyvtár alapja javára műkedvelői síi. 
ni előadással egybe kötött tánez estélyt rendez. 
Beléptidij: I. hely 2 korona, II. hely I kor. 20 
fillér, deák jegy 60 fii. Jegyek előre válthatók 
Sárkány László gyógytvértaraban Aszódon es a 

l bal napján este, a p-mztárnál A műkedvelők ez 
i alkalommal Alin Tihamér Tóth lenn y 

ezimil népszínművét mlják a következő szerep 
oszlással : Rendező Grosziltii*  Sóiul »r, karnagy 
Bulla Lijos Súgó ifj. Staub ViJmos lesz Kezde
te fél 8 órákor. Gyarmat hy János, jómódú gaz- 
daember Szöllösy Pál, örzse, a felesége Hor
váth Mariska, B tinli, a fiók Matolesy KáJmán. 
M iié Julis gyám eáiiN uk Bentsok Irma, Panni, 
szolgáló Gyárin ithyéknál Deér Eiz^’ke. Kospál, 
uradalmi balom orvos Bol lis Niván, Lipták a 
mt k felügyelője Ko-alsy Aurél, Sáry a felesé
ge Horváth Ida, ÖtOs Mari javas asszony Deér 
Juliska. B n boly.i. n suiumás k vezetője Herez 
Bein, llaiika, a leánya Grösz Vikiim, Misu lót 
legény M ijóros Mgklos, Deres, kisbiró Sehneveisz 
Miklós, Csöbör p.traszilegény ifj. Krenkó József, 
Szüli, csiiplárleáiiy Iniibi Giz-’ll •, 1 ső 2 ik 8 ik 1 
paraszlleaiiy Griner P.m'us. Gráner llonu és 
Kiss Marisoi. Kacsa, tólJeany Kárasz Juliska, 
A fa'u népe, lót summások, czigányok.

Tolvaj vendég Hányák József' gödöllőhöz 
tartozó felső malomi lakos négy napon át adott I 
ingyen szakist Branfn-r János rak <«csabai fncz<*r  • 
I ikatos se^édii'?k\ ki munka után járt Gödöllőu 
ez idő alatt R hó |4 éli azonban nem k-pván í 
inunkat, Jel szedt-- a sáiorfajái és- eltávozott i 
G i«| illőről. Csuk ekkor vette észre Hanvák hogy | 
a l.ula alá r-^y könyvben elrejtett 300. korona , 
készpénzéből 260, korona papír pénz hiányzik 

s —igy azt mi iilen valószínűség szerint vendege I 
vitte el. ki allit"lag (’ ink 'iának ve te vándor 
útját. A nyomozás íőlyikj azonban h tolvaj le
gényt eddig kézre kerít*  ni nem sikerült.

Tonyósz szarvasmarha- díjazást tartott 
a , Hevesm gyei Gazdasági Rgyesület." Bükkszék 
községben Az egyesületet Bnranyny Niván képvi
selte, a díjazáson megjeleni Pöka Sándor állat- 
lenve ;iési felügyelő is A tenyésztők mintegy 
150 drb. szebbnél szebb sxarvasnmrhit hajtottak 
(dó s a ffihlmivelesiigyi miniszter adományából 
több kiseb! -nagyobb pénzdíjban rész-sültek, míg 
a nagyobb tenyésztők egyesületi oklevelet kaptak. 
Mikor jutunk mi is annyira, hogy ily díjazás 
nálunk tart áss ék.

Postai csomagok árverése. Tapasztalás 
szerint a karácsony i időszak alatt a postára adott 
csomagok némehikéről a rosz^zu1 felragasztott 
eziniirnl leválik, minek következtében a csomagot 
k••/.besiteni nem bdiei Az ily esomiigokiiak gyor 
san romló tárgyakból álló tartalmát a postai 

■fcznhilyok értelmében nvilvános árverésen elkeli 
adni Ez az árveres Budapesten deoeember 20 
tói bezáiólag a jövő évi január hónap 2 ig m- 
ponta délelőtt 11 óra 30percztől é8 délután 5 ó 
rátái kezdve a csonmgnyoniofiió postahivatal he- 
Ixisgében \ II. kerület Aréna ut 2. sz. I. emelet, 
le-z. in l.vre a vonni szándék -zókat a távírdái 
Igazgatóság ezenn I Ineghivja.

Balosét az utczán. Sűlyes baleset érte 
Rmlnyászky JozKefné úrnőt I. hó 18-án d e 
Gödöllőn, a Pes.i utexálHin. Nc.vezott úrnő ugyan 
is kocshi lmjtninii ki birtokára, Szudán, u^özben 
azonban lov ii ni‘gh Arosodtak s ö ép n a Plis- 
til léb*  tenielki.zesl vállalat elölt n földre esett 

pedig oly Sírrenc-etleniil, hogy súlyos sérü
lésekéi és agyrázkódást szenvedett. A súlymmn 
s nilt urno b •vitték a Plisfil féle házba, hűl a 
rtlippovics Likasban azonnvl áp<dás alá vették, 

ehő segélyt a nyomban helyszínére hivott dr. 
Sebőn Gyula, kiváló orvosunk nyújtotta néki, 
kinek ism'-rt lelkiismeretessége és nagy szaktu' 
tlasaimk kös -őnhelő hogy a súlyosan sérült úrnő 
mar túl van a veszélyen.

Karácsonyi meglepetésnek nagyszerű 
az uiohiuui Iiingiinlult „Ki., élezlap" ezimü 'liumo- 
imsnkus netih'pnak az első száma. Qyönyörü

elóinozilitásárii, félviriigozhittisái'ii. S hogy | 
ti míg;, közönség, minik fokozott kivánal- 
maiunk annál inkább és tökéletesebb 
mértékben megfeleljünk, Inpiink lartiilmát 
uz eddiginél teleniesen meg nagyobbii.iuk 

.*•■  janiim' elsejétől kezdve inir mint .Ma
gyarország egyik legnagyobb vidéki heti 
lapja fugánk niegjelenni limit oly lap, 
melynek nem csuk a helyi, hanem orszá
gos kérdésekben is döntő súlya lesz, ha 
ezt lapunk előlizelói támogatásukkal s az 
által, hogy ismerőseik körében is terjesz
tik - lehelövé fogják lenni a jövő év
ben is. Ismételve kérjük tehát szives tá
mogatásukat és erre való közreműködé
süket. Tisztelettel, a kiadó hivatal.

Királyunk karácsonya. A király kedden 
deezember 24-én Becsből Wulseelie megy s ott 
tölti kar icsoay ünnepet Ferenc Salvnioi' főhet;; 
cég es .M iről Valéria. főhercegnő körében. O 
felsége december 27-én lér vissza Becsbe.

Az uralkodó család népessége. Kirá
lyunk legki.sebl.ik unokájának születésével as 
uralkodó család tagjainak szama 87-re emelke
dett, akik között ö felségén kivid 31 főherceg 
es 55 lohereegnö van. A es d ad legidősebb tag
ja Adelgundii fólieréegnö. ki 78 évvel idő-ebb n 
k-gllatal.ib főhercegnőnél, n most novemberbei) 
született Maria Erzsébet Teréziánál.

Hivatal vizsgálat. Knrpineez Czynill álla- ' 
mi szóimeleszéki ez. titkár az aszódi Mr. javító- 
iiltéx.-t pénz és anyag kezelési hivatalánál több . 
napig tartó vizsgálatot faltot’. A víz,szólalnak az- 
lett az eredménye, hogy a vizsgáló titkár nem
csak rendbeli talált. mindent liánéin mutikirrö 
nagyot,laia-s iránt is javaslatot tesz az igazságügy 
niiiiiszH-i iuaihoz.

A király menyasszony unokája. Er 
zsebet töln-iezegiiö, királyunk nienynsszonyuno- I 
kaja, miit -‘rti'sülüiik, Wíadisehgraetz O.tó her- I 
ezoggel kötendő Házassága után hozzánk uta
zik és h izassigán ik niivi-slieleit Magviirorszá- I 
gOll fogja tölteni. Ez alkalom.na! igen vnlösz.l- I 
nii liogy a fiatal pár illeg fogja látogatni Crö ' 
d ’liöl is. hova a fölierczegnőt tinini kedves esa- ' 
iiöi iml'-k Mixi. AVindisehciaclz hetezegi-t ugya-. t 
nis hazassnga után a l’ozsonylioz közel fekvő 1 
Barmiba helyezik at, ahol az ötödik huszárezred ' 
•■gok sziz iila almmamizik. A h -fezegi pár l’állfy - 
• liinos grot bazini szép varkazletyiibaii fog lakni. I 
A várkastélyra való alku bízások most folymyk. i

Első polgári bál Gödöllőn. Nagyszil- j 
hasú, fényes .mulatsága . lesz az idei far
sangnak az ,i bál. melyet a gödöllői pol- I 
gáni kör, ez az agilis életre való fiatal ' 
egyesület rendez lanu.ár 5-én, a Karolyi 
féle l .r; séliet száiiö összes termeiben- A 
száz,is rendező bizottság — mellben gö- 
dőllö minden társadalmi köre képviselve 
vnn. — már megalakult s az ízlésesen 
kiál'itott meghívók szétküldését — ami— 
tekintve, hogy több ezer meghívó külde
tik szel, — előre láthatólag napokat, sót 
heteket fog igénybe venni, — már meg 
is kezdette. A hálón Béla ezigánv bandája 
fölváltva fog muzsikálni ll.ioz Pali tóvá
rosi bundájával. A terem is különös disz, 
szel lesz di-zitve. Szóval az első „Polgári 
bál" tényesnek 4s zajosnak ígérkezik, s 
hogy publikuma is nagy lesz: az kétség-, 
leien A jegyekre szóló előjegyzések már 
is egyre érkeznek ti kör elnökséghez, a vi
dékről. Gödöllő mindkét nembeli tánezos 
liat dsága is ugyancsak készül már rá annál 
is inkább, mert ez lesz Gödöllőn u farsang 
első nagyobb elite bálja.

Lelkész hívás. Ifj. Korén Pál volt a-zótli 
ey, s h-Htosz es vi.íjl.-is tanárt n toromul megyei 
'"lol'b    i-gsli ősközség közgyűlési*  egv. 
liaiiuu h-lkes-déss-l lelkészének Int.a in...r A 
hátid pop ilGs.ii f In', jóén foglalta el.

Karácsonyfa ünnepély. ,\ gödöllői hité- 
l'""v ■ eliikilii (Inán D.mielm*  úrnővel, -
cyii.i'esi ludiioitiik a szegény gyermek-k karú- 
c- >n.vt.iliii--. A gyiljiés rövid'néhány nap al--tt 

T ’ -iki'iiil . hogy a szegény gyermekek 
» "■ ..... . :>|-a I'Z eiben is álhllli Ing . s Illeg fog.

■i ' "onoiziii azok kar-áesiniy estéivel is, akiktől I 
1' ' ' M nieg'ngatlta. ’ - a nemes I

'I "zok n VMir.it iiipunk legközelebbi 
ima I i közölni-

A vasárnapi munka szünet fel- 
fu.uoc. >ss \ k ro-kodelmiigri mii'isz'tei'meg 
" *'  ‘"-ü ■■■ "vi ■l.-z - iih-n 22 :s 2'J ór.> nsö 1 

sokszínű köntösben, az érdekesnél érdekessel!, 
kepeit özönével és szórakoztató, inuhitató .. 
kucznghtto élezek soknságávnl hézagpótló szere 
pet vnn hivatva betölteni' Az elölünk fekvő el.Á 
számról röviden elmondhatjuk, hegy olyan a m,. 
lyent Magyarországon még nem ismertünk Rou 
pánt kedves n rorinájn, (esetleg zsebben is bor 
dozlntó) rendkívül szép a kiálitása, érdekes és 
változatos a tartnima. Emiéi több jót esvetlan 
lapról sem lehet elmondani. A .Kis élcalap" 'ja 
oldalra terjedő első szánni egy .irodalmi pálö. 
intőt" is lesz közzé egy humoreszkre és eóv 
humoros versre. A pályaművek fölött zsűri ítél 
amely zsűrinek Bródi Hándor nz országos hirli 
iró az elnöke. A .Kis élezlap" ot B, Virág G. za 
ismert fővárosi ujs.igirj cjllogíi't szerkeszti a 
legazivesebeu ajánljuk előfizetésre a KisÉlezla- 
poi mely amellet hogy 36 oldalas és minden 
tekintetben tetszetős és mulnhittató a legolcsóbb 
élezlap is Magyarurszikgon, mart előfizetési ára 
egy negyed érre 2 k., 40 f. félévre 4 k. 40 f. 
egy évre 8 korouu. Egyes száma áru 2i) fiiéi- 
Elöfiaotní lehet műiden könyvkereskedőnél 
minden postahivatalnál és közvetlenül a kiadó, 
hivatal utján Budapast, V., Nagykoroua-uteza 34 
sz. mely mutatványszámot kívánatra bárkinek 
ingyen Itűld

Chrlastólyl Béla müvei. Közönségünk
nek, 1— különösen n gazdasággal foglalkozók
nak — jó ismerőse ez a név. A kiváló szakem
ber most egyszerre két kötettel lép a nyilvános- 
ság elé, melyre nézve n következő előfizetési 
felhívás közlésére kért fel bennünket: Több évi 
a tollal való munkálkodásom után isméi bátor 
vagyok a nyilvánoséiig elé lépni és pedig most 
egyszerre két müvemmel..Egyik müvem a .Ka
lászok" cím alatt jelenik meg « taitalsiiiizni fog 
12—14 legnagyobb reszt a gazdnsiigi életből 
merített elbeszélést, melyeket mint gnzduember. 
a természet sz.épségeii Kimúlva éajnz egyszerű 
falusi életed hinulináin ózva, — Írtnál. Alakjai 
közlünk mozognak és velünk élnék s nng.v rései 
n guzdni életet, .tnomdiilinunk eme igi-n fontm 
osztályának apró epiz' (Ijnil tüntelil. fel. Előfize
tési áru: fűzve 2 korona, díszes kötésben 3 kö
römi. Másik müvem „Gazdasági lillntienuret. n 
magyar gazdálkodók részére" címen a magyar 
giiidaköeönségaél hézagot óhajt pótolni, mnt 
kimerítően tárgy djn mindazon állatokat, melyek 
máit hazáiikheliek a m gyár gazdára káros vagy 
hasznos voliániil f-’gvti fontosnak, A mű ez-n 
nz alapon van felosztva, mert a huzal állatokét 
hasznosukra, károsakra és részben lbisaniis rész
ben károl'ikrn osztja fel s ezen három csoport
ban helyezi el n természetrajz! osztályozás 
szerint a rendeket és fajiémt, minek folytán ez 
a tnü n gazdálkodó kezében iielkülöz'ietli-n ké
zikönyvé válik s mindezt köTüllielüi 18— 20 
ivén mondj-1 el. I!lófizeii»ti ás-n: fűzve 3 korona, 
kötve 4 korona. Azt hiszem, hogy mint, eddig, 
ugy most sem csalódom az olvasó közönség s 
különösen guzdiitáraiiimbaii. ha jóakaró támoga
tásukra szánii'ani bátorkodom s mindkét müve
met nagybecsű pártfogásukba ajánlom. Tisztelet
teljesen felkérem tehát, hogy azokra, vagy azok 
egyikére előfizetni, s a pénzösszeget alanti czi- 
nienien mielőbb elküldeni szíveskedjék, hogy a 
megrendelt könyvpéldányokul rövid idő múlva 
kézli •« juttiithnsnini. Bátor vagyok v-*gül  meg 
jegyezni, hogy az ezen két müvem után nyeren
dő tiszta jövedelem 5 százalékúi u „Magyar 
Gazdalisztek Országos Egyesületének'*,  ü száza
lékát. pedig a ,.Hatvnnv!d“ki Gatdat.iszti Körnek" 
zzántiim, igy is óhajtva szerény képességem 
szerint a hazai gnzdnságügyet támogatni. Chri- 
astélyi Béla gazdasági intéző Lőrinczi Nogrnil 
megye

Újévi üdvözletek 1 koronáéit közölhe
tők lapunk nyílt téri rovatában. Kereske
dők és iparosok ez utón üdvözölvén üz
let barátaikat, sokat megtakaríthatnak az 
üdvözlés költségeinél.

A .Budapest'' 25 éves Jubileuma. Rit
ka ünnepet ül közelebb a .Budapest" képes 
politikai napilap, Feniiállúsániik intszonötéves 
jubileumát. Negyedszáz az emberi életben is 
nagy Idő, Hát még egy napilap, pályafutásában, 
hát még miiünk! 8 et kell Mmerni, hogy » 
„BuilupeBt*  e hosszú negyedszáz akiit dereka
san f -lelt, meg liiviitásánuk. Mindvégig hü volt 
ki'Uzött 48 as oi'ogi'ninmjiihov., a emellett foly
vást khüllő hírszolgálata volt: Kenek köszönheti. 
Hogy ms már uz ország egyik legkedveltebb 
újságja. Ismerik és olvassák mindenfelé, s nép
szerűsége nóttön nő. De nem is csoda; mert 
tiigiiiHiutiitlnn, hogy n „Budapest fürge, szemes, 
bátor, egyszóval igen jól szerkesztett újság. 
Vezércikkeit laglöblinylre orsz. képviselők Írjak, 
köztük Kossuth Ferencz, a függotlsnségi ** 
48-ii párt nagynevű -elnöke. 'Hitei frissek e» 
megbízhatók ; tárczarovnta nem csak szórakoz
tató, hanem tanulságos is ; regényei érdekfeszi-

fodrrtsziparn.il
VMir.it
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tők. Nagy előnye, hogy a f mtosabb napi osimi- 
nyéket sikerült kivitelű képekben tjg btiuiiOitjn. 
De előnye az is. hogy újévkor a lap minden 
egyes előfizetője egy díszes kiadású és "túrtad- 
más naptárt kap ayándékíil. Aki tehát egy 
megbízható s minden tekintetben kipróbált na
pilapot akar olvasni: annak bátran ajánlható a • 
..Budapest", amelynek előfizetési ára 1 hóra 2 
korona, negyedévre 6 korona, felévre 12 koro
na és egész évre 24 korona. Az előfizetések a 
.Budapest" kiadóhivatalához (Budapest, IV. 
Sarkantyú*  utcaa 3. sz.) küldendők. ' ‘ i

Széli Kálmán mint lró a Könyv czinten 
éedeKeB és változatos tartalmú uj lap jelent 
meg, a mely az irodalom eseményeiről, küld 
sen pedig a magyar könyvpiacénak’ nagyobb el
terjedésre számított Jelentékenyebb újdonságai 
ról kívánja az olvasót tájékoztatni. A lap első 
számában olvassuk a következő hirt. A 
miniszterelnök nem sokára uj ‘iáinkban szán 
dekozik mutatkozni Magyarország előtt. Volt 
már pénzügyminiszter. mo*t  beliig) miniszter es 
miniszterelnök; Uinurjllk mint államférfit, mim 
pártvezért, mint szónokot, — most meg fogják 
ismerni mint irót. A miniszterelnök olyasmire 
vállalkozott, mit egyetlen elődje sem kísérlett 
meg soha: politikai koszorúihoz az életrajzíró 
és essaysta babérját fűzi Megírja Deák Ferenc/, 
életrajzát a Magyar Remekírók nagy nemzeti 
vállalat számára. Deák életének megírására senki 
se hivatottal)!) nála,,a ki I)-ak politikáján .k kő 
vetője ma is. pártjának oszlopa \oh. keresztien- 
nyáiiak férje; a -kinél Deák utolsó éveit is 
töltötte. Érdeklődéssel, kíváncsisággal nézünk 
ez életrajz ele, mely biz" lyára díszére fog vi|- 
ni a Magyar Remekíróknak és a magy r polii 
kai irodalomn k A Könyv cziniü lapot mindenki 
ingyen megkaphatja, aki a kiadóhivataltól (IV. 
Egyetem uicza 4) egy levelező lapon kéri.

A Magyarság, melynek l'osoerk'sztőie 
Györffl Gyula oikz. képviselő s felelős Bzm'kesz- 
tője Benedek Elek, nem csupán azért érdemű 
meg a támogatást, mert a lóg-.les dib napilap, 
<l« azért is,hogy párt-’és felekezeti politikáiul 
függetlenül szolgálja a magyar fai erősítését, az 
igazi nemzeti politikát A Magyaiság vez-’-r- és 
tircz«ezikk'‘if a legjelesebb publiciisták és ir»k 
írják. Belied k Elek csak ebbe a lapba írja 
közkedvelt tárczáit s kívüle rendes czikk- es 
lárczairók: Bedő Albert, Jmc«ó Benedek, Gaal 
Mózes, Jakab Ödön, Lengyel Laura, Föl-les Géz i, 
K. 8im<» Ferenc/. Rib. atb. A Ma.ya-rsag ama 
gyár családok igazi lapja: kerüli a láhnságor, 
családi t-s magánügyek bolygatásul: csők közér
dekű dologról vesu tudomást.. A minden n >p 
déluión 8— 16 oldalon megjelenő lap előfizetési 
ára egé<z évre 14 korom Ki dóhivalal: Buda
pest, 8aentkirályi-ulcza 28.

Az én világom. Péterfi Gyula, a tehetsé
ges fiatal poéta, a kővetkező „előfizetési felhívás" 
közlésére kért fel bennünlnet: Úgy hiszem me. 
rémség tődéin a mindennapiság prózai egyhan
gúságában verses kötelem útnak bocsámnom. 
SeiiBe hajtom a kétkedők gúnyos szavát: Ver
tes könyv, kinek, miért . . . ? Jogosult é ezen 
kérdés, vagy nem: nem kutatom ; his’z a költé
szetnek termőföldje nemcsak a jóim, mely cse
rebe kincseket iger; nem kérdi, kelt e vagy nem, 
jő mint a pillanat édes érzete, mely szivünket 
örök derűvel költi el. s létre hozza a költeményt. 
Így bár korunkat a légiidé •«!•!) köz(ki)össég 
bélyegével jelölik is bátran bocsátom útnak köte
tem, mert érzem, hogy a komor ósdi prózaias- 
ság megtörik ott. hol az érzelmek világa uralko
dik. « mert tudom, hogy a szívhez— mely sze
rei, vagy a mely égvtt már ama boldog, emé-z 
tő láng hevében, mit izerelemnek hívnak. - min
dig utat talál a dal, mély szívből fakad, s szív 
hez szól. — Ez, és a minden ifjú lelkét betöltő 
törekvés serkentett engem arra, hogy összegyűj
tött verseim „Az én világom" czimen sajtó alá 
rendezzem, melyet az irodalom barátok szives 
figyelmébe ajánlani bátorkodom. — Arra kérve 
e sorok kedves olvasóját. ne tagadja meg támo
gatását r fogadja jó szívvel a mit egy ifjú, 
szerény tehetségével, de kiké egész hevével 
irt meg A mű előfizetési ára 1 korona. Díszkő- 
téaben 2 korona, tisztelettel Péterit "Gyula, Ij 
ptst, Diófa ircza 31.

Ingyenes karáosonyi .ajándék! Hat ez 
bizony kissé furcsán hangzik a mai pénzhi myos 
világban. Pedig igaz! A Pesti N a p I ó, — 
Magyarország e legrégibb és legelokellöhb napi
lapja kedveskedik vele előfizetőinek. All pedig 
ez az ajándék egy éltékes kötésű és gyönyörű 
diszmüböl, a K öltő k A I b u m áh ó I. a 
öiely közel kétszáz költő műveiből közöl válo
gatott szemelvényeket, költészetünk gyöngyeit, 
lelki gyönyörűségét, minden müveit mag\nr em- 
oernek. a diszmü, mely először a Lumpéi Róbert 
cs. és kir. könyvkereskedésének kiadásában (oO 
korona bolti áron) Jelent meg s a melyet Dr. 
Radó Antal a Kisfalud! Társaság ingja szerkesz
tett, a p e • t i N a p I ó ez uj kiadásában a tn- 

í

valyi Himfi Albumnál jóval nagyobb formában 
gazdagon illu-ziiaviil es rendkívül díszes, o hm- 
tekeny boviltii. kiabtsban f-iT mezjeli-ni. A K >1 
tok Albumát a Pesti N a p I ó uj kvnrikiad -- 
ball minden állandó előfizető karácson) i uj; i de 
kul megkapj i. Rm megkapja d-j tlniiul az. h.iki 
(‘3 év bármely nnpjniol egy félévre illegsz iknas 
nélkül fizet elő a 1*  e s t i N a pl ó r a.

Bartha Miklós könyve Az i l i ka n 
csonyi könyvpiac/ egy értékes * « m>*lleii  enkke*  
miivel gazdagodott. B írtba Miklós iak, a s/ép 
próza mederének épen most jelent in •; ,,kaz.n 
földön" czimü kötete, mely párját ritkító, r ig ó 
gó tollal van megírva. Bariba hu». al.h i l óg 
tartózkodott ru1 bének közt a mini-zh ri kiren
deltség működése alatt es így sz-r ni .ti 
gyeléseit, tapasztalatait írja le ázz 1 a w.iz.o, 
d'dlunos ‘nyelvezettel, a ni dv neki es..d ■!.• os 
adománya. Könyvében nemcsak a költésze1 tiszta 
zománeza csillog, de n tartalom realitás. img 
győző erővel hat lelkünkre. Embereinek külső 
és lélektani rajzót egyaránt mvgk >pó liiis. a-el 
testi színeinek eredetisége úgy g. «»n\őrködtél 
mintha a természet h miisitail ni pompája bonfa 
koznék ki elölünk A mint a „kazár földe “ ol 
olvasfeuk.'azjiiasmüvészét varázsa állandóan lein 
lincseli figyídmünket éz érdeklődésünket X h uy 
lapon, erős tömörséggel, gyakran a go .doli'ok 
egész rajat bocsátja ki. A kötet apró cdinéi 
alatt hol a színes tollú lyrikns hol a metsző 
satyrikus, hol az el nélkedő puhliezis*a  sz dal meg 
ám a taitalom értekét, minderíit a lorinas -zep 
sége emeli. Az „()rtiizek"-beii nligit 'hanv hipm 
at a ruthén nop ír laikusán szomorú kü 'd--m* ‘i 
annyi •Tővel írja meg. min'h i léikéből fal.mlo 
könybe márkmá tollát. B.írtba miivel mely a 
magyar szép próza dicsőségét jelenti s mely el
lentétben a róla terjesztett rágalmikkal: elvál
tai in nem antiszemita könyv, olvasóink szivjs 
figyelmébe ájuljuk. A 328 lapra (••ijedő in‘.ívet 
az „Elenzék* 4 könvvnyoind ij i sok izl se l dli- 
totta ki. Megrendelhető: Kolozsvár f, az ..líllmi- 
zék“ kiadói).valóidban. Ari: 3 köreim.

Sorsjegyek és értékpapírok birtokosira 
nélkülözhetetlen u Pénzügyi és T”.wdei Evkönxv, 
a mely az 1902. év elejei), mint a „l’énz.ijyi 
Hírlap" ingyen melléklete jelenik meg L‘*ng\el  
Sándor szerkesztésében. Az Évkönyv a kiiiön 
féle értékpapírok in izyarázatán kívül tartalmaz 
Ka mindazon haszn b Jtudiiivnlókat, nme|\ek ér
tékpapír »k kéz-lésére, vásárlására,eladására stb 
von itk -zik és ezenfelül teljes kimutatásai köz 
li mindazon sor-jegyeknek részvényekre, kötvé
nyeknek, zálogleveleknek, a melyek l9O|, vó 
géig kisorsoltattak, de kifiz-désro még bemutatva 
nem lettek Sok millió korona nyeremény hever 
gazdátlanul a pénztárakban, mert jogos birtoko
suknak nincsen tudomása arról, hogy sorsjegyük 
ki van húzva. Ebből az Évkönyvből mindenki 
megtudhatja, vájjon sorsjegyei, vagy mos érték
papírja ki van-e huzva. Az Évkönyvet ingyen 
k ipja mindenki, a ki a „Pénzügyi Hirlap“-ra e- 
lófizet A „Pénzügxillirbip" előfizetési ara 5 ko
rona. Előfizethetni legczélszerübben pORtnutal- 
ványnyal a kiadóhivatalban (VII. Kerepesi nt 44.)

4738 sz. tkv. 1901. Julius 5. III.
Árverési hirdetmény kivonat.

a gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi. ha
tóság közhírré te-zi, Imgy az esztergomi taka
rékpénztár és csatlakozott harsai vógrehajtatöknak 
Lakits Róla és neje végrehajtást szenvedők el

o
I
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I

I
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Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
Mágus 1'iHnlelet iihipjiin minden kereskedő árusiilmtjn és orvosi szaktekintélyek 

által njanllniik a

J ó z s e f táp-1 e a
Köhögés, molfájás, nehéz lélegzés (aszthma). elnyélkésodés ellen az

I- ső számú József táp-tea
(1 doboz ára 50 lillér.)

Nehéz emésztésnél, székszornlAsnál, bAgyadtsngnAl, tulhizAznAl és mint 
vértisztitó toAt orvosi szaktekintélyek ii.jAnl.jAk rendes hasznAlatra a

II- ik számú József táp-teát
(1 doboz tini 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb vélelijól előnyben ré-zi'-lll ok.

Fö és lArszétklIldés Vogler Józset-nél, rak: Budapest VI. kér Külső Vncr.i nl 140. 
Képviselete vidékre, minden vnr.isb.ni ndok. 111 111

l' I

8<’•

it ni (‘>760 k. slb. tőkekövetelések é> jár, iránti 
végrehajtási üg\el>en a gödöllői kn. j.uasbiró- 
ag leriiluten levő Csömör ko/-’ghez latlozo 

Szent Miiia s pusztán l’ekx •» a C'o nor puszta sz>«nt> 
milmljt Síid *z  tk\ beleiben Lu.ils Béla es 
ll'Je s Ül \\ "d.-edalek Pali M • Iirvil álló A I. 
I 2 sors . .134008 es 3340 0'1 ír-/ ingatlanra 
es a azon épült 134 ő I sz ha/.t a 3723 k bán 
• •zennel megáll ipiioll kikiált isi nrbmi az iiive-
i st elicndehe . zzal, hogy a mennyiben u 
6')3S|9r> Ikv. >Z végzéssel C I alatt Lakit# 
Állal )nVaia beke.belezel I eletlog)lig tartó lak
hatási szolgalmi jog feiilni lasa\til s megközelí
tőleg |3?Ot» kor levő leh- i telelek h*dwze-ére  
s iikseges áron el nem adatnék, a fen i ing illan
ii mondott szolgalmi jo«< teninriásn nélkül ujab 
hm fog rlaiv rezieini. és ’n fennebh megjelölt 
ingatlan az 1002 évi január hó 10.ík ‘alap
ján dololött 10 órakor Csömör községházá
nál meg ..rtmd" nyilvános ói veresen a megálla-

| pitott kíkilMlási áron alul is elndallii fcg.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 

I I n becsaiaiiak 10 s/azalékat készpénzben vagy 
;.z 1881 6 ) I. ez 42 § ab .n jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi n vembei hó 1 en 3333’ 

[ sz. a. kelt m kir .ig min rendelet. 8 § libán 
s egyébb ig. miniszteri rendeletben kijelölt 
óvadék kép s ért-kp ipii b m • kikiil l<)lt kez.ehrx 
ieteiini. avagy az 1881. 60 I ez. 170 §a eltel- 
i.ieb. n a bánatpénznek a bíróságnál előleged 
elli' l\ ezeséröl kial itoil s/ ihal\szel ii e ismervén) t 
átszolgóHitni.

Gödöllőn, a kir. jbi óság mint tkvi hatóság 
1901, é\i október hó Ilik n.pj'n.

Stróbl s. k.
• (p H ) kir. aljátásbiró.
í 4770 sz tkv 1901. Július 6.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbirósag, mint telek- 

I köttyi i h i'óság kö/.hirré teszi, hogy a gödöllői 
lakaretjMMiztá) végrehajtatnunk Molnár Isliiin és 

I neje szili. Haraszti Lizsélml végrehajtást szett 
; védő ellmit 00 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 

vegrehnji'si ügyében a pestiidéki kir. törvény
szék • gÖd’öllói kir. jhitöság — területén le
vő Go löllo község halinában fid.iő a gödöllői 

| 106.") sz. Ikvi. bet-then Molnár Isiván es neje 
8 ü*  II ii-iskIí Erzsébet neveli álló A + 1 sor

i 1723 hr<'/ ingatlanra 13 koronában ezennel meg- 
| nll ipitoii kikiáltási árban, t<»vál4»á az ugyanazon 

t'.xi b..|-then A -I- 2 sor 1724 hrs<. ingat- 
1 inra 930 koronában ezennel tm gnlbipilott

I kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
' é- hu.) a fennebb m« gjelöít in«at hiuok az 1901 

én január hó 13 ik napján délelőtt 10 óra
kor ezen kir járásbirósag hivatalos helyiségében 
meg'ariatid" nyilvános árverésen a megalíHpitoll 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak ni in
gatlan h<csórnak 10 százalékát készpénzben 
vagy nz 188|. LX. t. ex 42 § óban jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi november 
hó' 1 én^3333 szám "a. *kelt  m. kir igazságügy 
miniszteri rendwlet 8 §-4iban s egyéb ig. min. 
rendelőiben kijelölt, óvadókképes értékpapírban 
h kiküldött kezeibe*  letenni, avagy az 1881. 
LX. (. ez 170 §a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál időleges elhe'vezéseröl kiállított 
szabályszerű elismervényt át szolgáltat ni.

Gödöllőn, a kir jbiróság, mint tkvi. ható
ság, 1901 évi október lm 28. napján.

Stróbl s. k- kir aljbiró.

©



AASÓO fiS VIDÉKE
1901- deerember 22.

Szölöoltványok
BBokványnunőiégben.

A lMÍhélóbb 48 bor- óh CBeniegefajokbau faj*  
tintán, teljes jótállásául

É 1 ő l< « r I t 6 a.
Glediteohia oaemeték *■  magvak 

Uradalmaknak, köaaégeknek három évi tör*  
leaatéare ia adatik

Őrlés tövlsíi, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. 
Bi az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevek 
betö pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle állat, még 
az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden ren*  
deléahes rajaokkal ellátott ültetési éa késelé
si uUsitás mellékeltetik, Ezer csemete olég 

200 méterre. — Ara 6 forint- 
ninncamotóM Or,Asi jövedelmet biztosító 
UIULoulllULUK-vitánál togva, ennek tenyész
tése számos gazdaságban az utóbbi időben rend- 
10—20/ kívül elterjedt.
Hzlnes lénynyomatu föárjegysék ingyen és bér
mentve küldetik minden rendelési kötolozettség 
nélkül. A« árjegyzésen kívül még egy olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt elmérő Ingyen és bér
mentve küldotnl kéri, mely nincsen az a ház, vagy 
család, a hol annak tartalmát haszonra no fordí
tanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy sze
gény csalódnál egyaránt. Igy még azoknak is igen 
érdekében áll, kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlemények foglaltatnak, 
melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Cím: 
„Ermelléki első ssőlöoltvány-telep" Nagy Gá

bor Nagy K Agy a u. p. Székelyhid.

Előkelő bevásárlási források
TT« I AmmmwamÁ ni«lyly«l mindenki azonnal ül! Aranyozó, mo/h.u.ni.iií .ranyo.h.i: 

* * ikkor tekcpKcritat.azohrot,
viragsaztali, UmplOincnillAri »tb - Egy üveg •c*«tt«l  
80 kr., »/• literes üveg írt t.áé. ’/< literes nagy üveg 3 írt. 

Sport-crlkkek, g)érmek Jairkaierek. háztartási- éa 
ebe.llő aezial kellékek ulazaa- es beteg ipólushoz való 
tárgyak felól nagy képes árjegyzéket berinentvs küld 

KERTÉSZ TÓDOR II, KrlstM tér.

UwMawMsaK

NÖTHLING VILMOS magkereskedönél
Budapesten, Calvüi-tér 9.

kaphatók a legjobb gazdasági, konyha
kerti, vetémény- és virágmagvak. * 
ftT Árjegyxék ingyen bérmentvs. TB8

•• • o u mm

e*

Dirrnonv111 I I I Ilii ll\ halók ogv kesirenrert mintUUIUIIUIX résiietfizetésre 
Ehrentreu és Fuchs Testvérek-nái 
Budapest, VI., Teréz-körút 8.

Kópéi árjegyzők Ingyen cs ItcrnicnK ■».

Neusteln FiilöpXY. hashajtó-piruláit,
melyek ívek óta kitOnóeknak biionyuitak e> előkelő 
orvosok ál'al könnyű hasha|(ó- es fololdo-siorűl 
aján'iainak — Egy dobos 15 pirula > 30 ílller.

Minden gyógyazertarbnn UapUató.

Neustein-féle gyógyszertár. Becs. I., Plankengasse 6.

I

0*

Dupla vlllanydelejes kereszt vagy
Ii. B. 8A9U7. sz. Gyógyít 

> és felüdlt jótállás 
i köszrény, reuma,

aathma (nehéz lélegzés), álmát*  
lanság, fülzúgás, nehéz hal- 

epaia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fogfájás, migrén, 
tehetetlenség, influenza, valamim minden 
idegbetegségnél. Azon beég, aki MJ«67. sz. ke- 
szu.cacm aIihT icgie jebb 45 nap alatt meg nem g.v- gyűl, 
azonnal vlNHzakapjn a penz.i Almi már semmi sem 
hasznait, ott kerem az en készüli kentet megki erei- i ; 
meg v <gv> k gvftvődve készülékem biztos hatásáról. 
A kis késsülék 4 kor. A nagy készülék 6 kor. 
könnyebb betegségeknél : iduil oete a gekn-1 a kai 

olkalmazandó | mázandó
A kA ponti elaru'itóhely szeikü d utánvétté! vagy elő. 

, l-«sreM flzeta»‘e! a be1- es küllőid re zere .

MÜLLER ALBERT 0

DEHMAL KÁROLY 
Koviffoca-fjyiírea 

kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok 
raktára és kölcsönző-intézet

Budapest, IV., Károly-körút 20.

festék-, kencze- és lakkgyár 
RAYER E. ésT" 
— József iüherczeg udvari ssAllitója, 

i a magyar allamvjsutak
BUDAPEST, V., VÁCZI-ÚT 8. SZÁM.
K

I

51-52 
„___________________________r jh

Saját készítésű <11»x.<*m <‘M i‘2ys/»‘rű polunrl l.iílotok 
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál éolilet- és miibu'ei■asz

talosnál.

KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓIM »>.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől 11 legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart ni i ti <l»-n lóié- kopoi-wókl-ól. Erez, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet disz-egyenriilnioan fák
lyával (pS u: vrtnixkooMi.

Temetések 1OO koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak.
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\ÍN/.ont olilrii«il<»kv kedvező fvltólelok melleit, keresletnek! l!
,,EWKE padlófénymaz ! Magyar gyártmány I

Nem kell osztrák. nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, Imiiéin vegyünk Berkes-féle
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h igy elöljük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési ezélt 
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t szolgálunk, mert 5 százalék
EMKE*  padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert

.I'MKI'." szolnipndló fény máz: rögtön szárad s igy a fényezett szoba miír 1 óra múlva haszmihitbn vehető

.EMKE ......................................................
.K.MKK
• EMKE
.EMKE'- .'Z.obapiidló-fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tnrljn, lehat legtartósabb.
.EMKE szoliupiidlő-fénvmiiz: üveg keinéniségllvé válik, s igy legkevésbbé kopik.
.KMKE ' .......
.KMKE
.KMKE

„EMKE" javára szolgál A Berkes féle
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szoliapadló-fenymáz : szagodon, tehát nem kell u keIlenietiett Terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szidnipndl" fény máz: mosható, s szárúra törülve fénye még fokozottabb.
szolnipndló-feiiymáz.: víztől nem lesz folios, mii.it 11 többi lakk

bzolmpmlló fém máz : kxckzszoI hígítható.jj.. ... v. . mi raor.vi 11< 11 I •
sxolnipsdló fénymáz: kitünően ><lkiilin-u konylmbulorok és írnia nős használutnnk kitett tárgyuk mázolásira. 
szobupndló-fénymár.: tt ragadós padlókat szárazza teszi. r

I l<,r-o«. iive^r, bérmsnt v<> bárhová, ii !<«>»*.
Berkes Bertalan Nagyvárad. — Eladási hely: Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Csesléd i 

l'nl vas kereskedő Újpest. Hurger Vilmos Jász-Berény, Boros B. Péter Mór Szolnok. 21-sí
(iyárlns és fŐehnláni hely: L«.-v. _ ________—------------------------------------------------------------

Turimy Pnl vas ksreskedó Újpest, liurger Vilmos Jász-Berény
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Aromáiéit az mz$H kirjavitő-lMUcet könyvnyomdáétól
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