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Karácsony.
Üdvöz légy, Karácsony, szeretet 

ünnepe. Teljék meg fényeddel a szív, 
a lélek, hogy gyarló mivoltunkból ki
vetkőzve szent áhitat toluljon ajkunkra. 
Szüneteljen az örökös vívódás, rakjuk 
le a létért való küzdelem fegyvereit 
erre a rövid időre s barát a baráttal, 
testvér a testvérrel egyesülve dicsőítse 
a magasztos isteni kegyet. Lebegjen 
mindenki lelki szeme előtt a legtöké
letesebb ember menyei alakja, a ki 
születésével kiemelte az emberiséget 
a bűn hínárjából és vérével megváltó 
az örök életnek, a m<nyei üdvös
ségnek.

Az ő tanítása, az ő eszménysége 
szálljon meg bennünket, hogy köves
sük az igaz utat, mely a helyes a 
boldog élethez vezeti még a bűnöst 
is. Kövessük igéit, melyek megtisztí
tanak minden önző érzelemtől és tel- 
megelégedést nyújtanak.

Ilyenkor, mikor Karácsony an
gyala az ő csillogó, vakító díszében 
le száll hozzánk a földre, hogy békét, 

nyugodalmat terítsen reá, — a hosszú, 
áldatlan küzdelmek után oly jól esik 
magunkba merülni és elmélkednünk az 
örök igazságról, az égi szerétéiről 
Szinte felüdülünk a karácsonyfa lobogó 
lángjai alatt s a megfakult lélek is 
föl enged s gyermeki kedélylye! ör
vendezik e szent napnak, a mely arra 
emlékezteti az embereket, hogy az 
i.teni gondviselés fölöttünk lebeg 
örökké és hogy senkinek sem szabad 
attól hideg közönynyel elfordulnia. 
Hiszen oly boldogító tudat érezni, 
meggyőződésben élni a felől, hogy 
fölöttünk ery láthatatlan, isteni kéz 
intézi a világ sorát, a kinek csak 
kedve telik az emberiségben, a ki még 
az árvát, a védtelent,, sem hagyja el, 
atyja és jóakarója mindenkinek, a ki 
jótéteményeit jóval fizeti meg és a 
rosszért — meg tud bocsátani. Kell-e 
annál megnyugtatóbb érzelem hogy 
senki sem él hiába, hogy a becsületes 
munka a halállal nem vész ködbe, 
nem foszlik el, hanem odafönn szá
mon kéri a Mindenség Ura és részt 
ad neki a zavartalan, vég nélküli 

boldogságból, a melyért egy tövisekké 
behintett hosszú utat kellett megtennie.

Gondolkodjunk, mélyedjünk el i 
teremtés alakulásába, az élet törvé 
nyeibe és leomlik összeroppan az at 
heizmus sötét, vigasztalan, rozogr 
épülete. Mert a legnagyobb bűnt követ’ 
el, a ki megfosztja az emberiséget a 
hitétől, reménységétől, ne vegyük e'i 
tőle a mel ngető, éltet adó napot, ; 
melynek világában megfürdik elcsigá 
zott lelke, hogy megtisztulva, a hie 
fegyvereivel újra a küzdelembe álljon 
A földön csak úgy lehet testvériség 
szabadság, ha cselekedeteinket sajá 
magunk mérlegeljük a hit törvénye' 
szerint.

Azért légy üdvöz, szeretet ünnepe, 
szent Karácsony! Zománczocdal vont 
be lelkünket, űzd el körülünk a tunyt 
éjszakát és szórjad el fényed palotábr. 
kunyhóba egyaránt! Csittitsad el t 
panaszszót, a jaj kiáltást, adj anyhülés 
és vigaszt. Ne érezze senki, ne nehe 
züljön senkire az a fájó tudat, hogy 
az ő sorsa mostohább másokénál 
tűnjön el egy napra minden fájdalom,

TÁRCZA
Temető.

A múlt soká kísértett- • rém,
De elbantolta, az idfl,
MI vagy te mostan szomorú lény ? 
Bolyongó, néma temető.
Szived legkedvesebb halottja
Az édes, büszke ifjúéig;
A múlt göröngyét arra ontja
Oh, fel hogyan tómasatanid I 
fis halra fekszik bús szivedbe 
A 1 ingóid vigy, szeielem;
Többé nem várod saár epedre
A lánykát nyeri éjjelen.
Lslkodnek a becsvágy se drágs 
fia .Ir.pülr onnét a hit;
Reményeidnek száraz ága
Hullatja hervadt lombjait.

Varsányi Gyűlt.

Arany karkötő.
Karácsonyi történet.
Irta; KsIIm Ernő

Balázs Laczi önkéntes szomorúan néz
te a többi önkéntes pakolásai1, akik vígan ké 
s.ülödnok a karác.onyi ünnepekre haza; 

csak ö van arra kárhoztatva, hogy az ün
nepeket a kaszárnya rideg falai között töltse.

Laczi kérlelni próbálta szigorú képi- 
lányát, de ez nem enged. Régon fájt már foga 
Hornicsek kapitánynak erre a jó magyar 
gyerekre s most egy kisebb mulasztásért 
úgy bünteti, hogy nőm ad neki szabadsagot.

Amint társai bissankínt elszállingóztak 
a kaszárnyából, különös érzések fogják cl 
Balázs Laczi szivét. Oda áll a kaszárnya 
jégvirággal befutott ablakához s belemélyed 
a téli alkony fenséges panorámájának szem
lélésébe.

A paloták hóval födött kupolái, a Dunán 
úszó kékes jégtáblák s a távúiban elmosódó 
hegyormok megvilágítva a búcsúzó nap 
sziporkázó sugarai által elragadják az áb
rándos fiú képzeletét.

Eszébe jutnak a nem is oly rég elmúlt 
napok mikor még olt volt abban a kis er- 
i rdélyi városkába ahová gyermek álmai 
fii ödnek s uhoniion oly aehezen tudóit el
távozni. Százszor ie elbúcsúzott A’ankálíd, 
in ól a szőke fürlü sólymos képű kis angyal
kául — akinek bár még csak titokban — 
örök húséget esküdött. Még most is ott ég 
ajkán, a lopva kapott búcsú csók, melyért 
üdvösségét is oda adta volna.

Balázs Laczit, már gyöngéd viszony 
fűztő a bájos kis Horváth Arankához mely
nek szálait nem szakította el a fiatal ön
kéntes távozása, mert Aranka illatos levélkéit 
szorgalmasan meghozta a posta. Most egy 

idő óta mintha elmaradtak volna Aranka 
levelei és Balázs Laczi aggódva kezd tűnődő, 
vagyon mi lehet ennek az oka? Talán csal 
nem legyeskedik körülötte valaki ? Talán az 
Molnár Sándor, a város hóri horgas szela 
donja, amint ők nevezték a Pestről oda 
szakadt ügyvéd bojtárt. Molnár Sándor va 
gyonos fiú, Társaságba való fiatal ember 
talán többet nyom a latban mint ő, Aránk' 
szülei előtt? Laczinak e gondolatnál ökölb. 
szorult a keze. ■ . Do még sémi Nem lehet, 
hogy Aranka hozzá hűtlen legyen, még bn 
szülei kényszcrilcnék is, hunom az ünnepe'., 
elő ti elfoglaltságai kötik le. Biztosan nek 
is készített már meglepetést a karácsonyfa 
mellé és Laczi úgy érzé, hogyha nem tölt 
heti otthon Arankája mellett az ünnepeket 
akkor ez az élet rá nézve nem ér semmit.

Valami titkos démon izgatja őt é- 
készteti haza felé. — De ő ellent áll vágyá 
nak s lemond ama boldogságról, hog; 
Arankáját viszont láthassa, mert igy kívánj: 
a katonai kötelesség, a Dienst Reglama. — 
De nem ér e fel a büntetés azzal a gyö 
nyörrel melyet Aranka oldalán feltalálhat' 
súgja ismét a démon Balázs Laczi fülébe 
a fiatal katona szivében győznek a gyöngébb 
érzelmek fölölti ünneplőjét s egy pillana 
múlva már sietvo lépked a vasúti állomá’ 
felé, hogy az éppen az idő tájban indul' 
vonatról le ne késsen. Csupán egy éksze- 
üzletbo tér még bo, hogy csekély inegtaka 
rilott, pénzéből valami emlékűt vásároljor 
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hóby „,,,..,;.il n harmónia boruljon a 
<i iii.igiti; hogy Lulilügsáj.’, megelége
dettség derüljön mindenfelé.

Röppenjen e mindenkinek ajká
ról ery-i ; y hóira ló fóliás: a királyok 
királyához, a ki <lküldé az emberiség
nek az örök eszmény iséget; a Megvál
tót. E széni nap ; i szülei, tt ő ; non 
bíborban, .ír ur. Imn, hanem egyszerű 
jászolban és nnni.n indull az eszme 
megj mi v hígulj i.

Legyen ez ünnep az eszményiség 
ünnepe, a mely legtökéletes bb for
mában, .. Megvoltban jutott kifeji- 
zésre, .• ki e sz.-ni napon küldött le 
földre az Örökkévaló, hogy a népek 
szivébe szeretek I >'s hi'et hintsen.

Üdvöz lé' y, Ii rác ony '

Iíjaink erkölcsi védelme.
Ír a: Sásiáry József.

E I . lap >k iia ábj.iin örö nmei 
olvassuk a Í Zel bl lel-szel l> esz ekei, 
melyek mii deeyi. e a V Has- r. öles 
javítása, a nép anyagi jólété és b I- 
dogulásanaK ai pzitáhozj rulnak egy- 
egy kövec csel.

A veszedelem általános, lehál 
nem kic -myl ndó, vész k állások ezek!

A baj köz I ! A se. H ég Imi 
késik ?

Alakítsunk gazdakört, hite!-, fo
gyasztás-, magtár szövetkezett t, olva
sókört s h. i zl halljuk mindenfelé.

Mit j lent ez? Ke|~é, te <mül azt, 
hogy a társ'dalom mi: deli gondolkodó 
t'igj.- érzi, látja s tudja a vallás-erkölcsi 
kötelesség érzet 1. zillását.

Nem czélom az ország áll. Iái < s 
bajaira kitérni; sp-cialiter járásunk 
népé '<’k ■ rkö'c-i ziill sót lekin'ein s 
ebből kifolyólag ifjúink erkölcsi ha
nyatlásának meggi tlására óhajtom for
dítani intéző kört ink iigy I él.

Minden ország talpkor- a tiszta 
er öles, különben Róma ledől s rab
igába sülyed.

Az ifjúság védelme terén én Jog- ( 
többet várok a lelkész és tanítói kar ' 
zkc.zióba lépésétől

Hazafias aggodalom szállja meg j 
lelkem valahányszor látom a v t’lá-i j 
közönnyel karöltve járó rl ö'csi síi- I 
ly dé l és an a;i nyomort. Mert ' 
uraim! nem mind arany' ami fénylik.

Járásunk bűnügyi krónikája, a ' 
telek'ö-yvek lerlmll lapjai . I izony- 
bize i.y szomorú kép I mu a'n ik. it,: z- 
lekkbe nem b c-újt ozom; nem ez. 
levéli c ikkem czélja.

Lelkész urak és laniló kart r-ai i ! 
M'ntsiik im-g ifj inkai!

Lévén pedi ; j rásujik lakossága 
föld i ívelő nép, tehál e földmivelö nép 
tininek siessünk megu enlésére.

> Kié z if,u-ág azé a jövő!*
Sajnos de v ló, h gy járásunk 

területén ez idő’ zerint csupán egy’ 
ifjúsági egyesület é .-zik.

Hát kérem ily nagy kiterjedésű s 
népes járás tanítóság i nézné ölbe lett 
kezekkel a bajt? kiknek műveltsége, 
kellő inlcHigi nliája .: anyagi jóléle 
el. g g.iranczi t egy, a fent jelzett moz
galom megindítására.

Láthaiju ', hogy 12 éven a’uli is 
kolás növendékeink vis l.te ellinalig 
lehet kifogást tenni s mihelyt az. iskola 
p rát lerázzák rö l >n a f k'e'en indu- | 
lat, < rá. esteien szenved, ly martaié
it: zmek.

Éjjeli c avargás, tivornyáz.ás. bot
rány, verekedés, lop is stb. a keserű 
gyű ..ülcsök.

A .‘iilyedé-t — bár szommerú de . 
be k< II ismernünk — általán s. Nem 
I he. kivétel sem földmivelö sem ipa
rúé de sőt meg frkkb n és cz.i in- 
d rb n virtuskodó ílcsurj.link negéd s 
s re e .e n a kritika alól.

Lépjünk a tett k mezejére, ve
gyük kezünkbe a zászlót, melyen 
• Isten, Király, Ház « jelszavak ra yog- 
nak. Toborozzuk ifj únkat e zászló alá, 
ragadjuk ki őket a rohanó piszkos 
ár ól u en síik meg őke:, lm-, y el ne 
ve.szenek, hanem drága h.zánk hasz

nos polgáraivá legyenek. Próbálják 
meg kedves kartársak. ismertessék meg 
a szülők és ifjúsággal az egyesülés 
czéljat, fejtsék ki < I iltíik annak l.iszá- 
milli l'an előny it. E'-.resszék fel ben
nük a szín nyadó sikr I. Lilin fo ják 
ők maguk is, ho y ily intézmény, me
lyet lelkészek, tanítók sít’ az. mtelli- 
genlii is támogat <’s előmozdít, rájuk 
nézve csak hasznos lehet. Wlasic-i 
Gyula volt bölcs minis terünk rend' - 
letel. .do.t l.i, miszerint minden állami 
istola mellett iy »Ifjúsági egyesület*  
ul • kit' ■ dó

De ne n csak az állami, hanem 
minden iskolán I kellene ily e-ylet.

Kegyes mi észterünk inlentiója 
korszakol alkotó kihatású lesz, ha 
min i nnyian az es/.me szolgálatába 
szegődünk.

A dolog nem könnyű elismerem. 
Küzdeni k. II az ifjak vad termé

szetével. melyről az i kólái nevelés 
zo náncz.a lekopnikiknek szivükhöz 
csak nagy óvatossággal lehet férni. 
Küzdeni kell a szülők .sőt. a vezetésre 
i.iva ott elemeknek, sokszor a jó ügy
höz kevésbe méltó fanatikus előitéle-. 
tőikkel.->

Az előbbi a legerősebb tori: sz 
mivel a sötétben bátor ifjúság fél a 
világosságtól és rostéi emberek előtt 
megjelenni — de lassan megtörhető.

Olt a gazdasági ism. iskola, hol 
alkalom n'ilik az ifjúságot ily egylet 
megalakítására előkes/.ileni.

A szülők s egy. b < leinek látván 
az ifjúság ’é> útra terelését c.sar kö- 
tzöu" lel fognák adózni fáradságos 
működésünkért.

Tegyünk: mig nőm késő! mig az 
Istent s házit tagadó elvek konkolya 
elhintve nincs és majd l;a jön, mert 
bizton fog jönni annak az ördöge 
hory a rossz, magot i Ibin se. buja ve
tésünk ne f. gadja be a-gyomot.

Éd s hazánk jövő boldogulásának 
hajnala dereng majd akkor.

Ébredjün' !

Egy karkötőre < sü válás-.'ám. Fizi t é.« 
b .Idogan szorongatni kir csomazjat siet 
az állomásra.

A s'/emély vonul indu'ásM készen áll 
a paly liaz t.iga-- c-:rm káli n. Meg egy-k t 
ni.1}:.' selt u a ugrik fel o y vagy nrs ko- 
c-ikl a. végre egy éh • lü ly -■ i vonat za
katolva robog ki az i d< házból hátra hagyva 
lassa, kint u ki,<••><■ i ’.irk It főváro n.

lo.lázs I, ? 1 'gy másod.a osztályú 
ke. i szakaszba :i.: ! e.v . s; ,n
iigvi-l .ei. félő utitár ni <.l most ondol.itai 
foplr k > ;.-.l jak. orr z csak m.-gbá
nasi azon, hogy n, ''déb ollcncre eltávozott 
h--gi a búgta a k t< mii legyeimet ós mér
legelni ka di bítiieia Is su'vos voltát, melvot
biz. nyárit hason.ó 
vélni.

K. Pemctli'i 
uz mb.in cs kham . 
látás ed.s örömei, 
meglepetés! Il's . .. 
azt irta Ari.i káj .i, 
ünuipvki.... a.- ‘
gyújtásra lln '

Ho. y r >g ö 
ion nagyim z a I 
azt a sze,? uy 
u., ■ or klet nt a 
e /.H..' jir, lr gy :

.- a p- ■ hm

lünlelés f g majd kö

lt ndi-la1 í ti|. |ő,pisát 
< tűzik n közeli vis.-ont- 
’ I■■Igy lesz m . ,| a 
'* i: y k. t r;> ,'a

h v nem jóiu l i : z.
' ■i ' I I'1' ! 'In: c-i ’ if-i 
b I ig t .. m i
a Arai kr, r : ■ ,j
ml. snn s r i | 

öi.li,.. pu ()| ,
' m- vi" n1 •|i,-i';-|

' ,■ iné m|-
i i áz.i: • I s i .. • 

repül Arankája felé. A vonat szé'sebesen 
vágtat a Iihvss síkságon s haragos sötét 
fúsijét szerte szét cs i| kódja a szél. Majd 
lasabb lesz járása s bekanyarodik Erdély 
bérczei közé; melyeken Lacii gnrdnlataini k 
gyors szál-inai má keresztül repülk E köz
li -n h-szal az alkony s a hófelhoa egybe 
olvadnak n föd végtoion feh- rjévcl.

Meggyujt .k n kocsik ámpáit utasok 
svának le és ki. de L> czi nem lörödik 
senkivel. Néha néha aggódva néz n sötétedd 
égi., ;;.cr 'ai || ipv lat.-in majd egy h< fuvás 
ú ját vágja. A i de ez. n vua s örnyeleg, 
mintha csak lelke volmi és erezné, I ogv 
egy -zen im i i .| \í,z szive vóli-zlot.ához 
k. resztül vont '.ug a förgetegen is. Végre 
megérkeznek ' Sietve ugrik ki a vonalból. 
Nem varja .enki, de ki-zen nem is tud 

n'ií jö-eleiéről, míg annál édesebb lesz 
majd meglepetés. Mar ott gázolja a havat 
> p túri bak incsab .ii , rankáék kertje, alatt. 
I , ugrás a kerités. n át s már benn van 
. értben. Nihczen halad előre a ürű f- 
r ■■fik között, menyek i-int hűséges ütői 

ik körül Arankáén házát. Majd fék sil n 
rz Arankáéit ablakából kiáradó fény. me:y 

g 'rn sugárzik ki a 1 óra. I.acz.i egy
I 1 u.ira meg áll íz ablak Blatt, s kíváncsian 

i >‘ be rajta. E, p> n most gyújtották meg 
17 ntf.-i színes gyen, jócskáit I Laczi látja 

s akid a lu t ki b gierek a féuytengcr 
h' i- ' i is jönn m ir. Hogy megszépü l ! 

a mi ez? A karácsonyfa mögül egy 

a s: 
Tn»n 
fc o 
De

megás nyúlánk fiatul ember Iép elő, boldo
gun öleli meg Arankát é-megcs 'iko j i unnak 
selymes arc át, miközben az öregek meg
elégedetten szemlélik a fiatal p ír ti ,ld 'gságát,

Laczinak o kép lá'ára földbe gyökerez
nek a lábai fejébe tódul a vér s bódu.tan 
támas/k' dik m ki egy kiálló fal párkányának. 
G resösen .-zor ug tja k e ,en a ki csoma- 
gO', Ar..n án .k szánt ajándékát,. Valami 
arra késztető, hogy, menjen szaladjon el 
onnan, de szemei önkéntelenül is rátapadnak 
az ablakra a einmrúlt annak nézőiébe ami 
ez ai.lak mögött 1 játszódik, majd köze'el.b 
megy nz ablakhoz es sapkájának szagelye 
un gneppui t,.i azt. Aranka és vőlegénye közel 
az ablakhoz állanak. Aranka meghalja a 
zörrenést s tekintete egy pillanatra össze
találkozik Balázs Laczi loáintétéve), de csuk 
egy pillanatra un rt a ka ona alakját csak
hamar eltakarják a síiiü fenyőfák s a sötét 
éj. Aiunk.a összerázk dik, arcza e'sápad majd 
forr ii égni kezd. E'sii i szí niéit » némán 
foglal helyet a kér velem

Laczi, hogy ünutdalr i jön sialve hagyja 
el n kertet s ama ház környékét ahol egykor 
üdvösségének temploma voli.

Valami folyton azt súgja fiilelm, hogy 
csak el innen eriől az átlós helyiül ahol 
nincs már neki mii k< lesnie. M írnél előbb 
csak el. Nehezen Ii l.idl u magas hóban, 
mig szivo-csurdulalig v:;n ke. erőséggel.

Azt hitte, hogy a fármls: gos hosszú 
út az átszenvedi dermesztő hideg után,
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H I R F2 K.
Lapunk t siáma négy oldal melléklettel 

jelenik nie/ és u'olsó ei évben, mert íegkbee- 
lélebbi /fúrnunk — tekintettel ae ünnepekre — 
IDOL január 1 én fog megjelenni.

Hymen Dr, Csallay Béla gödöllői kir. 
jbiróság, aljegyző eljegyezte Pirkner Ernő m. 
kir. erdötanácsos kedves és bájos leányát Ellát.

Nyilvánoi számadás, A gödöllői óvo
dákban felállított karácsonyfa költségeihez 
hozzájárultak: Garán Dánielné 5 kor., dr. 
Székely Györgyné, 2 Born Józsefné 2 Szent 
miklósi Béláné, 2 A Stróbl Vilmos, 5 Kapczy 
Vilmos és neje, 2 Korányi Lujos, 2 Magyar 
Kázmérné, 5 Földváry Károlyné, 2 Gröfin 
Ráday, 8 dr. Szalay Sámuelné, 3 dr. Bezsilla 
Istvánná, 3 O/.v. Pólyák Lászlóné, 1 N. N. 
I dr. Reichardsperg, 1 Kárász Gyula 2, 
Berente Antalné 1, Lipcsey Leó 2. Walter 
Samuné 4, Polner Lajos lö, Jámbor And- 
rásné 1, Gönczy Benőné 2, Fekete 
Imre 4, Gödöllői Takarékpénztár 20 és 
dr. Rosenfeld tíándorné 2 koronát adott. 
A gyűjtést — mint eddig is annyiszor már, 
Garán Dánielné úrnő, a gödöllői óvodákat 
ellenőrző bizottság etnöknöje, a nemes szi
rtiek legnemesebbike kezdeményezte, ki el
ismert zászló vivője minden jó és igaz ügynek 
és támogatója min Ion lm iianns és kulturális 
törekvésnek, ö volt a le.ke azon szép ün
nepségeknek is, melyek az óvodákban lefoly
tak. Do hála és köszönet illeti mellette még 
azon nemes szivü adakozókat is, akik adó 
mányaikkal örömet szereztek azoknak, kiktől 
a sors — e szont ünnepen azt meging dia.

Polgári bál. A farsang ezen nagysza
bású mulatsága január 6 áll fog megtartatni 
Gödöllőn, az Erzsébet-szálló termeiben. S.koie 
érdekében a két legnagyobb gödöllői egy, sü
süiét :apolgárikörés a dalkör 
egyesült. Külön külön tartott mulatság helyett 
együt rendezik ezen elile bálát, mely hang
versennyel lesz összekötve. Az id< i farsang
nak — mely nagyon szegény lösz mulat- 
gokban, — kétségtelen egyik szenzi'c iója 
lesz ez a bál

it u-l(ji egyesület. Versegon Gásp.iry 
József kántoriam.o kezdeményezésére az 
ifjúság erkölcsének megjavítása érd kéb n 

majd meleg szobára és szives fogadtatásra 
fog találni s Aranka napsugaras tekintete 
majd megaranyozza az ö karácsony estéjéi is. 
Keserű.n csalódott s most mehet vissza a 
vasúti állomásra, hogy ott éhesen fázva 
bevárja a Pest-fele induló vonatot. Tudja 
hogy mivel kell majd ott szembe szállania 
a szinte látja már Hornicsjk kapitány szi
gorú ábrázatát. De mi ez ahhoz a veszte
séghez hogy Aranka nincs az ő számára már 
a most a gyűlölt vetélytárs csókolgatja arany 
ürtjeit. A város végén egy didorgő koldus

ba zonnyal találkozik aki élénkén húzódik 
meg a. lámpa oszlop mellett és alamizsna 
után nyújtja ki reszkető kezét, Laczi meg 
sajnálja szegényt H.száz is oly boldogtalan 
mint ő s Arankának szánt ajándékát a 
szegény asszony markába nyomja, azután 
tovább siet. A koldus asszony megismeri 
a katonát, de hálálkodó szavait elkapja a 
fagyos szél . .,

A rongyos züllött koldus nő nem meri 
a kapott csomagot ott az ulczán kibontani, 
elrejti kötényébe és elindul lassan Horvátékhoz 
ahol ma biztosan kap egy kis meleg vacsorát. 
Horváleknál nem szubad elkergetni a szü- 
kölködőkel s a koldusnő is bebocsátást nyer 
a konyhába.

Melengetni kezdi elgembarodett tagjait 
majd előszedi a kis csomagot s lassan ki
bontja. Sóvár tekintete megakad az egyszerű 
de értékes karkötőn s a c.elédek kivánc-iun 
veszik őt körül.

Éppen akkor jön ki Aranka a szobából 
ahol most az ő küönös magaviseleté miatt 
nagyon nyomott a hangulat. Meglátja ő is a 
karkötőt s midőn megtudja, hogy kiadta 
azt a szegény koldus asszonynak könnyek 
lopódznak a szép szemekbe. Hisz szegényebb j 
ö most a sz.nt karácsony estón címéi a f 
koldus asszonynál. I 

Ifjúsági egyesület van alakulóban a eddig 50 
tag jelentkezett. Járásunk községei figyolmét 
felhívjuk hasonló egylet alakítására.

Aszódi csendélet. Járásunk bünkróni- 
kájában előkelő hely illeti meg Aszódét é< 
vidé .ét. Annyi kisebb-nagyobb betörés, lopás 
stb. nem fordul elő egy községben sem mint 
itt. Az elmúlt héten is több kisebb lopási 
eset fordult elő és adott dolgot az aszódi 
csendörörsnek. Vasárnap délelőtt Silbermann 
Bernát óráját lopták ti lakó szobájából. A 
tettest Mócsán Gyula személyben derítette 
ki a csendőrség, aki azonban megszökött 
Aszódról. Szombaton éjjel meg Weiner 
Dávid korcsmajában a pultüokból lopott ki 
1(0 koronát Griván Mihály, mig ő az üzlet
ből távol volt. — Bagón is történt betörés, 
Drajkó János kamarájában törte fel a ládát 
Burányi Mihály hévizgyörki napszámos s 
abból mintegy 90 korona készpénzt vitt el. 
Domonyban Segesváry Ödön gazdaságából 
vitt el Könnyű Menyhért 1C0 korona értékű 
gazdasági eszközöket. Szóval van dolga elég 
az aszódi csendörörsnek. De szomorú képet 
vet ez sok apró bűneset az alsó néposzlá'y 
szegénységére, nyomorára. Mert népűnket 
caak az viszi bűnre.

Be órás. Péczelen a múlt hét valamelyik 
napján feltörték Füredi Géza tégla gyári 
hivatalnok nyaralóját ós kirabolták azt. Az 
ellopott tárgyak értéke mintegy 3l0 korona. 
.. tettest ez ideig nem sikerüli kézrekeriteni 
a csendörségnek.

Egy 1904. évi díszes naptárt sok képpel 
s kitűnő elbeszélésekkel, kap ajándékba aki 
a .Budapest*  képes politikai napilapra elő
fizet. A .Budapest*  mely újévkor immár a 
28-ik évfolyamba lép, egyik legrégibb s lég- 
legelterjedtebb napilapunk. Iránya 48-as 
ellenzéki. Vezérczi.,keit orsz. képviselők Írj .k. 
Tárczuróvaláb. n az irodalom majd minde
geik jelesével találkozunk. Hírei frissek és 
megbízhatók. Az országgyűlési kimerítően 
közli Rí gényei érdekfesHiök. Vasárnaponként 
humoriszlikus heti mellékletei ad. S tartal
ma gazdagságához és bő terjedelméhez 
mérten aránylag igen olcsó. Egy hóra csak 
2 korona, negyedévre 6 korona. Megrende
lések’ „Budap st“ kiidóhivalalához (Budapest 
Sarkantyus utcza 3. sz.) intézendök.

Ismeretlen öngyilkos. A kerepesi határ
ban a Bárány járás nevű korona uradalmi 
erdőben egy 30—35 évesnek látszó nő hul
lát találtak egy fára felakasztva. A helyszíni 
szemle megállapította, hogy bűntény esete 
fenn nem forog, a holttest agnoskálás 
nélkül temettetett el.

Tolvaj kovácssegéd Pólyák Lajos gö
döllői gazdaember szállást adott istállójában 
Kiss Ferencz kovácssegédnek, ki szívességét 
azzal viszonozta, hogy mig ő ajudt ellopta 
zsebóráját s nohány értékesebb apróságot 
az istállóból. A tolvaj legény megszökött s 
körözése elrendeltetett.

Negyedszázados napilap. A Pesti Hírlap 
1908 deczember havában érte meg alapítása 
25-ik évfordulóját. Ez idő alatt sok lapot 
látott születni és meghalni, míg ő maga 
diadalmasan haladt előre, a törhetetlen és 
megalkuvó-1 nem ismerő szabndelvüség, de
mokratikus világnézett és független meggyő
ződés zászlajával. így lett Magyarországnak 
manapságkétségbevonhatlanul legelterjedtebb 
lapjává. Ezt a nagy sikert főleg az magyarázza 
m g, hogy a Pesti Hírlap minden .párttól 
független, s mint ilyen sz- kimondó, bátor, 
e' eiiőre a kormánynak, pártoknak, hatósá
gok iák, pol tikai és társadalmi köröknek. 
Tartalma leggazdagabb. Napo. kint 32—40 
o dal terjedelemben jelenik meg, tehát jó
formán kétszer annyit ad olvasóink, mint a 
többi napilap. S ez a tartalom válog.-tottan 
vá tozatos, elsőrendű politikai és szépirodalmi 
Írok tollából. Fömunkatársai: Tóth Béla, 
Gárdonyi Géza, Kóbor Tamás Murai Károly 
Bodo Jób, Holtai Jenő (Elta), Szemere 
Attila, b. Jósika Kálmán, Kézdi-Kovács László 
s a tárcza Írók és Írónők egész sora. A 
Pesti Ilirlap az uj évtől kezdve egyszerre 
két rogéuyl közöl: eredetit Kóbor Tamástól 
és egy szenzációs külföldi regényt. Minden 
előfizető díjtalanul és bérmentve kapja meg 
a P s:i Hírlap nagy képos naptárát, mélynek 
az uz előnye minden más ajándék felett 

hogy egész éven át hasznát lehet venni 
szóv. 1 nem hiába a legkedveltebb, mert 
igazán a legtökéletesebben szerkesztett lap 
ma a Pesti Hírlap s az ára mégis csak 7 
korona negyedévre, 2 kor. 40 fillér ogy hóra 
Kiadóhivatala: Budi pest, V.. Váczi-körut 
78. szám.

Közönség1 lsöréböl.

Válasz
tt „Güdüllii és Vidéke” valamint a „fliidiillöi Ilirlap" szántára.

Midőn a helyi sajtónak mindkét orgá
numa által meghúzott vész harang rémes 
kongása erővel hiv engemet a nyilvánosság 
terére, ahol egyes érdekcsoportok vaktöltósü 
lövegeiknek személyem ellen való siitögeté- 
sével tudatták a helyi sajtóval, hogy vész 
van; a „Gödöllő és Vidéke*  egyenesen föl 
hiv nyilatkozat tételre.

Nagyon sajnálom : de vaktöttésü lőveg- 
gel nem rendelkezem I Ha fegyveremnek 
dörejéből akarják kimagyarázni törekvéseim 
irányát, úgy előre is ki kell jelentenem, 
hogy én emberi jogokért szoktam küzdeni 
és felekezeti jogokat ezen a téren nem is
merek ! De ki kell jelentenem azt is, hogy 
én csak éles töltéssel ellátott fegyvert szok
tam hasznólzi, nehogy azután fegyveremnek 
ezen kierőszakolt elsülése folytán valaki 
egy sikolytás következtében szellemi halott
ként felrengjen lábaim előtt.

A midőn azon kicsinyes szellemüségre 
mutatkozó vádakkal illetnek, hogy törekvé
sem egyedüli czélja a felekezeti békének 
megbontása.

Egyébként a „Gödöllő és Vidéke*  maga 
mondja el fölhívásában azt, amit tulajdon
képpen neki m kellene válaszolnom , t. i. 
hogy a „Hangya*  egy állami'ag támogatott 
állami felügyeleti alatt álló intézmény, amely 
felekezet külömbtég nélkül nagyobb kereske
delmi szellemű főúri tehetségek által szer- 
veztetik.

Nem szorul tehát az én magyaráza
tomra és nem függ nyilatkozat tételemtől, 
hogy hord e mellében azon intézmény fele
kezeti békének felbontását tartalmazó anya
got vsgy sem 7

Azonban a „Gödöllői Hírlap*  még azt 
is elitélendőnek tartja, hogy egy suszter áll 
az élén !

Hogy a XX dik század küszöbén egy 
magát dr-nak nevező hírlapíró, akinek már 
vallásánál fogva tisztelni kellene a demok- 
ráczia fekete hetükkel irt arany igazságait, 
mert különben ilyen alacsony fogalmak nem 
teszik jogosulttá a hírlap irodalom magas
latára, őszintén fájlalom, hogy dr. Rosen
feld Sándor ur mint a rGödöllői Hírlap*  
szerkesztője nem tudja azt, hogy ahhoz 
nem kell diploma, hogy az ember tisztessé
ges legyen. Mert én már sok emberi láttam, 
akinek diplomája volt, de tisztessége és 
jelleme nem voltl

Ha ügyvéd ur nem tudja vagy nem 
akarja tudni, majd én megtanítom reá. De 
mily nagy szégyen az, ha egy ügyvéd hír
lapírót annak foglalkozásáról gúnyolt susz
ternek kell megtanítani.

Én szerintem a diploma nem arra jo
gosítja annak tulajdonosát, hogy a diplomá
val nem biró egyéneket lenézze, lessjnálja 
és kigunyolja, hanem arra : hogy tiszteletben 
tartsa azokat.

Megmondjam-o ügyvéd urnák, hogy ki 
volt az a Wassington, Fraklin Benjámin, 
Fűre Félix? Azok a diploma nélküli polgá
rok, akik államokat szerveztek és kormá
nyoztak és kézmű iparosok, akik szellemi 
túlsúlyra emelték országukat.

Azért jövőben, ha czikket ir, tanu'ja 
meg, hogy foglalkozásánál fogva senkit el ne 
Ítéljen. Meit lássa én nem Ítélem el önt, a 
miért felekezetének ős foglalkozó a a fügyölő 
és batyu he'yett ügyvédi irodát és lapot 
tart fenn és abból él.

Mert oly alacsony fogalomért ma még 
a susztert is elítélné a nagy közönség hót 
még egy ügyvédet: szózszor inkább.

Tlsztolettsl Rótta Tsfráii, 
Busztól- Gödöllőn.
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legjobb, legkia 15íz 11 s ennélfogva 
ligclcsó..b sz ■ ?»”. - Minden 
kár.s faikat és.e .töl mén es.

Mindenütt kapható?
Bevásárlásnál különöst n arra ügyeljünk, hogy 
minden darab szappan a „Sch<cht“ névvel és 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. !?
• 0

i

e.
e ©

th?-

|II_ s“jAl méhészetemből gyógy és cse 
IvluZ me8e czélra 6 kilós pléh dobozok 

bán 6 koronáért, csepogtetell szín 
méz 4 literes tölgy hordócskákban 5 korona 
60 fillérért frankó küld utánvéttel Gang Ti 
vadar Denysow via Tarnopol (Aus-ztria.)

Házgondnokságot
döllö, Váczi-ut 373. szám eseleg a járásbí
róságnál. — Ugyanott egy jókarban levő 
varrógép eladó.

írlistill Cd e
+►-J-e temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460.

Mindennemű koporsók k< pli.i ó't érez-, keményfa- va >y fénye, élt 
diófából ktsebb-n .gyobb mér. Inén Szemföd lek. virágok, szalagok, sirkoszo' ui< 
Viaszgyertyák szobubehu/.ásuk, r..v.ii d-f ItUiilás, a személyzet díszes egyen
ruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — nyitott halottaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel < lfogadlatik.

(ntjószjelentések í óko platt elkészíttetnek.

Akácz és Gleditchia magot
vásárol és mintázott ajánlatokat kér.

Faragó Béla
csász. és kir. udvari szállító 

Magyar Mag pergető gyára 
ZALAEGERSZEGEN.

Epilepsia. A ki ájulás, görcsök és más i
i ilyen idegbántalmakban 

szenved, kérjen brossűrt arról. Ingyen és bérment- 
▼ • kapható a hattyú gyógyszertár útján (Schwanen 

| ApaUiake Frankfart a. M.)

Gödöllői -Erzsébet* 4 könyvnyomda.

SZÖLÓLUGAS1
ültessünk min Jen ház mel é ás körijeinkben 

föld éb homokta'ajon.

Erre azonban nem minden szőlőin j alka’- 
mas, (bár mind kiisző természetű) mert nagyobb 
része ba megnő is, t 'i inést nem hoz, ezért sokan 
nem értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat t.licitek, a/ok bőven ellátják 

i házukat az egész s/.ölőéré? idején alogkitünőbb 
muskotály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
njnesen oly ház, melynek fa mellet a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna ezen
kívül1 más épületek1 ék, keiteknek. kerítéseknek 
stb.’ a legremokebh <|i-ze. annélkül hogy leg
kevesebb helyet is elfoglalna az ogyébhre ha«z, 
nálhate részekből Ez a iegháládate.iabb gvü*  
mőlcs mert minden évben terem.

A faiok ismertetésére vonatkezo színes 
fénynyomat u katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg u’ i cziinét egy levelező 
lapon tudatja.

Cziin ;
Énnel leki első szöliíollványtclcp Nagy-Kngya, n. p. Székelyliiil

Amerika
Elindulás Havreből 

minden szombaton Me
netjegyek a

Franczla llnle által
Jő és gyors utazás. Ki
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur. Közelebbi 
értesítést ingyen és bér
mentve nyújt a
Franczla llnle. Wien, 
IV. Weyringergasse 8

Pénzt 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig kereshet 
mindenki (lisztessé 
gessen minden szak 
ismeret nélkül

Küldje be czimét 
975 jeligo alatt a kő 
vetkező czimre ; An- 

nonce-'-Abtellung 
des ,,Merkúr" Man- 
helm. Meerfeldstr.

Olcsó szén
kapható hevesmegy- i Rózsaszent-
mártoni szénbánya telepen méter
mázsánként darabos 60. aprószén
50 fillérért. Vagononként) (100 m;m)
vételnél élesebb.

Rózsa-lzeat-Mártonba u. p, Apoz (Ilavesmcgyo.)

kapható hevesmegy-i Rózsaszent- 
mártoni szénbánya telepen méter
mázsánként darabos 60. aprószén 
50 fillérért. Vagononként! (100 m;m) 
vételnél élesebb.

Megrendelések
Sl’SS FERENCZ bányamestcrlicz

Rózsa-lzeat-Mártonba u. p, Apoz (Ilavesmcgyo.)

Viszontelárusitók kerestetnek.

Megrendelések
Sl’SS FERENCZ bányamcilerlicz

Viszontelárusitók kerestetnek.
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Karácsony.

Aki ma 1904. esztendeje meg
született, annak bölcsőjét egy egész 
világ nyomorúsága és szeretete vette 
körül. Azóta járnak együtt egymás 
mellett a nyomorúság és emberszere
tet, azért nevezik a karácsonyt a jó
tékonyság ünnepének. Jézus Krisztus 
földi vándorlása nem volt egyéb mint 
szenvedés a szerétéiért és azért lett 
ö az emberiségnek megváltója. Nem 
arra tanított ő bennünket, ho.y miként 
lehessünk boldogak, erősek és hatal
masak, hanem arra, hogy szeressük 
egymást és viseljük türelemmel és 
alázatossággal a gúnyt és az e'nyoma- 
tástj őt csúfol ák a gúnyolódok, iri
gyelték az írástudók és gyűlölték a 
hatalmasok, őt feszítették kereszt-e 
egy félrevezetett tömeg örömnvalgása 
közben és >Bocsás meg nekik, mert 
nem tudják, hogy mit cselekszenek!« 
ezek voltak utolsó szavai. És valóban 
alig múlt el két-három tavasz azóta, 
hogy a Golgothán szégyenhalált halt, 
az örömrivalgó tömeg nagy része, 
mely halált kiáltott fejére, éjjelente 
ott gyűlt össze az ő sírja körül és sírt 
és imádta a világ megváltóját, a sze
retetnek Istenét. Vil -gosság gyulladt a 
keresztfáról a fé'revezelelt tömeg szi
vében s az embere megértették, hogy 
nem bol logságr:, hanem szenvidésre 
jöttek a világra és lön annyi mártír 
a Krisztus nyomán, mint a hány csil
lag van az égen.

Oh, hol vagytok ti hívők és már
tírok, megadással szenvedők és alá
zattal tűrök? Kitüntetek ismét miként 
1904. esztendő előtt, ámikor romlott, 
elfajult és gőgös népek lakták és bír
ták Palesztinát. Senki nem akar lürni, 
alázkodni ésjszenvedni, mindenki földi 
javakban óhajt dtiskálkodni, uralkodni 
s kéjekben fürdeni. A kinek meg kell 
alázkodni, az a fogát csikorgatja és a 
ki szenved az áthúzódik és forrong. 
A szegénység aljasodást és bűnt hoz 
magával, a türé-t, elszántságot gyáva
ságnak nevezik, a mártírokat nem ve
szik észre vagy megvetik őket.

És hol keaessük az emberszere- 
tetet? Nem találjuk se kunyhóban se 
palotában, a rideg hivatalos közjóté
konyság gépezelszerüen végzi a mun
káját, egymás iránt táplált közönnyel 
vagy épen irigységgel és rosszakarat
tal robogunk keresztül a küzdelmes 
életen. S mikor meghdunk s a halálos 
ágyon végig gondoljuk az életet, ennek 
küzdelmeit, nehé ségeit, kajánságaib 
örömeit és gyönyörűségeit, nem tudjuk 
megérteni, hogy miért éltünk s ezzel 
a borzalmas, megoldatlan problémával 
megyünk a sötét sírba.

Szent karácsony ünnepe üdítsd 
fel a mi sivár napjainkat és hozzál 
közzénk békességet és szeretetet, hogy | 

éri síik legalább egyszer egy es lendő- 
beli az élei igazságát!

Ó Jézus Krisztus, ha minden 
esztendőben megs ületnél nekünk ha 
m nden esztendőben mer>haln d éret
tünk — akkor jó’> lennénk mi és né
ni- sek, mint a milyenek valónak a te 
tanítványaid es követőid, a kiknek te 
voltál egyetlen életczéljuk. De így el
felejtetlek. megmásítottak téged, véges 
es önző czélok szolgálatába alkalmaz
ták emlékedéit es tanításodat és mi 
a hatalmas a gazdag, a művelt embe
riség úgy járunk iit ebben a nagyszerű 
világban mint az eltévedt bárányok. 
Igaz tanítónk, becsületes szándékú, 
önzetlen vezetőnk nincs nekünk I És 
csak botorkálunk az élet éjszakájában 
az egyik harczol a mindennapi ke
nyérért, mint a szentségleien kezű 
katona; a másik dőzsöl az élet gyö
nyörűségeiben, miként ama római 
helytartó, a ki mosta a kezeit midőn 
a Golgothára vitték az Igazságot és 
Szeretetet.

Magunkba szállva, bűneink tuda
tában, iránvtalariul és eszme nélkül 
álljuk körül a jászolt, a melyben szü
lettél és várunk téged ó Mesiás, hogy 
jöjj ismét vissza közénk, taníts, mu
tass példát, alázd meg a kevélyeket, 
emeld fel a szegényeket és halj meg 
értünk ismét — mert hiszen marli- 
ríum nélkül igazságot hirdetni ezen a 
földön nem lehel . . .

Tél van most, nemcsak a termé
szetben, az emberek szivében is, Kial
szik, kihűl a szivek melege, minél 
tovább hódit a kultúra, annál nagyobb 
lesz az országa az önzésnek, amid 
inkább készlelik harezra a lelkeket az 
anyagi czélok és a mai inkább merül
jek a feledés teng' rébe az élet ideál
jai, czélok, melyekért a vitaira jöttünk, 
az Eszme, melyért Jé-us Krisztus 
született és meghalt a keresztfán.

Feliér világ.

Fehér világ van: éjjel nngy lok 
Lépk'‘dní?k szűzi s/ényegón a hónak
S beinoso yogván az ablakokon, 
Jó éjt susognak minden házikónak.

Nagy városokból, hol tolonganak,
Gyerünk, gyerünk! Ott móg a hő so tiszta; 
A falu szép most meg a tág inrző, 
A moly nyugalma győgyosöppeit issza.

S'ép sorba ülve gubbaszt a falu 
öreg süveges sok-sok kicsi háza ;
Ami c-ak áll az üres udvaron,
Jó va tagon meg van mind s/alonázva.

Hah, R »hnjt is a gazdi nagyokat
8 busán kerülgeti az üroi ólat:
Mért, hogy az a sok külső szalona 
A nap lélokzotétöl is elolvad !

Szót ez rtan egy-egv tanya füstölög,
KI csillan égő mécse kis szemének ;
Mintha pipáló égi pásztóiak,
Nagy fehér szűrben nyájat őrzen •nők

Amott az erdő dideregve all:
Válla havát, lerázni s/.inte reszket.
Az ár l.ognk ló;;!.. irt rajzai
Fehér, el bélelt barna araboszkok.

Hófutta ti /tuson csemete- fák
Gyémánt szil.ínku zuzmóra val rakva;
Mint hogyha mágnes volna mindun ág
8 megliempergett von fehér érczalakba,

Koráll erdő ez, vakító merev
Kihalt tengerfenék csodás világa;
Bút ár lehet csak, kincset kereső,
Aki mikóp én, itt jár egymagába.

Búvár vagyok ó.i előttem a kincs,
Aki akarja, része legyen benne:
lm itt terül el őrizetlenül
A tisztás ignak ősi végtelenje.

Es lélegzetre jertek, emberek,
Jertek s nézzétek» oz tinektek újság:
Miben fenséges, kiengesztelő
E fehér nrczu nyugodt szigorúság,

SZÁVAY GYULA.

Magyar remekírók.

Az a nagy és értékes gyűjtemény, 
melyben a Frank’in-Tártulat összegyűjteni 
vállalkozott a ma, yar nemzeti géniu.z leg
jelesebb alkotásait, i.-mét b szép kötettel 
gyarapodott. K .pora jelent meg u .Remek- 
irók*  « n gyi-dik sorozata éppen Karácsony 
elölt: Mert a ki könyvel szokott ajándékozni 
annak, a kit szeret vagy becsül, — s ilye
nek sokan vannak — bizonyara nem talál 
maradandóbb becsű könyvek., t a .Magyar 
remekírók,-nál.

Ennek a negyedik sorozatnak, két igen 
nevezetes kő.ele van. az egyii: a Kurucz 
költészet, s a másik a Széchenyi István gróf 
válogatott mun.ainuk első kötete. Mind a 
kettő régen érzett hányt pótol írod dalunk
ból, s éppen ezért különösebb figyelmünk!e 
érdemes

A kurucz köt észet a magyar nemzet 
szab, dság kultuszának hü tükre, s egyut'al 
R.iki c/.y és Tö öly dicsőségének örökös em
léke. A mióta Thuly Kálmán, a kurucz kar
nak fáradhatatlan búvára, és az ö nyomán 
Toldy és Erdélyi, h két jeles irodalom tör
ténetíró fölkutatták és közreadták a vitézi 
énekek és elegyes dalok gyűjteményét, egyre 
jobban bebizonyosodott, hogy a .kurucz 
költészet voltnképSn nem izolált fejezet író 
dalműnk történetében, hanem ulkotó része, 
illetőleg lánczszeme annak a népies magyar 
költészetnek, mely a századok során soha 
meg nem szakadt, hanem egyre élt és fej
lődött.

Végig lapoz án ezt a szép kötetet, 
melynek tartalmát Erdélyi Pál nagy szere
tettel és finom Ízléssel válogatta össze u 
.Kurucz költészet*  gyöngyeiből, megelevene
dik előttünk az a legenda szerű kor, mely
nek emlékét ma már csak a ,Rlkóozy-in- 
duló*  őrzi közűik. És a mint erre a szilaj 
indulóra gyorsabb pezsgésbe jön a vérünk. 
Ugyanúgy hevesebb lükte éslie kezd a szivünk 
is, mialatt a szemünk rév.dezvo jár az izzó 
hazaszeretettel tolitett fekete be iikö.i. mert 
mindon sor egy egy fohász n szabadságért 
s egy ogy fogadás, hogy .vérük hullajlásá- 
val“ is kivívják ezt a szabadságot, a mely 
— fájdalom I — elveszett akkor, és pedig 
sok időkre veszett el!

Ríkóczy, Bercsényi és Bozcrédi — a 
.vitéz magyarok vozéri" — uz áruló Ocskny 
a .fejedelem villáma14 a rettenetes vak 
Bottyán s a ktirucz-világnak valamennyi, 
többé kevésbé híres és hírhedt szereplője, 
föl egészen Károlyi Sándorig.’ mind elöfoi- 
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dúlnak e dalokban, viselt dolgaik érdeme 
vagy becstolensége szerint, egész addig ii 
szomorú pillanatig, a melyben „kiállott Rá
kóczi a munkácsi sánczra, — Reá támasz 
kodék pántos palló-árit" . .

E szomorú pillanatig váltakozva csen
dül meg a „Kurucz költészet*  ben, a hol 
dicsőségesen fölragyogó, hol veszedelmes 
zátonyra jutott szabadságnak az ujjongása 
és keserűsége, a szerin', a mint n Rákóczy 
fegyverei győztek, vagy vereséget szenvedtek. 
Ettől kezdve azonban, miután a szabadság 
ügye elveszett, csupa fajdalom sir a török 
síp, vagy a magyar tárogató hangján s a 
szerencsétlen ország állapotát semmiféle 
korfestfi rajz nem jellemezhetné hlvebben, 
mint a kötetnek utolsó előtti dala, melyet 
ide iktatunk:

Rákóciv, Re- csénvi I Ragyogó vitézek I 
Napkelet tájiról fegyverre kelének, 
És, a mint fölkeltek, toh ászuk égbe szállt '■ 
„Seg|ts meg Istenünk, harctalnk kövén át I

Segíts meg, istenünk! És te, Szúz Mária, 
Hogy el ne pusztuljon magyarok hazája I 
Magyarok hazája oly dicsé volt híred, 
Hegy aranyaiménak neveztek el téged.”

Az alma lehullott, csutkája van csak meg, 
Mióta az ország labanczczal tele lett ; 
Magyarok hazája, aranyos szép alma, 
Ki téged őrizett, hideg hant takarja.

A „Kurucz Költészet" tt „Magyar Re
mekírók*  rmk minden esetre egyik legszebb 
és legértékesebb kötető.

Ugyanezt mendhaljuk a Széchenyi 
István gróf munkáinak első kötetéről is, 
melyet Borzevic/y Aliért rendezett sajtó alá. 
A hosszú bevezető uuiulmány, molyét a kö
tet élére irt, talán a irgeitekesebb uzok közt, 
melyeket valaha „a nemzelébresztő legna
gyobb magyar*ról  Írlak. Sikerrel védi meg 
ama nem régiben támadt tendencziózus 
jörakvés ellenében, mely szerelné föláldozni 
Széchenyi nagyságát a Kossuth kultusz 
oltárán, s igen helyesen jegyzi meg, hogy 
nemzeti pantheonunk mindkettőt — Széche 
nyit is Kossutothot is — csonkilutlan nagy
ságában fogadhatja magába egymás mellett 
is ; mert „az, hogy működésük egy időben 
ellentétes volt, nem csökkentheti annak a 
a ténynek az értékét, hogy mindkettőnek 
tüneményes alakja a mi hazánknak, a mi 
történetünknek ékessége."

Széchenyinek ebben az első köteteben 
a Hitel, Világ, Stádium és az Útirajzok 
foglal helyet. Tudott dolgot ismetünk, mikor 
azt mondjuk, hogy soha könyv nem tett i 
akkora hatást nálunk, mint a Hitel „A régi 
táhlabiró parasztlázitól ak és birlokrablónak 
hitte Széchenyit, de a tiszteletbeli aljegyző 
és a fiatal ügyvéd a haza megválójának,*  
— mondja báró Kemény Zsigmond.

Tudjuk, hogy a Hitelt gróf Dessewffy 
megtámadta, és Széchenyi a támadásra a 
„Világ*-gttl  felelt, mely czim azt jelenti, 
hogy Írója világosságot akart vetni a vitás 
kérdésre. Sokan a „Világot" tartják Széche
nyi legsikerültebb és Icgdiadalmasttbb köny 
vének ; do ha igaz is, hogy ellenfelét fénye
sen mogczáfolta, viszo it azt so lehet tagad 
ni, sok helyütt pedig szinte múló és gyön- 
gédtelen. A „Stádium" folytatása és kiegé
szítő része a kót előbbi könyvnek.

E komoly és örökké becses tanulmá
nyoknál — Széchenyi egyéniségének megí
télésére — fontosabbak’az Útirajzok, melyek
ben a nagy férfin egész mivoltát szinte 
pongyolában látjuk. Nem sok az egész : alig 
nyolezadrésze a vaskos kötetnek, de a 
Széchenyi neghasonlott kedélye, e égedollen 
sége a világgal és önmagával, a lelki egyen 
su.y hiánya vagy legalább lökéletien-ége 
annyira kirí a 25—?0 lapból, hogy megért
jük belőle azt a szomorít véget, a mit 
önkezével készített magatok

A „Magyar Remi kirók“ IV. sorozatán k 
többi három kötetében a Kisfaluéi Sámii.r 
Tompa és Vörösm’rly egy egy kötetét Itapju.

A Kisfaluéi első kötetébe.'. Hclnru h 
Gusztáv irt alapos. kritikai bevezetést, Nála 
!.• ■: 'eltebb kritikusunk aligha akadt volna 
íi v a munkára, meit a Kisfuludi Sándor

költészetének helyes méltatásához okvetlen 
szükségos az olasz, franczia és német iro
dalom tüzetes ismerote is, ezt pedig Hetn- 
rich Gusztáv teljes mértékben bírja. Csakis 
igy sikerülhetett a bevezetés a melynek 
különben még az ii érdeme, hogy nemcsak 
a kő.töt, hanem az emberi is megösmerteti 
velünk. Ebben az I. kötetben Himfi dalai
nak mind a két részét: Kesergő és a Bol
dog szerelmet kapjuk.

A Tompa munkáinak II kötetében a 
Dalok, Ódák, Románczok es Ba ládák foglal- 
n.k helyet. Ezt Lévny József rendezi sajtó 
a á, a ki az első kötethez gyönyörű beve
zetést irt Tompáról. A Vörösmarii munkái
nak IV. kötete, melyet a nagy költő leghiva- 
tottabh kritikusa, Gyulai Pál rendez sajtó alá, 
a drámai költeményeket (2. köt.) tartalmazza 
s a legvastugabb kötelek egyike (362 lup). 
u melynél ebben a sorozatban csak a Szé
chényi munkáinak I. kötete terjedelmesebb 
(890 lap). Látni való ebből, hogy a kiadó 
társulat ugyancsak bökozü inéit az eredetileg 
15—20 Ívre terjedő kőtelek helyett gyakran 
ad 22—25 Íveseket is. A kötetek kiállítása 
minden tekintetben mintaszerű és hasonló 
az előbbiekhez.

A „Magyar Remekírók" 55 kötetben 
je'ennek meg, 5—5 kötetes sorozatokban, 
minden féfévbon. Az egész mű ára díszes 
kötésben 220 korona s megrendelhető la
punk kiadóhivataléban is vagy magánál a 
kiadóczégnél (Franslin-Társulat Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.) s hogy bárki könnyen 
megszerezhesse, havi 3 koronás részletfize
tésre is kapható.

Hervad a liliom.
Irta: ERDŐS REN'NÉE.

Hervad a liliom, elhervad a rótta,
De at itt, hideg őst még sem tehet róla.

Elhrvadok ón it, nem tokára — értem 
De atért tégedet nem vádollak még sem.

JV«m vádollak téged, hogy it vádolnálak f 
Ha már et a torsa mindegyik virágnak.

*

Legenda a karácsonyfáról.
— Karácsonyi mese. —

Régen-régen történt, akkor, amikor a 
jó Isten a világot teromtette. Ugy-e bizony, 
hogy ez elég régen volt? A föld puszta 
volt és sivár. A jó Isten fölakarta ruházni 
selymes fűvel, lombes fával, tarka virággal. 
Intett a kezével — s egymás után támadt 
elő a földből a déli pálma, a karcsú jegenye, 
a susogó tölgy, a bókolé fűz’ a sok pompás
nál pomp.isnbb gyümölcsfa. Cs mosolygott 
a jóságos szemével és egymás után sarjadt 
elő a pihés pázsit közül a tömérdek gyö
nyörű virág, a büszke rózsa, a szemérmes 
ibolya, a hónál fehérebb liliom és a fürtös 
gyöngyvirág. És mind hálásan mosolyogtuk 
vissza a jó Istenre hogy őket ilyen szépen 
megteremtette.

Akkor ezt mondta a jó Isten:
— Édes fá'tn szép virágaim, megterem

tettelek benneteket, hogy viruljatok és illa
tozzatok és árnyéket és gyümölcsöt adjatok 
az embereknek, akiket ezután fogok terem
teni s akik élni fognak uz egész világon. 
De én azt akarom, hogy nektek is jó dolgo
tok legyen.

Nosza, rajta, válaszátok ki magatoknak 
a föld kerekségén azt a helyet a hol élni 

| akartok. Először is halljuk a pálmát.- hol 
akar gyökeret verni ?

A pálma meghajtotta kevély fejét az 
Ur elölt és feleié:

— Én olt akarok élni, Teremtöm a 
hová legmelegebben Itiz a napsugár és ahol 

, a nyár örömei nem szőnek meg soha. Nem

akarom, hogy leveleimet lelépje az ősz, nem 
akarom, hogy megezibáljon a kegyetlen őszi 
szél. Virulni akarok örökké I

— Te nem is olyan roszul választottál 
mondta a jő Isten. — Legyen hát meked a 
te kívánságod szerinti Elhelyezlek téged 
dél legforróbb tájékára. Hát te, terebélyes 
tölgyfa hol akarod kiterjeszteni sűrű ág
bogodat ?

Felelt a tölgy fa :
— Én társaságba akarok élni, uram! 

Azt akarom, hogy testvéreim, a többi lombos 
fák, mind körülöttem élj ’ne'r, zöldeljen>‘k az 
erdőségben, a mib n csillogó csőrinél fakad 
sa melynek tisztásain kis őzikék játszadoznak. 
Lombjaink közt madár fészkeljen, madár 
dalo jon, közöttük mindég békosség honoljon 1 

Az Ur kegyesen bólintott.
— Legyen neked a to kívánságod szé- 

rint I S most halljuk a hetyke jegenye-nyárfát: 
hát ő mit akar ?

Föleit a jegenye fa urfl :
Mi tagadás. Atyám, én egy kicsit ki

váncsi vagyok. Állíts engem az utak mellé 
a hol a vándorok járnak kellnek, utasok 
kocsija csörömpöl. Ott aztán felnyujtanám a 
nyakamat magasra: hadd lássam, ki jön, 
■ni jön már megint arra felé?

A jó Isten erre is csak mosolylyal 
fcfelt, s teljesítette a jegenye óh íjtását. Most 
a fűzfa kisasszonyra került a sor .

Halljuk hát te mit akarsz?
— Én, — felelt a fűzfa-kisasszony 

kegyes meghajtással, — a viz partjára sze
retnék kerülni. Fényes veröfényben, nyájas 
holdvilágnál nézegetném magamat a viz 
tiszta tükrében ...

— Ej, ej — mondá az Isten. Milyen 
hiú vagy te fűzfa-kisasszony 1 Hanem hát 
legyen ugy, ahogy akarod, kijelölöm a te 
helyedet a csobogo, hullámzó vizek partján, 

És igy tovább fűnek fának betöltötte 
a Mindenható a szive vágyát, hogy hol 
a ur élni, bimbózni és virágozni ? Elhelyezte 
a gyümölcsfákat a zöldelö lankákra, hegyek 
oldalába, ahol mentve vannak a süvöltő 
széltől; elültette a virágokat bokrok alá, fák 
tövébe, kertek közepében, ahol ápoló [kéz 
vigyáz reájuk, szép leányok jönnek majd 
értük, bokrétát, menyasszonyi koszorút fűz
nek belőlük ... Ej de nagyszerű is lesz a 
dolguk 1

Csak egy fa van még hátra, aki sze
rényen félre húzódott a sorból mikor az Ur 
kegyelme mindsn növénynek kijelölte a maga 
legjobb helyét. Ez a szerény facska — a 
fenyőfa volt.

— Kicsi fenyöszálam, egyszerű gyer
mekem a Iák pompás rokonságában, hát ne
ked mi az óhajtásod melyik táját választot
tad a kerek világnak ?

A fenyőbokor minden kicsi tülevélkéje 
remegett az alázatosságtól, mikor az ég és 
föld Ura elé járult.

— Azt mondád az imént édes Istenem 
— rebegé halkan — hogy embereket is fogsz 
a világra teremteni, a kik ellepik majd a 
föld egész kerekségét. Nos, akkor laknak 
majd emberek nemcsak a forró déli ég alatt 
a bel örökös a nyár, de a hideg északon is 
a hol fagyasztó viharok száguldoznak, A 
melegebb égtájuk embereinek már lesz pál
májuk, mindet.f< le fájuk, bokruk, viráguk — 
do mit csinálnak a zordon észak lakói? — 
Honnan vesznek egy kis melegítő tűzifát? 
Kopár legyen ott minden és kietlen ? Engedd 
azt én Uram Istenem, hogy én felhuzódhas- 
sam Észak ormaira, majd csak eltengődöm 
val .hol a sziklahasadékokban . . . Hadd le
gyük én az észak szegény embereinek vi
gasztaló enyhetadő fája . . .

Az Ur kiterjesztő kezét a fenyőfa fölé:
— Legyen neked a te kívánságod sze

rint 1 Eredj a zordon, fagyos magaslatokra 
vorj olt gyökeret a kemény sziklába, koszo- 
iuzd meg a reménység színével a rideg 
béreseket I Szived sugallata jó és nemes és 
ón megáldalak téged azzal hogy győztesen 
daczolj ott fagygyal és orkánnal. Bármily 
csikorgó kegyetlen is ott a tél: te azt mog 
no érezd, hanem zöldeljen a lombod herva- 
datlanul, örökké — akár a ragyogó délnek 
büszke pálmája I
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S a kicsi fenyöft fogta magát s ment, 
elvándorolt a messze, magas északra, olt 
akart tanyát verni a meredek ormon. Azt 
mondta a vén . zikla;

— Mit ktros én rajtam ez a hitvány 
giz-gnz? 2n bizony nem eresztem a testemre 
a gyökereit!

S a fenyőfácskának bizony nagy fá
radságába került mig a gyökérszálait belopta 
a sziklahasadékba, hogy egy kis életerőt 
szívhasson a föld! öl.

Felkerekedett a szélvész :
Mit akar itt ez a csenevész for

gács? Kitépem és olsodrom az öperencziás 
tongerig 1

S haragosan rontott neki a fenyöfács- 
kának, úgy, hogy annak minden erejével 
meg kellett kapaszkodnia, hogy a gonosz 
förgeteg ki ne csavarja, messze ne sodorja.

Megrázza havas szakálláí a tél apó:
— Mit? idegen a birodalmamban, a 

hol csuk jégvilágnak szabud teremni? Várj 
csak vakmerő jövevény, majd adok neked!

S teli rakta a frnyöfácska ágait, levél
kéit fagyasztó gyilkos zuzmorával, hogy a 
szegény kis áldozat csak úgy didergett. Ke
servesen gondolt arra, hogy milyen jó dolga 
van a többi fának, virágnak, a kik az ara
nyos verőfényben meh grzenek, dalcs mada 
rakat rengetnek-ringatnak . . .

És jöttek a szerény emberek fejszékkel 
fölfegyverkezve. Vágták, irtogatták a fonyö- 
erdöt, tüzet raktak be öle s lángjainál me- 
lengetlék elgémberedett tagjaikat. Igaza volt 
a jó fenyőnek, ha ö nem vánd< rul a magas 
északra, megveszi ott az ou béreket az Isten 
hidage. De igy ö betöltötte hivatását, életadó 
meloggel szolgált a fagyos tájék lakóinak, 
habár ezért lüzhalált is kellett szenvednie.

III.

Évek t‘ ltek-mul'ak s mig a többi fi 
virult és vigadott, a fenyő csak Kanyargóit. 
S keserves sóhaj kelt a gulyái közt:

— Jó Istenem hisz ez migis eliis,;!- 
hotellen 1 Fagyoskodás az élelem, tiiz a ha
lálom! Szabadíts meg uram szenvedéseim
től I Vesszek ol inkább a kietlen szikián. 
egyetlen bokrom se nöjjön ki többé soha 1 

Fekete éjszaka volt. Az égen szikrázva 
sziporkázva ragyogtak a csillagok. A liivo hói 
a magáiból mintha én.k hallatszott volna, 
oly lágy, oly édes a minő csak az angyal
ének lehet, S az éjszaka feketeségét gyöngéd 
hajnalpir váltotta fül s fényes ángyul szállott 
át a zuzmorás erdő felelt. S a merre . zállt 
jótékony melegség terjedt a nyomába, úgy 
hogy a fenyőágakról leolvadt a csillogó zúz 
mora . . .

S a fényes angyal leszállóit a fenyőfa 
elé azt monda neki:

— Tűrtél és szenvedtél, f< láido. tud 
magadat az emb.r1 kért, jó > i. fenyői- I I ne 
meg lesz jutalmazva a te tűrésed és jóságod 
és önfeláldozásod 1 Mert ma született a vi
lágra a Megváltó aki örömet és áldást hoz 
a törökre, szenvi doki o! Meg tog ö léged 
ajándékozni olyan tavaszszal, aminőben egy 
fanok sincr része sebül Megfürdet ö téged 
olyan fényességben ami ő dél pomp»s pál
májára sem ragyog! S megáld léged olyan 
terméssel, * minél gazdagabbal m ... koznak 
u viruló kertek legálisaik gyün öle; fái soha.

S meglil bei.tek az angyal i.raiiyszár- 
nyai s eltűnt az ég l.üldó'te az éjben, a 
fenyőfa viszketett a m gi l’lődéstöl é az 
örömtől . . .

IV.

De zughfttoll i zmit a szélvész, csiko
roghatott a hideg. A fenyőfa az oraán sil- 
völtesében is hallottá uz aiigval . biztatás t’. 
A lé fagyában is érezte szárnyai melegét. 
Válla az ö megigéit tavaszát, mely szebb 
Iosí, mint minden más fáé a világon.

S imo jöttek az emberek s elvitték » 
fényi,fiit a váró-hu jó mel g, fűlött szobába. 
Gondos beczéz.ö kezek lele.iggutiak ág- i m 
mindenfele taiku holmival (ijon autpoi ol 
a barmain, a'.olv k ne, nagy l’ar.n d . S a 
g'.ümö.cs', virága juj 1 ' ■ j'-j be d ága. 

mühó!* 1"”'’ ara'’y d'6’ ^ertyácska rajta 

Egyszeri kitárult a szoba ajtaja, a Imi 
a fenyofácskat ékesítették. A nyitott ..jl. n 
betódull a gyermekseren; hogy tánczoltnk, 
hogy ugrándoztak a kincsektől görnyedő f> 
a alt. Ez nem győzött viezkándozni, az letér 
dőlt imádkozni; apa, anya ölelkezőt!, ju fe
nyőfa örvendezett ...

. ,®_ eszébe jutott az angyal szava, a ki 
neki bőséges jutalmat Ígért önfeláldozó szen
vedéseiért. Igaza volt azür küldöttjének 
í.yen édes, bűbájos tavassza egy fának sincs 
a világon mint a fenyőnek szent karácsony 
napján. 1

Künn az éjszakában egybeolvadt a ha- 
rangszó s az angyal.ének. Az égen fellobog- 
tok a csillagok. A fenyőfán fellobogtak a 
gyártják, A karácsonyfa minden kicsi tülc- 
vele reszketett a boldogságtól, az üdvös
ségtől . . .

Ez a fenyőfa legendája.
Legenda a szívókról, melyek fájnak és

A Pesti Napló karácsonyi ajande^a

a VÖRÖSMARTY-ALBUM
A Pesti Napló, a mely eddigelé az Ember tragédiáját, Arany .János balladái 

Zichy mihály illusztráczióival, Katona József Bánk bánját a lliinfy Albumot, a kőltők- 
Albumat, tavaly a remek kivitelű Zichy Albumot, stb. adta alvasóieak a kőnyvpiaczou 
Általános feltűnést keltő kiállításban, az idén eddigi kiadványait ’elűlmulő fénynyal és 
pompával nranyvászo” kemény kötési jen

a Vörösmarly-tAlbumot
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vöröimurly Album a Zichy Albumnál ii 
dlszsvobb kiállításban nagy kvart alakban 
fOA msgj’elcnni. mayában foglalja a költöól.t- 
rajaát Csongor és TUi.il-1 vörösinartvnak e 
kedves drámai költeményét a Százától, a 
Vin czlgányt, Szép Ilonkát és Vörősmartynak 
legkiválóbb költői alkotásait, kivaló miivé- 
izok eredeti festményeivel és rajzaival 20 
miimellékletben és számos szövegbe nyomott 
képpel és illusztráczióval A Vöröamarty-AI- 
buni műtnellékleteit a legjelesebb magvar 
festő míivészok készítik, mindannyijuk élén 
ott van Székely Bertalan, a legnagyobb má
éval- történeti festő, aki a Toldi czinnT köl
teményt Illusztrálja Korlársa és barátja Ma
darász Viktor a Salamén cz.imü költeményhez 
készít festményt A két nagy histó-iai festő
höz a Következő elsőrendű magyar művé
szek sorakoznak :

Bihari Sándor, Fényes Adolf, Fs-eoczy Ka
roly Kóméndy .lenö, Kornstock Károly Krenner 
(Tárd..) V, Migyar Mannheim Gusztáv, Nagy 
lándor, Radóné Hlrsch Nelll,

Ezenkívül számos kisebb illnsztr.czio dí
szíti majd a Vörösmarty Albumot, amelyek 
egész sor kiváló magyar festő művészetét 
fogiák a Vőrősinarty-Album keretébem Im- 
mutátni. A valóban remek kivitelű mulapok- 
nak egv része gvdnvörű színnyomású lesz, 
amilyen eddig alig jelent m g magyar disz-

A BUDAPESTI NAPLÓ 

s abadelvü irányban, formáinak friss- - 
éjiében a közi n ség régi kedves lapja 1 

| amely példátlan ólcsóságával most .1 

: legszélesebb rétegekben vág magának 

és ti kultúrának utalt

Korszakos reform a közönségért! j

Főszerkesztő : Felelős szerkesztő .
Vészi József l'.rriiui Sándor

3,

szenvednek; legenda n szegényekről, a kik 
nyi.'imibin süllődnek; legenda, hogy bízza
nak és reméljenek, elhozza az ö fényes ta
vaszukat is az l'r, a mint uihu. ta boldogság 
ünnepét a jó kis fenyőfának . . .

SASS EDE.

Eltemetem.

Hallod e a eokogásom ? 
fíuhdniitos nKoy sirdeom ? 
Omló hönyem ugye látod'? 
Temetem a boldogságot.

Hallod e a nevetésem, 
Kactagásom, víg beszédem ? 
Seilaj mámor hajszol, kerget, 
Eltemetem a secrilmet.

ERDŐS HENXÍiE.

műben. A Vőrősmaity-Aibmnot megszerez
hetik mindazok, akik a Pesti Naplóra

1. egyszerre egy egész évre előfizetnek.
2. akik fél vre fizetnek elő és kötelezett

séget vállalnak, hogy egy további féléven 
át előfizetőink lesznek.

3. akik egy negyedévre fizetnek elő sé 
további háromnegyed éven át való előfize
tésre kötelezettséget vállalnak, azok a má
sodik évnegyedre s/.óló eb fizetés beszolgál, 
tatása után kapják meg a Vőrő.-m irty-Álbumot

4. akik havonta fizetnek elő és e^y egész 
évi előfizetésére kötelezett s'-get vállalnak, 
azok á hatodik havi előfizetés beküldése után 
fogják megkapni a Vörösmarty-Albumot.

Azon uj előfizetőink, akik a Zichy mi
hály albumot az 1903 évre sz«’ló előfizetés 
alapján, mint előlegezett ajándékot bírják 
azok a Vörösmarty mihálv albumot csak úgy 
kapják meg ha egy tov.hbl egész évre elöfí 
zetnek. illetve ha jelen négy pontban felső 
rolt előfizetési feltételek egyikének elege 
tesznek.

A Pesti Napló előfizet si ára : Egész évro 
28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kér 
rgy hóra 2 kor 4') fillér. E őfize nl minden 
ho 1-töl és 15töl lehet.

A .,Pa»ti Napló ' kiadóhivatala

Demokratikus roform a sajtó terén

Január ‘-tói kez dve a

BUDAPESTI NAPLÓ
egyes számonkint □ krajezár 

Az előfizetési dij 
az 1< liyini'lv fele:

7 frt. helyett 7 korona 
fal évre

3 frt 50 „ 3 kor. 50 ftll
ibityrd évre

I frt 20 „ I kér. 20 fill.
egy hóra

Szeri: .' só,; ■' - ■ ' hiyalul ;
l<( M’< j •> - 1 Hl
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Karácsonyi és újévi ajándékok !

Budapesti malomépifészet 

---: ■ . - és gépgyár --------- ;

POPVlNECZ ÉS fíElSLER 
BUPAPE5T, VACzi-ur wk 

6YÁBT: 
tiENZIN MOTOROKAT'ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
s. vs£Űay:;:Uve! 2—5t% lőarfitg.

Megb izható képviselők kerestetnek. i

24
0
y
kV

l I ÍEMIAL KÁROLYI
zz ■- >ra;r^2*:»«jyáros

|.'/aiül'<g Kitűnő kúí.óidi gyártmányok 
iakiára cs kölcsönző-intézet ~------- :

Budapest, IV., Károly-körúl 20.
^KTiSt

REICH K FIAI 
b'«’gy»rosok, es. is ülr. vfrarl stíllHók 

BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.
Ajánlják lc<jjo’ub minAcAgben gyártott Syphon- és gazeuse 

palacakvkat tegoL'sótb árak mcBe’t éa pedig:
1 Lidi tb. 200 Crb. B r.ZCZÜS sima, f. bér v. világos kék (aquti- 
irarin) színi SyjhonpalaWkOt talppal vagy talp nélkül: 62 korona 
1 Lidi Mb. 209 drb. gazerr??'íl’O:'-.ol gutnmlgytlrtlvel éa üveg
golyóval ellátva, felittr vág) világos kék (aquamarin) Minit, 
fqagaLs vagy alacsony alak...................•.... 52 líorcil

PíiMlltás a cs. smag'L.'ist bolcérh •, bi..lapes(l pályaudvarig bér- 
nentve. kéeipénztltetés ellcaál'on L" o scouió — 10 láda rendelés 
■tán 5 /» rabatt *'.»s  üngys.'..,-..k ós különféle általunk törvényesen 
védeti alakokat megfelelően cIcaőu szállítunk. Préselt írások vagy 
aságvóróseknél csakism. elkészítőd önk&ltrérrct számítjuk, ellenben 
aa alak és kliséért költség nvtnsiáiDiltatik. Mogjegyzllk még, hogy 
megvkisgi.lt 20 légkör nyoniáaü Sypbonpalac:kairA Magyarország
ban eaak kizárólagosai) közvetlen a n-.i gyáruukbőlszerezbetók be

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRll
:===== RÉSZVÉN VEKRE, ■... -v.. I
BORSJEG VEKHE, Átt AMPA PIROKHA 
. öv-y:: KÖLCSÖNT ■ ' ■-■■'- .-»-»<■£ J 
mii, ttirii.iEs rnmrnntsi rnTtTim bsuitt 
TFELVILÁGOSÍTÁSUNK INGYENES. ——

HECHT BANKHÁZ
. BUPAPEST, FEf£NC2ir.KTERE 0. -J=.

Köhögési teaéshurútpor 
a St Gaorgj-oyójy«zertárból Wjor, V/2 

Wlmnicrgaeao 33. Orvosi rendelet szerint ké
szítve. Jótékony hatással bír a lélegző szer- 
“«kre, nyálkaoldó köhögési Inger csökkentő, 
a rekedtséget és torok-oalklandozóst megszün
teti. Pof 60 kr., a hozzá való tea 50 kr. Postai 
ssállirtS 80 kr. csomagolási dij portó nélkül. 
» <gomi)gn'ál kevesebb nem küldőiül. — Kérjük, 
i Szent Gyö'rgy-félo gyógyszartár védjegyét 
ttgyolomhé,vonni, ozon hirdotóst pedig kivágni 
és jnogórizni szíveskedjék.
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Van szerencsém a t közöiwlgn k szives tudomására adni hogy 

Gödöllőn, a Ferencz József téren (piac-tér) 
a mai igényeknek teljesen megf l-.-líi

vas, szerszám és festek tízletet
nyitottam

Állandóan

konyha berendezési

lások.
Iliid vasak,

dúsan felszerelt raktáramban kaphatok 

czikkek, fii tökál y hűk. épület és bútor vasa-

vaslemezek és horgonylemezek. Szabadalma 

zott öntött aczél ekefejek Jótállás mellett. Kocsi tengelyek lopatkó 

sarkok és köszörű kövek Mindenféle fegyvere*  töltényé*  sőrétek 

úgyszintén villanycsengö fölszerelés.

Továbbá olaj koncze inindjufóla száraz és olajfestókek 

Főtörekvésem lesz hogy ige í uagyrabecsiilt vevőimet mindenkor 

pontosan lelkii-moretesen és legjobb kiszolgálással heiyesen kielégítsem

A tisztelt közönség becses pártfogását kérve

Med. dr Traub József

kitűnő tisztelettel
Székely Lajos

fiyomorpóra a

gastricin 
erví)ttl"ff megvizsgálva és 

kipróbálva.

Ezer és ezer ember, kii önféle gyomor é 
bélbajok miatt szigorú diétára utasiUutott a 
mi ételüket megkeserítette A dr. Traubféle 
Gastricin gyomorporának használata után 
ezen diéta betartás,, már rövid idő után 
teljesen fölösleges. Betegek, kik erejüket táp
lálkozás folytán nyerhetik vissza, azt a 
Gastricin használatával tökéletesen elérhetik

Gastricin hívhatóé szer a Kövbajoknál 
u. m. gyomorgörcs, böfögés, csiktiríis, gyomo 
fájás, hányás, göicsök, undorodás és széli 
rekedésnél, főfájásnál könnyítés folytán rögl 
tön és huzamosabb használatnál krónikus 
gyomor- és bélbajok ellen biztosan hat, a 
melyek eddig minden szernek ellen állottak. 
A Gastricin nem hashajtó szór, azért a 
székelést tökéletesen szabályozza. Bővebbet 
prospektusok állal Orvos uraknak ingyen 
minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban.
Főraktár: Salvator gyógyszertár, Pozsony. 

Nagyban kapható droguista üzletekben.
Nagy doboz 3 kor. Kis dobez 2 korina. 

Bérmerlye '20, ajánlva 45 fillérrel drágább

Eladó A gödöllői Borászati Szövetbe 
zetnek hat darab részvénye most 
esedékes szelvénnyel eladó Aján 

latok az átvételi ár mdgjelölésével Mentsik 
Budapest Szegényház utcza 19 czimre inté 
zendök.

1OO drb.

névjegy

1 koronától feljebb.

Megrendelhető:
a gödöllői »ERZSEBET < könyvnyomdában

Arany sas-ház.

KÉK
ruhamosáshoz 

a legjobb kékltöszer.
— Törvényesen védve. — 

mosó-Int|Jzetekl)on háztartásokban a 
legkedveltebb rnhakékitö

Olcsó és föliilmulhatatlan I 
kis üveg 24 fillér tízszeres mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg 1 korona 

fel üveg 1 korona 
Kapható minde nütt 

Utánzatoktól óvakodni.

B U D A P E S T-
Oó,rn »<n,n Wl KO

megvkisgi.lt

