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Itt van a tél s bár feliér köntöse 
még távol van tőlünk, érezzük élőre- 
bocsájtott szelet: a nyomort és a sin- 
Iődést. De nem a tél hozza ám ezt 
magával. A tél ártatlan, c-ljö minden 
évben, megszokott időben, hogy pi
henésül szolgáljon a kizsarolt földnek, 
s hogy visszaadja elrablóit erejét s 
termőképessé tegye újra. A tél tehát 
jó. —

A nyomor, a sinlődés, a társa
dalom buja, a tél csak tükör, amely 
azt megmutatja. A tél tehát hasznos 
is. De a tél hideg is, kemény is, s 
mivel a természet a szükölködők ré
szére nem teremtett külön telet és a 
mi beteg társadalmunkban számtala 
elhagyaiott keservesen érzi azt.

A panasz, a fájdalom hangja, s 
dupla fájdalomkor kétszeres erővel 
tör ki.

A tél c- •: a második fájdalom I 
köszönet élte, iiogy megszólaltatja a 
sajgó kebleket.

Mert dy hangok hatása alatt nincs, 
aki csak egy perezre is ne tüpren- 
kedne beteg közéletünk sorsáról.

Ha egészséges, egységes társadal
munk volna a tél a folyók áradásánál 
egyéb nyomokat nem hagyna. De nem 
úgy van. Télen a mezei, ipari és ke
reskedelmi élet nálunk olyan, mint az 
északi sark egyhangú hómezői : üres, 
kihalt. Meg akinek valamire szüksége 
volna is : közel van Budapest, ott 
szerzi be.

A mezőgazdaságnak télen nincs 
idénye, de a társadalom számtalan 
ferdesége és a társadalmi bajok zöme, 
a nyárra valóra is keveset juttat, a 
téli időkről pedig egyáltalában nem 
gondol.

A kiszámíthatatlan sors játszi sze
szélye démoni kedvében csak tetézte 
a bajt.

Fukar volt az idén a természet is
Elvégre taláncsak nem la övi es

sége a gyámoltalanság hibáit takarni?
így tehát soknak, nagyon soknak 

kell nélkülöznie.
Pedig ha mezőgazdasági munká

sok és kisgazdák sorsa rossz, nagyon 
veszedelmes fokmérője ez az egész 
társadalom pusztulásának.

Az ipari munkásság és a kisipa
rosok helyzete sem különb mi nálunk, 
helyzetük télen-nyároa a lehető leg
rosszabb. Gyáriparunk, mely az össze
seket foglalkoztatká, nincs s egyhamar 
nem is lesz.

Ennek hiányával pedig jja tulaj
donképpeni kereskedelemről szólni 
sem lehet.

Ezek hiányzanak s ezekből kifo
lyólag hiányzik társadalmunkból az 
élet, a forgalom.

Pedig közeledik a tél, a szükség
letek nagyobbak s amit a nyár jó anya 
módjára takargatott, kiri az fájdalmas

TARCZA.

Téli strófák.
Irta : Erdős Renée.

Gyanakodom a kövér Midre, amióta 
naponként itt settenkedik az ablakom alatt 
és akárhogy hívom befelé, nem tudom rá
venni, hogy csak egyszer is átlépi a küszö
bömet.

— Köszönöm, kisasszony. Most nem. 
Majd holnap. Haza kell mennem.

— Miczi maga fogy. Maga nekem 
gyanús. Mit csinál ?

Elpirul a hajáig és elszalad az ablak
tól. —

- Ne bántson I — kiáltja oda hozzám 
félig könyörögve, félig boszusan.

Azt.m eloldalog.
A bök.?:; érő ruhája alól kilátszanak a 

gömbölyű, húsos lábai, az Ízléstelen, csúcsos 
orrú czipőben. A nagy czipői ügyetlenül 
mozognak j.’r.'s közben. A derekát mereven 
tartja és a vállait lelógatja.

Méregbe jövök amint nézem és utána 
kialtok :

— Miczi, minek jön ide ? tudja, hogy 
nem szeretem a tizenhat éves leányokat.

>!<

De azért — estére kelve — megint 
hallom a macskaszerü kaparását az ablak
üvegen.

— Ktsasszony I — szól be halkan — 
kisasszony !

— No, mi az ? Jöjjön be I
— Köszönöm, majd máskor. Majd 

holnap. Csak azért jöttem, hogy megkérdez
zem, van-e uj vers ?

— Nincs. Azt hiszi, az csak úgy jön 
magától ? Tuczatszámra ? Ahhoz hangulat 
kell. Meg más egyéb. Most nincs. Menjen 
haza.

Lehajtja a fejét, nagy szomorú szemeit 
rám mereszti és sóhajt.

— A hópelyek is hullanak — mondja 
aztán — ni ! Fehér az akácz. Tél van I

— Ugy-e nagyon kövér vagyok ? —
Kérdi kis idő múlva nagy méla busán. — 
Pedig levest sem veszem már. De a tésztát 
szeretem.

Próbálom vigasztalni.
— Csak jó fűzője legyen. A fő a fűző. 

' Minden attól függ. Bécsitől hozassa. Az 
' enyém is onnan való I

— A mama nem költ rám oly sokat. 
Azt mondja : még ráérek nagy leány lenni, 
ö ebben a korbaa tnég egész rövid ruh;.t 
viselt. De nekem nem lehet. A mama izé- 
gyenli is, hogy ilyen kövér vagyok. Mi.:dó; 
szid. Azt mondja: lustaságtól van. i'.c.t 
nem szeretek megmozdulni. Hát td.c'.C: 

í róla? Nézem : hogy hull a sok fehér l.<: - 
1 pehely és elfeledkezem magamról és t:
1 Valami különös zsibbadás fog cl. Miért ? 
■ Kegyed jobban érti azt, mert költő. Én né

zem a hópelyheket és elfeledkezem a haris
nyákról, amiket le kell foltozni. Aztán 
szidnak.

— Hál mért nézi a hópelyheket? mi

nek az, ha nem gondol közbe semmire? 
Maga ne ábrándozzék, l'anem nevessen. 
Mert tizenhat éves, tudja? Hegyén találjam 
ki, miért zsibbad meg? Mit tudom én? 
Bizonyosan valami bolond írancza könyvei 
olvasott s annak egy jelene.e felizgat..: 
Nem jó regényt olvasni tizenhat évvel.

— Hát mit csináljak ? A mama is 
tiltja. De ellopom is éjszaka tit'.? n olvasok 
Mit ér ? Reggelre be vannak esve a sze
meim. De jó étvágyam van. Megiszom a 
kávémat és hízom. Én nagyon boldcgtolan 
vagyok.

— Oii, Miczi, óh, óh, szerei'..-;étien.
A est.fondafos hangom miatt megsér

tődik és megy.
Hála 1 telinek I Lecsukhatom az ai.i.i- 

kot és tovább sz hetem a gondol:.komat 
valamiről, aminek még egyelőre nem tudom 
a nevét. De mire tökéletesen kialakul lel
kemben a hangulata : vers lesz bclÖie, sze
relmes dal valakihez, aki moso'yogva hallja.

A ikVczivel még nem végeztem, már 
itt a másik, aki déltől estig duruzsolja a 
fülembe i.?i;a:..m panaszol:':.'I.

— Engem . v tk.sem un'.. .e etm', I. ssa. 
"e.iki, higyje el. i cm említem a nagy világi 
í.s.s.t :iy akik, művészik is ki.(.kosok
egy személyiem ..n n.m t iiok tegl.ódi- 
í:mi egy tirenhót ive.. kis, esetlen ieányt 
sem, . ki cs. p.t i.;.t rozatlan vágy és hajlan
dói ág. i’lié.á van ez: n.'tn t:d.:i. ,’o.i t.em 
tetszik bennem a nőknek? Nem vagyok sem 
rut, sem ostoba ' Hát mi ? Szerencsétlen 
vagyok. Ennyi az egész Mióia a feleségem, 
szegény, elhagy'ti, azóta, m'; '..i <y
hátat fordít nekem. Isten tudja, tuti
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hanggal a kérlelhetetlen hideg tél, a 
Szent Karácsony estéje közeledtével.

És szólunk most a jószivii tel
kekhez.

Akinek a jó sors juttatott annyit, 
hogy nélkíilözhetővé tehet egy pár 
fillért, juttassa azt kegyesen a szegény, 
nyomorgóknak, a társadalom az egy
ház és az emberiség szent nevében.

Legyen a nyomorban sinylődóknek 
is ünnepe szent Karácsony napján.

Talán községünkben is akadnak 
majd jószivii éinberek, akik élére ál
lanak egy ily nemes czélu mozga
lomnak. Élőszóval senki sem köszöni, 
de a szűkölködik telkéből felszáll a . 
fohász a gyámolitók nemes, jószivükért, j

Azér, tehát polgártársaim, kegyes 
nők, jószivii emberek, miiT a nagy 
költő monoja : „Adjatok, adjatok, amit 
Isten adott."

Községi adók.

Van elég I Érdemes vele foglal
koznunk !

Az adók nagysága és a jól mű
ködő adóprés nem Achilles sarka, a 
mi népünknek, Baj van mindenütt elég 
s szerencsétlenségünkre mi sem ma
radtunk nélküle. Az adót azonban 
kénytelen-kelletlen megszoktuk vala
hogy, mert adónak kell tenni. Állam 
nélküle nem állhat. Ez talán az összes 
„muszáj“-ok között a legkeservesebb.

Adót senkisem fizet szívesen, mert 
az adó sohasem cseppen, ellenben 
mindig csurran, még pedig örömmel. 
De van az adónak egy faja, az ti. n.

pótadó, amely járásunkban sok he
lyütt valóságos áradattá teszi az úgy 
sem csermely terjedelmű adót.

Közös baja ez mindenkinek.
A csodálkozás és az irigység egy 

nemével olvassuk tehát a pénzügy
miniszteri statisztika alapján készült 
összeírást, amelyben szerepel egy bi
zonyos meseszerti Mecenzéf nevű kis
község, ahol a pótadó nemcsak hogy 
0 ", hanem az egyénekre valósággal 
tnintts. A községi jövedelmekből fize
tik ugyanis még bizonyos arányban 
az egyesek adóját is. A Mecenzéf- 
belieknek igy áldás a községi pótadö 
amely nemcsak, hogy nincs, de még 
jövedelem is. Sajnos azonban, mi csak 
egy Mecenzéf-fel bírunk. Ez az egy 
kivétel pedig nem az egész társadal
munkkal egyező. Ellenkezőleg, tulon- 
tul bőviben vagyunk az oly községek
nek, amely Mecenzéf község szélső
ségig vitele a másik irányban.

Az átlagos számítás szerint az 
országban az adónak 33 ""-a teszi a 
községi pótadót. Az egyenes adóhoz 
tehát még annak egyharmada járul. 
Sőt szerencse, ahol ennyi, mert bővi- 
vel vannak helyek, ahol ez jóval több.

Ha ennek okát keressük, a mon
dabeli labirint útvesztőibe tévedünk, 
mert annyi a fennálló hiba s társadal
mi baj, tévedés és rossz gazdasági 
intézkedés, hogy egyhamar nehéz 
Ariadne fonalára akadni. Kétségtelen 
azonban, hogy az egész adórendszer 
alapos és gyökeres reformra szorul, 
különösen pedig a községi pótadó 
rendszer.

Nincs egy jövedelmező befekte
tésünk, ez a főbaj.

Tagadhatatlan, hogy községünk 
helytelen és káros gazdasági politikát 
folytat. Az intenzív, belterjes gazdál
kodást nem elég szakszerűen végezik.

A czélszerüség és a realitás követel- 
1 ményeiiiek legtöbbször nem felelnek 

meg. Ott spórolnak, ahol nem kellene 
i s oda dobnak ki pénzt, ahova nem 
| volna muszáj. Ilyenformán aztán fe- 
| tette káros hatással vannak az a mk 

b város egész lakosságénál: vagy a i- 
nak nagyobb részének anyagi fejlő
désére.

Kinevezés. Ónouy Ferencz m. kir. 
főerdész erdőmesterré neveztetett ki.

Kapczy Vilmos utcza. Rákosszent
mihály község legutóbbi rendkívüli közgyű
lésén jegyzőkönyvbe iktatta néhai főszolga
bírónk, Kapczy Vilmos érdemeit. Ez alka- 

j lomból elhatározták, hogy nevéről egy fő- 
j utczáját is elnevezik Rákosszentmihálynak.

Betörés egy templomba. Boldogon 
e hó 16-ára virradó éjjelen a róni. kath. 

, templom ajtaját ismeretlen tettesek kifeszi- 
tették s onnan a Szent-Antal és a szomorú 

j Jézus perselyeit feltörve, a pénzt belőlük 
I elrabolták. — Ez ügyben a túrái csendőrőrs 

nyomozása ezideig eredményre nem vezetett.
Hivaíalvizsgálat. Folyó hó 15. és 

16-án Péter István min. titkár, mint a pénz- 
’ ügyigazgató helyettesének vezetése alatt 
; hivatalvizsgálat volt. A központból kijött 
| komissió mindent a legnagyobb tendben 

talált adóhivatalunknál és Retteghy Ferencz 
adótárnoknak a legnagyobb megelégedésüket 

' fejezték ki a tapasztaltak felett.
Bíróválasztás. Rákoskeresztúron e hó 

20-án d. u. 3 órakor lessz megtartva a 
birójelölő közgyűlés főszolgabírónk elnöklete 
alatt és 23-án d. e. 9 órakor lessz a vá
lasztás.

Kacsa. Azt Írja az Aszódvidéki Hír
lap, hogy az aszódi vadásztársaságról „Egy 

j vadászat után" czim alatt közölt hírünk 
| — kacsa. Nos tehát megnyugtathatjuk, 

hogy az annyira nem kacsa, hogy büntető

nak engem. Hát miért? Eszembe jut, hogy 
az a szegény asszony megátkozott. Azt 
mondta, ne legyen asszony több a szá
momra 1 Ne szeressenek többé engem. Meg
fogant volna az. átok ? Nem, nem hiszek 
ilyen sophokiesi bűnhedés lehetőségében. 
Valószínű, hogy azért van igy, mert egy
szerűen — megöregedtem.

Mit nevet ? Mert nincs egy szál ősz 
hajam ? Mii tesz az, ha nem látszik is meg 
rajtam ? Az asszonyok megérzik azt az ál- ! 
latiasan finom ösztönükkel. Talán a pillan- J 
tusomból léteik, ami fagyosan siklik végig l 
rajtuk. A kalapjuk csinált virágjának rezdü
lése megremegtetett máskor. Most, a leg
szebb fedetlen vállaltat látom, ellenállhatat
lan vágyat érzek, hogy befödjem egy darab 
szürke, szúrós, durva daróczczal. Hát mi ez?

Elhallgat és keservesset szippant a szi
varján, ami félig kialudt a hosszú meditalás 
alatt.

— Mit hazudik ? — mondom én neki. ! 
— A múltkor láttam az utczán valaki után ' 
vágtatott Hát illik ez ? Hát maguk miatt ne | 
lépjen az utczára egy fekete kötényes kis
lány, kezébe: egy k. lapd, bo.: a! ?

Elpirul', nevetett.
— No i issa — hát megér,ipett. De ez. i 

sem olyan — hogy is mondjam. — Ez is 
csak azt bizonyítja, amit az előbb mondtam. 
A kislány kilép a kai p: s bobból. Remek, 
formás kis jósz./.;. . . lábai oly pa.iyiak.
Mindenki utána fordul. Én né-em és azt 
gondolom: nem kelle le-e megmondani neki, 
hogy ne lépjen oly kaczérul és ne himbálja 
úgy a derekát. Ezért mentem utána csak 
ezért.

— És megmondta neki ?
— Akartam. De a kicsike mikor meg

szólítom vörös lesz, mint a pipacs és elki
áltja magát : maga szemtelen nem takarodik 
tüstént? Mit tehettem? Mennem kellett. ' 
Egypár fakóképii idős asszonyság, aki tanú- ' 
ja volt a jelenetne , úgyis nagyon dörmö- j 
gött és válogatatlan kifejezéseket löpitett 
utánam, melyek közt legenyhébb , olt az 
„aszfaltbetyár". Így magyarázzák félre mai 
világban az erényt.

— Szegény barátom 1
— Ah, ez mind semmi. Sokkal nagyobb 

csalódásokat is átéltem már.
— Azóta, hogy elvált a feleségétől ?
— Mit tagadjam ? Azóta is. Az ember 

mindaddig kénytelen csalódni az asszonyok
ban, ameddig csak szereti őket.

— De ha már nem szereti ?
— Akkor viszont visszakivánja a csa

lódásokát. Ebből áll az élet.
— No nem egészen — de mégis szó- ' 

mórit a szerctetlenség. Maguk férfiak még 
csak lebirják valahogy, de mi . . .

Hevesen pattant fel.
— O csak hallgasson. Épp maguk 

asszonyok elégedetlen!'., ének folytonosan'.
— Ne mondja. i lékünk elég ha sze- i 

betűnk. Maguk elsősorban szeretve akar- 
: lenni.

Hátra hajtotta a fejét és nem felelt. A 
f''li Tát nézte, melynek mutatója lassmi, alig 
észievehetőleg kuszta végig az aranyozott 
pontokat. Keserves gondolatai lehettek, mert 
néha behunyta a szemét s mikor ismét föl
nyitotta, fényes volt a könytől.

— Hiába minden —mormogta később ' 

— mintegy megadva a választ arra, amit 
gondolt. — Ez mind nem igazi ok. Hiába 
is töprengek fölötte, az a valószínű — az 
átok. Az . . . az . . . Istenem, ki hinné . .

Lecsüggesztette a fejét, mely erős volt 
es életteljes s amely fölött hallatlanul bár 
következetesen suhogott a kérlelhetetlen ne- 
mezis szöges ostora. Az átok . . .

$

Késő délután van, az utczám olyan 
csöndes, mintha az összes lakók kiköltöztek 
volna belőle. A kocsiutat megfekszi a sár 
szomorúan, feketén. Az utszéli akuezok hó- 
zuzmarát belehullanak.

Igen sötét az ég. Felhők mintha ráne
hezednének a kémények csúcsára.

Az én szomorú emberem fölkel és 
megy. Lassan botorkál az utczán végig, míg 
egyszer csak megáll, mintha hirtelen leszö
gezték volna.

Az utczasarkon akkor fordult be Miczi, 
a szomorú leány, kék ruha volt rajta, lóbálva 
elfordította a fejét, mikor észrevette, hogy 
nézik.

Az én emberem pedig megfordult utána, 
nézve mohón, csillogó szemekkel, látható 
gyönyörűséggel szemlélve kurta rnhája leb
bencsét.

Miéi, a karakter, nem állta tovább : 
viss: afordult.

Egy-egy perezre összenéztek, aztán 
mentek tovább, kiki a maga utján.

Az éjszaka dér lesz . . .
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bírósági eljárás tárgyát is képezi. Egyebek
ben pedig collegiális tisztelettel kérjük: más 
alkalommal írjon a t. szerkesztőség talán a 
I u d r ó 1. Alihoz valószínűleg jobban fog 
érteni I b

Éjjeli csendélet. Péczelen e hó 11-én 
csincs kis botrány lármája zavarta fel a 
békés lakosságé', álmából Vei; kedés veit 
úgy 10 óra tájban a fő utczán. Hogy kik 
voltak a csendzavarók ment sikerült megál
lapítani a csendörségnek. Az áldozat, Németh 
István, akit alaposan elvertek és a súlyos sé
rüléseket szenvedett, maga sem ismerte fel 
a tetteseket. Annyit tud csak, hogy többen 
voltak. A csend őrség nyomozás*  sem veze
tett eddig eredményre.

Lopás. Gödöllőn, e hó 14-én özv. 
Miskey Adániné úrnő egyik udvarából isme
retlen tettesek egy 30 korona értékű réz
üstöt elloptak. A csendőrség ez ügyben a 
nyomozást megindította, de ez ideig ered
ménytelenül.

Kölcsönmagvak. A szükséget szen
vedő nép segélyezése végett esetleg szüksé
gelt takarmánynemüek, vetőmagok, élelini- 
ezikkek a községek jótállása mellett a föld
mi velésiiyyi miniszter által engedélyézhetők. 
Erre nézve gazdáink forduljanak a község 
elöljáróságához.

Nagyszerű karácsonyi kiállítás 
nyillott meg Eudapest Erzsébet-kőrut 28 
szám alatt. Ugyanis Serényi elsőrangú 
órás- és ékszeres ezég rendezi a legújabb 
és legkedveltebb arany, ezüst ékszerek, urák, 
lánczok stb. tárgyakból, melyek a legczél- 
szeriibb és lehasznosabb karácsonyi és újévi 
ajándékok. Serény i híres gyönyörű szép 
tárgyairól, jutányos árairól és meglrzhato- 
ságáról. Vidéki megbízatásokat különös gond
dal eszközöl és nagy képes árjegyzéket in
gyen és bérmentve küld.

Uj szépirodalmi hetilap. Az Élet 
czimmel uj szépirodalmi hetilap indult meg. 
Tulajdonképpen régi, de azért mégis uj. A 
Képes Családi Lapok-ról van szó, amely 
immár a XXVII. évfolyamba lép és ezt az 
uj évfolyamot olyan gyökeres és bizonyára 
mindenkinek kedves változással kezdi meg, 
amely egészen ujja avatja azt a szépirodalmi 
folyóiratot. A lap Az Élet czimmel folytatja 
pályafutását, uj czimmel, uj szerkesztőség
gel, uj elvekkel, uj és modern beosztással 
és kiállítással. Az Élet (Képes Családi Lapok) 
ezentúl zzorosabban simul a mindennapi 
élethez, Írásban és képben bemutatja az ak
tuális dolgokat és igy természetesen fölöleli 
a politikát is, amely a legállandóbb aktuáli- 
tás. Az újjáalakított lap, szerkesztőségében 
a legismertebb Írókkal, legnevesebb művé
szekkel, minden számában egész sereg aktu
ális, művészi képpel szolgál, és közöl leg
alább két-három novellát, több verset, állan
dóan két regényt, külön rovatot szentel a 
hét eseményeinek, úgy a fővárosiaknak, mint 
z vidékieknek, a művészetnek és az iroda
lomnak, a közgazdaságnak, szól bőven és 
alaposan a divatról, az egészségápolásról, 
mindenkinek fölvilágositást ad minden kér
désre, szóval senkisem veheti kezébe Az ’ 
Élet-et, anélkül, hogy valami öt érdeklő 
frissen, elmésen megirt közleményt ne talál
na benne. Az Elet tehát rászolgál a a nagy
közönség pártfogására. Az ára olcsó : n e- 
gyedévre csak háromkor o n a. 
A kiadóhivatal (Budapest, Muzeum-kőrut 7., 
föleszint) szívesen szolgál mutatványszám
mal, aki pedig most előfizet, az ingyen kap
ja az újságot. Az előfizetők azonkívül ha
vonként még egy-egy regényt is kapnak ; 
ingyen, őszintén ajánlható ez a szép, magas 
színvonalon álló szépirodalmi folyóirat min- ■ 
den asaládnak.

Nyavalyát') rés
Ki nyavalyától és, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mer , 
bérnientve kapható a szab. HA'I I YÚ : 
GYÓGYSZERTÁR áital — MAJNA ’

FRANKFURT

A PESTI NAPLÓ
■ uj karácsonyi ajándéka

. .   — _  !t

A MA6YAR FESTŐ
MŰVÉSZET ALBUMA.' 

Pára'lan diszil, külső kiállításban és be.*ó  ' 
tartalmában egyedül álló remekmű az, ami
lyet a „PESTI NAPLÓ" az 1904. év kará
csonyára szánt meglepetésül olvasóinak. — 
Eddigi karácsonyi ajándékainak díszes soro
zatát folytatja most a „PESTI NAPLÓ", uj 
és minden eddigi ajándékot messze túlszár
nyaló diszművel, melynek a czime ez lesz : 
A Magyar Festőművészet Albuma. 
A magyar festőművészet remekeinek gyö
nyörű foglalatja lesz a páratlanul álló dísz
munka, amely a magyar festés remekeit 
fogja felölelni a XVII. század nagy magyar 
iestöitöl, Kupeczkytől és Manyokitól kezdve 
egész a jelenkorig, amikor A' inkt.csy Mihály, 
Székely Bertalan, Lotz Káioly, Benzur Gyula, 
Madarász Viktor és Zichy Mihály vezetésével 
hatalmas gárda szolgálja a magyar festőmű
vészetek A magyar irodalomban nincs még 
olyan mű, amely a magyar festőmüvészetet 
ilyen gazdagságban mutatja be. Ötven nagy
szabású festményt szemeltünk ki, amelyet 
mesteri kivitelű ütvén műlapon mutatunk 
be a magyar közönségnek. Az ötven mű lap 
nagy része sok színnyomású kép lessz, 
olyan, mint anreiyek a Vörösmarty Albumot 
eseménynyé avatták a magyar könyvpiaczon.

Ezenkívül a magyar festőművészet tör
ténetét a könyvben elsőrendű észtét.kasaink 
érdemes és népszerű előadásban fogják be
mutatni. A szöveget számos festménynek a 
szöveg közé nyomott másolata fogja kisérni, 
úgy, hogy az ötven többszinnyomásu mű
lappal együtt A Magyar Festőművészet Al
buma a leggazdagabb és legdíszesebb tára 
lesz a magyar festőművészetnek. A Magyar 
Festőművészet Albumát meg fogja kapni a 
Pesti Napló minden előfizetője, aki az év 
végéig, akár havonta is, de állandóan és 
megszakítás nélkül előfizető marad. Minden 
félreértés elkerülése végett azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy azok az uj előfizetők, 
akik az 1904. évre szóló előfizetésük fejében 
a Vörösmarty Albumot megkapták, a Magyar 
Festőművészet Albumára csak úgy tarthat 
igényt, ha egy további, egész évre előfizetnek, 

A PESTI NAPLÓ előfizetési ára egész 
évre 28 kor, félévre 14 kor., negyedévre 7 
kor., egy hóra 2 korona 40 fillér. Szerkesz
tősége és kiadóhivatala Budapest, VI. 
Andrássy-ut 27. szám alatt van.

Amerika
Elindulás Havrevből minden szombaton 

Menetjegyek a
Franczia iinie által 

jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
beleértve bor és liqeur. Amerikai va
suk menetjegyek minden állomáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in
gyen és bérmentve nyújt a Franczia 
iinie, Wien, IV. Weyringer-gasse 8

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztiíiai, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 ke r. Próbudoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár: 
„NÁ DO R“ gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám 

1/ i i ’ Gödöllő : Szentmiklóssy B. 
nAnnAtn ! Alberti: Langhof Gyula. 
IXUpillllU l Aszód: Sárkány László.

Megfejt ez az átko-l
zoíi köhögés 1 I

I

i

V. 940,4 sz. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a gödöllői Kir. járás
bíróságnak 1903. évi V 940 számú vég
zésévé! Dr. Horváth Pál budapesti ügyvéd áltál 
képviselt Péczeli hitelszövetkezet felperes ré
szére Herschmann Károiy és neje valamint 
Kovács János alperes ellen 295 kor. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 119 kor. és 1352 kor. becsült ingósa- 
gokraa fentidézett gödöllői kir. járásúi, ö- 
ság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak a felíilfoglaltaiok köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásait 
Rákoscsabán leendő megtartásúra hatar.döül 
1904. deczember hó 23. napjának dél
utáni 3 órája tűzetik ki, mikor a biruiiag 
lefoglalt bútorok, lovak, sertések, tengeri, bor 
s egyéb ingóságok a legtöbbel ígérőnek 
készpénzfizetés medett szüKS.g eseten becs
áron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részűkre foglaias 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelentem 
fai .óznak. ...........

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatík.

Kelt Gödöllőn, 1904. deczember 5. 
Bőhl Ambrus kir. bir. végrehajtó

ÉLJEN!

mellpasztila
csakhamar meggyógyított. I

mi



1904. deczember 18.

miatt

Kor.

w

V

jtOJEOV'

ki ismét, sok sok ezer férfit a szé- 
kik kés )bb józan polgárok és ügyes 
embert a jó útra és szerencséjéhez

Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.

A 1- a. k :

hogy egy asszony a
és otthonát, gondterh;s tűzhelyét

szobafestő, mázoló, kocsifényező 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomásáia hezni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIKANDRÁS

Tüzifaraktár feloszlatása
minden öl tűzifa 2 koronáxal olcsóbb, mint eddig ’ olt.

hasáb tölgyfa ölenként 
hasábfa ..................
dorongfa..................

» .............................

26
24
22
18
15Botfa

Kapható a Gödöllö-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.
.1 vevő követeljen ellenn ynt/tát !

Urasági birtok holdas meg
vételre kerestetik. Ügynökök kizárva.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a

= RÉTHY-féle = 
PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félé't kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata
== 1 doboz 60 fillér. =

Csak Réthy-félét fogadjunk el.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport.

Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózko
dásról, mert csodahatása ellenszenvessé feszi az iszákosnak a szeszes italt. 
A Coza oly csendesen és biztoran hat, hogy azt feleség, testvér, avagy 
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak
nem is sejti mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőt mesélte 
„Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tadta nélkül és 

hála Isten, teljesen segített rajta. Jó férj volt j >zin állapotban, de sajnos, 
majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, aggodalmai és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem I De minek is mesél
tem volna et másoknak ? Nem csodálatos-e igazán 
dolgot saját maga ekképen irányítsa 
örömpalotává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit békitette 
gyen és becstelenségtől megmentett, 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, 
egy próbi adagot díj- és költségmentesen killd, hogy igy bárki is meg
győződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dept. 74.) 71. High Holborn, London, W. C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérinentesitendök.)

Sebesedesek Í legyenek azok bárminő tvimészetiiek, gondosan meg
védendők mi idén tiszlátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb > i, is elméigi s?dik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet c'<\ 40 e'x már., liogv a ine.’piihitó 
Imzókenöcs l RA’iAI HAZIKENÖCS név alatt, mint 
egy nélkü öz i. tL n k- • r is méretes. Az megvédi a

seí.c,> C: > lapítja i .. " • láb! és fájd dinat. üdítően 
hat ís elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 fül.
moD posta szétküldés napont*,  qhkhj

3 kor. 16 fill. el zetes bekül 
dése után 4 doboz, vaj y pe
dig 4 kor. tM) fillérért ti do
boz, Asztr.a-Magy: rország 
bármely r.szébe bérmenlve 
szállitatik.
A csomag r indin részén a 
törvényileg b .jegyzett védjegye vau

FRAGiiER B. is r< kir. udvari sziilii'ii 
a „Fekete Sas" gyógys icrtarában.

| Prága, Kleiaseite, Numdagasse
sár.ián 203. ez. Kaki r: Aszti iá

ra Magyarorszá; gyógyszertálaiban, |.ő- 
Ejá raktár: Töiö.t József Budapest 
ZLnjnHHT' iranRMZ'. a nrTiwwwi

PLISTILL EPE
teme'kezési vállalata GÖDÖLLŐN Váezi-utcza 463. szám

M .idern-.nü koporsó ; k iphatók érez-, keményfa- vagy f!- 
í yezett diófából kisebb-nag, ob'j méretbe:-. Ezemiödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszg/eriyik tzobabehuzás >k, ravatal-.elállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkoc i mellett fáklyával, — 
nyitott halattaskocsi vagy díszesebb üvégkoesi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 ó.a alatt elkészíttetnek. —------- =


