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FELELŐS SZERKESZTŐ

XY1I<Y LAJOS.

Ifjúságunk.

Lesz-e gyümölcs a fán, melynek 
nincs virága ?

Vagy tán virág vagy te . . .
Nem folytatom Petőfi e remeké

nek idézetét.
Még rossz néven vennék ifjaink.
Igen I Ök.
Mert hiszen róluk szól a nóta.
Szomorú nóta.
Hol vannak ők ?
Hol töltik napjaikat, idejök java 

részét.
Mivel foglalkoznak akkor, midőn 

h'vatásuk nem köti le őket ?
Rég időkben örömet lelt a fiatal

ság a rokoni szeretet, a barátság kul
tiválásában, az irodalom és művészet 
pártolásában, a nemesi torna, a test
edző sportok, versenyek gyakorlásában 
s mit csinálnak ma ?

Semmit I

Korcsmáznak, kártyáznak, tivor
nyákat rendeznek !

Hajdanában az ősi kúriákon a 
„tekintetes urfiak" tisztes pitvarolgá- 
tásokkal kellemeztek a guzsalyon szor- 
galmatoskodó kisasszonykáknak.

Nap-nap után nem unták el né
zegetni a tisztes hajadon dolgos ke
zecskéit s vasárnap és ünnepeken is 
hol itt, hol amott, leányos házaknál 
jöttek össze barátságos ozsonnára, egy 
kis zenélésre, társas játszadozásra.

Nem ritkán egész kis házi bál 
lett az ilyen összejövetelből.

Mulattak kedélyesen, de nem 
tivornyázva, mert ekkor még s külö
nösen e mulatságokon nem ittak bort 
a fiatalok, hanem megelégedtek azzal, 
amit a leánykáknak a szorgos házi 
asszony feltálalt: egy kis befőzött, 
aszalvány vagy gyümölcs.

De a leánykák sem cigarettáztak 
ám akkor, mint ma, a comme il fout 
társaságokban.

És midőn egy-egy nagyobb bál

volt a városban, esemény számba 
ment.

A kisasszonykák nem abban ver
sengtek ezen, hogy kinek jő a szok
nyája Párisból vagy Londonból, ha
nem eljártak a jó barátnők egyike a 
máshoz, segítettek egymásnak a báli 
rúnát megvarrni és csinos lett mind
egyik.

így készültek a báli ruhák a papa 
minden nagyobb megterheltetése nél
kül.

Eljött a bál estéje.
Urambátyám felvitte anyukával, 

meg a kamasz fiával a ház fesledező 
rózsabimbóját a gyertyák által meg
világított bálterembe. Maga is jól 
mulatott. Bele-bele kurjantott egy buz
dító szót a fiatalok tüzes csárdásába, 
ő maga is táncra perdült az anyjuké
val, ha kedve szottyant, s úgy eljárta 
vele amúgy igaz magyarosan a ver
bunkost, meg a szólót, mint valami
kor régen, legény korában.

Nem volt e bálakon flanz, fény
űzés, de volt ennél több jókedv.

TÁRCA. jutott el a hir a külvilágból. Erzsébet álmo
dozva sétálgatod a tavaszi estéken a zárda 
kertjében és ismeretlen vőlegényére gondolt. 
Vájjon milyen ö ? Titkon azt gondolta néha 
Erzsébet, hogy bizonyosan a jó öreg Szent 
Antalhoz hhsonlit az ő királyi vőlegénye, 
mert Szent-Antal volt a pátrónusa, a kinek 
hetenkint gyertyát gyújtott az oltár előtt.

De még a nénéket is hiába kérdezte, 
a jó nénék epen annyit tudtak a külvilági 
eseményekről, amennyit az öreg kertésztől 
hallottak, aki hébe-hóba elutazott szamaras 
kordéján a nem messzire fekvő kulcsos vá
rosba. így hírét hozta annak, hogy háború 
folyik az ország határain. A török — a régi 
ellenség — megint nyugtalanítod,k és a 
király seregével a délvidékre vonult.

' Aztán megint nem jött semmi hír a 
külvilágból. A keitész már nagyon öreg em
ber volt s bizony nehezére esett az utazas. 
Kedves virágai és bokrai között időzött a 
legszívesebben és hiába biztatták a nénék az 
utazásra.

A fejedelemasszony, ha álmodozni 
látta a gondjaira bízott menyasszonyt, gyak
ran inegsimogatla a szép szőke főt jól 
ápolt, fehér kezével :

— Erzsébet, ne álmodozz 1 Vedd in
kább olvasód és szobádban mondd el a 
szentek litániáját.

A hercegnő lehajtott tövei engedelmes
kedett. És a fejedelemasszonynak igaza volt. 
A szentek litániájának elmondása után 
megkönnyebbült és lelke c.upa édes, meny- 
nyei gondolatokkal telt meg.

Igy várta Erzsébet az ő királyi mátká
ját, mig egyszer valami rettenetes dolog 
történt.

Az öreg kertész a kulcsos városba 
vándorolt, de olyan gyorsan jött haza, hogy 
engedelmes szamara majd összetörte a kői
dét a hegyi utón a vágtatásban. A kertész 
verejtékező homlokkal kereste fel a fejede
lemasszonyt és csakhamar Ilire futott a 
zárdában, hogy az ellenség betört az or
szágba és épen ezen vidéken portyáznak 
csapatai.

— A jó Isten irgalmazzon nekünk, ha 
véletlenül erre a tájra vetődik valamelyik 
török kapitány a csapatjával. Kirabolják a 
zárdát, lakóit pedig rabszijia fűzve, elhajt
ják Stambulba a vásárra.

A kertész sopánkodására általános ré
mület keletkezett a zárdában. A nénék a 
növendékekkel összegyiilekcztek a kápolná
ban és kétségbeesetten tördelték kezeiket.

Csak a fejedelemasszony nem vesztette 
el a fejét :

— Majd megsegít a jó Isten — mondta 
erős hangon. — A zárdának erős kőfalai 
vannak és ha becsukjuk a kapukat, nem 
egykönnyen jő ide be ellenség.

Ágota nővér, aki fiatal korában egy 
dalmát zárdában volt, amelyet megostro.i.olt 
a török és a nénék csupán isteni csodával 
menekültek meg a bősz ellenség elől, sírva 
felkiáltott :

— Felgyújtják a zárdát és nekünk ki 
kell nyitnunk a kaput, ha nem akarunk 
mindnyájan a falak között égni.

A király menyasszonya.
— Irta: Ktudy Gyula. —

Erzsébet lengyel hercegnő, Lajos király 
menyasszonya volt és zárdában várta azt az 
időt, mig felséges mátkája jónak látja érte 
jönni.

Ölben ülő gyermekek voltak mind a 
kelten, mikor eljegyezték őket. Az öreg ma
gyar király nagy kísérettel vitte fiát a len
gyel herceghez és a herceg nagy eljegyzési 
ünnepet rendezett. Döiögtek az ágyuk az 
ősi várkastélyban és az egész országban 
jártak a király lóhátas hírnökei: hirdették, 
hogy a kis királynak immár menyasszonya 
van. A két ölben ülő baba pédig értelmetle
nül bámult egymásra. A kis menyasszony
nak ragyogó arany kereszt volt a nyakába 
akasztva ez ünnepi alkalomra. A vőlegény 
apró kezeivel a csillogó kereszt után kap
kodott és amikor nem adták oda neki, ke
serves sírásra fakadt.

Erdős hegyek között feküdt a zárda. 
Országút nem vezetett erre, de a toronyból 
látni lehetett a Dunát, amely mint széles 
ezüst szalag kanyargót! és rajta mint kis 
fekete skatulyák úsztak a nagy teherszállító 
hajók.

A záidai élet csendességébe nem igen
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S a fiatalember gárda szégyelt 
volna, mint ma : a terem közepén 
össze állani a tánczolók nézésére, 
kinevették, kigunyolták volna érte.

De sikerültek is akkor a mulat
ságok.

És sikerültek az idyllek is, — 
amennyiben nem volt annyi szeren
csétlen házasság, mint ma.

Az ifjú otthon, háztartásában is
merte meg szive választottját, s a i 
lányka nem azért ment bálba, hogy j 
balekot csipjen férj jelöltnek.

Bálba csak azért mentek, hogy 
mulassanak. Minden mellék czél és 
érdek nélkül.

*
Vajha fiatalságunk megértené, e 

sorok intencióját I
Hasznát vennék az életben nem 

csak ők, hanem a társadalom is.
És talán ismét lenne a régieken 

okulva mindenek felett egy kis élet, 
egy kis eleven vérkeringés ebben a 
mi alvó városkánkban.

Csörgő, j
...................   i

Borsok.
Egy ös mamelukkal találkozik az utcán 

< gv fllggetlenscgi vezérférfiu s ez utóbbi igy 
szólítja meg őt :

— No, Domine spectábilis nem megy 
el főispánnak? Most mind ilyen kisebb 
kaliberű embereket keresnek.

A spectábilis szinte önmagából kikelve 
és megbántódva igy vág vissza :

— Az igaz, hogy előbb kisebb kali
berű embereket kerestek, de mióta a kolozs
vári és budapesti főispáni installáció fuccsot 
mondott, azóta olyan nagy kaliberű haza
fiakra van szükség, kik a nemzeti lobogó 
mellett a fekete-sárga katonai rokkantnénz- 
tár értékét is kellőleg méltányolni tudják.

*
A budapesti nemzetközi szocialisták 

sztrájkba szorították mindama lapok szedőit, 
melyek az általános titkos szavazatnak nem 
llivei. Persze, hogy van ezért most harag és 
felháborodás ; pedig hát ami történt, az 
csak természetes következménye a sajtó ed
digi magatartásának, melylyel a napról-napra 
veszélyesebben terjeszkedő szocialismust a 
a maga nyakara növesztette. Kakuk fiakat 
nevelt a fészkében s~ézek most a nevelő 
anyákat fenyegetik elnyeléssel.

*
Egerben az ötös bakák zenekara ugyan

csak megmutatja, hogy magyarán érez. Ját- 
sza a Rákóczy-, Hunyady-, Klapka-, Kos
suth indulókat, szózatot, hymnuszt, ami nem 
éppen bizonyíték arra, hogy fiainkból a ma
gyar szellem a katonaságnál kiveszne. Sohse 
féltsük mi a magyar fiút, úgy nem lesz ab
ból sváb soha, mint nem lesz kutyából 
szalonna.

*
Azok közül a hazafias Írók közül, kik I 

a magyar vezénysz • mellett s a jelenlegi I 
kormány jogossága ellen izgatnak, hej de 
sokan kuncsorognak az imparlamentáris kői- 1 
ntány sajtóügyi osztályában hogy felajánlják | 
szolgálatukat természetesen megfelelő pénz- | 
beli honoráriumért, hanem azért ők patenti- i 
rozott hazafiak a félrevezetett közönség sze- 1 
méoett. Dongó.

HÍREK.

Templomszentelés. Nagy ün
nepségek lesznek ma Csömörön. Az 
uj róni. kath. templomot szenteli fel 
a váczi püspök, ki ez alkalommal 
személyesen fog elmenni Csömörre.

Jegyző választás. A gödöllői 
segédjegyző választás iránt járásúnk
ban nem nagy az érdeklődés. A 2000 
koronás hivatalra eddig összesen 3 
pályázati kérvény érkezett szolgabiró- 
ságunkhoz. Akciót ezideig csak a 
helybeli 3 segédjegyző fejtett ki, kik
nek e pillanatban még — feltéve, ha 
kandídáltatnak — egyenlő kilátásaik 
vannak. De a mu-i folyik és képvi
selőink tudvalevőleg nem idegenked
nek ettől.

Estély. Kulissza titokról számo
lunk be. Mert az. Egy mulatság ren
dezése, ami máshol a reklám minden 
eszközével közhírré téve lenni szo
kott, nálunk kulissza-titok. A gödöllői 
kaszinó fiatalsága elite estélyt szándé
kozik rendezni. Legalább azt mondja 

•a fáma. Mint értesülünk, most arról 
tanácskozik a rendezőség, hogy kiket 
ne hívjon meg a mulatságra. Az es
tély különben sikerültnek Ígérke
zik .. . —

Advent. Rorate Immaculata Conceptio. 
Vasárnap kezdődött el az Advent. Az Advent 
(Urjövet) négy vasárnapjával a’t a négyezer 
évet jelenti, ameddig az emberiség a Meg-

A fejedelemasszony elsápadt, de aztán I 
nyugodtan mondta:

— Inkább mindnyájan meghalunk, de 
az ellenség kezébe nem adjuk a király 
menyasszonyát.

Erre minden tekintet Erzsébetet ke
reste. Erzsébet lehajtott fővel térdepelt egy 
oltár előtt, aztán boldog mosolylyal állott 
fel.

— Látomásom volt, fejedelemasszony, 
— rehegte halkan, — a király segíteni fog 
rajtunk.

— Bár igazad volna, gyermekem, — 
sóhajtotta a fejedelemasszony.

A kapukat bezárták, de már estefelé 
döngetni kezdtek a vaskaput. Egyenlőre nem 
az ellenség döngette, hanem a környékbeli 
nép, amely menekülve az ellenség elöl a 
zárda erős falai között keresett menekvést. 
Szekéren, lóháton, gyalogszerrel jöttek és 
estefelé már valóságos labor volt a zárda 
udvarán. Férfiak, gyermekek, nők hevertek 
a tűz körül, az öreg kertész a zárda kam
rájából kosarakban hordta le az élelmi sze
reket. Az apácák és növendékek a kápol
nába gyűltek össze és a nyitott ablakon 
kihallatszott buzgó énekük.

Éjféltájban az öreg kertész, aki koron
ként felmászott a toronyba, azzal a hírrel 
toppant be a kápolnába, hogy az éjszakai 
eget köröskörűi pirosra festik a hegyi fal
vak lángjai. Az ellenség a zárda közelében 
portyáz. Mire virradni kezdett, már a ká
polna ablakaiból is lehetett látni a török 
lovasokat, akik fel- s alá nyargalásztak a 
tájon. Nemsokára megzörgették a kaput :

— Nyissátok ki — kiáltották, de a 
zárdából nem hallatszott más, csak az apá- 
czák éneke.

Az udvaron iszonyú rémület keletkezett. 
A gyermekek és nők jajgattak, a férfiak sá
padtan bámultak maguk elé.

Ekkor a zárda ablakából csengő hang 
hallatszott:

— Törjétek fel a pinceajtót I Van ott | 
fegyver elég, Valamikor vár volt ez a hely.

Erzsébet hercegnő állott az emeleti 
ablakban. A fejedelemasszony ijedten húzta 
félre.

— Gyermekem, mit teszel ? Vér folyjon 
e szent falak között ? . .

Erzsébet elszántan nézett a fejedelem 
asszonyra.

En maholnap Magyarország királynéja 
leszek. Ha a király nem segít, — segít a 
királyné.

Az apácza össze csapta a kezét :
— Gyermek nem tudod mit beszélsz ? 
De a nép, amely a zárda udvarán 

zajongott, megértette a fiatal leány felszólí
tását. Egy pillanat alatt feltörték a pince 
ajtót és hordták ki a fegyvereket.

Volt ott kard, buzogány, csatabárd.
Micskey Miklósé volt valamikor a 

vár, aki bőven ellátta magát fegyverei.
Erzsébet pedig igy szólt az ablakból : 
Husz-harmincz lovast látok odakünn. 

Idebenn pedig van száz férfi is. Ne legye
tek gyávák, verjétek szét az ellenséget.

Igen ám könnyű vott azt modani. Az 
emberek meg voltak rendülve. Ugyan kinek 
volna kedve kinyitni a biztos kapukat, mi
kor odakünn a halált osztogatják ?

A törökök pedig szokott harcmodo
rukhoz folyamodtak. Már hordták is a mág
lyát a zárda falai mellé. Száraz fa, rözse 
volt elég az erdőben. Mindjárt lobogni fog 
a máglya. Onnan tüzet fog a zárda fedele, 
akkor aztán megégnek mind, vagy kinyitják 
a kaput. A török lovasok kacagva nyarga
lásztak a zárda körül. Erzsébet hercegnő 
lefutott az udvarra. Egy reszkető férfi kezé
ből kikapta a kardot.

— Emberek I Én magyarország kirá
lyának a menyasszonya vagyok. Aki akar, 
jön utánam, a ki nem akai, marad.

A hercegnő arca ragyogott, a szeme 
pedig villámlott. Magasra emelte kezében a 
kardot.

— Ne féljetek I A bátrakat segíti az 
Isten I

Nem kellett többet szólnia. Egyszerre 
zúgni kezdett a tömeg. Az asszonyok kikap- 
dosták a férfiak kezéből a kardokat

— Megyünk mi, ha ti nem mertek.
A zárda vaskapuja döngve kinyílt.
A sok asszony, férfi, kiabálva rohant 

ki a mezőre. A török lovasok egy pillanatra 
meghökkentek, de mire össze szedhették 
volna magukat, már leráncigáltak őket a 
lóról.

Olyan csetepaté kerekedett a zárda 
körül, hogy csakúgy ropogott.

A fejedelemasszony hiába jajgatott két
ségbeesve. A jó nénik látván a kápolna ab
lakából, abba hagyták az éneklést, aztán 
mindenki kapott a kezébe vagy seprői, 
vagy botot. Agola nővér egy súlyos vasfe
születet kapott fel. Aztán pedig mind kifu
tottak a zárdából.

Ha kétszerannyi lett volna az ellenség, 
azt is szétverték volna. De futott is esze 
nélkül a török, amerre látott. A kinek nem 
volt gyors a lába, az nagyon pöruljárt. Nem 
múlt el egy negyedóra, már tiszta volt az 
ellenségtől a zárda környéke.

Erzsébet hercegnő a csetepatéban kar- 
cotást kapott a homlokára. Bekötötte egy 
fehér kendővel.

Estefelé egyszerre trombita harsogás 
hallatszott a hegyek közül. A király jött 
nagy sebesen egy csapat válogatott vitézzel.

Bezzeg nagy volt az álmélkodása 
László királynak, mikor meghallotta a tör
ténteket. Megcsókolta menyasszonya kezét 
és igy szólt:

— Erzsébet, te valóba" méltó vagy 
Magyarország koronájára.

•
A régi krónika, amelyben ezt a törté

netet olvastam, feljegyzi, hogy Erzsébet 
királyné büszkébb volt arra a karcolásra 
homlokán, mint a koronájára. 
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váltó eljövetelére várt s az Egyháznak spe
ciális előkészítő ideje Jézus születésének ün
nepére a szent karácsonyra. A Rorate (haj
nali mise) Jézus anyjának tiszteletére rendelt 
mise, de kiválóképpen a Jézus után vágya
kozó áhítatnak a kifejezője. Nevét a beve
zető zsoltártól kapta : Rorate coeli desuper. 
Harmatozzatok egek felülről I Az lmmaculata 
Conceptio (a szeplőtelen fogantatás ünnepe) 
az e nevű hitcikkely kihirdetésének emlék
napja, amelyet a nagynevű IX. Pius pápa 
1854. dec. 8-án publikált urbi et orbi (t. i. 
az örökvárosnak s a kerek világnak), mi
szerint Mária, aki az Isten Fiának emberi 
testet vala hivatva adni, ez istenanyai mél
tóságára vetett mennyei tekintetből ki volt 
véve a peccatum originale, az áteredő bűn 
szomorú ősszűlei öröksége alól. Az egyházi 
évnek, amely Advent első vasárnapjával 
kezdődik s a keresztény vallásos életnek 
édes-bájos tavaszi évadja ez a fenséges 
ünnepkör, amely oly lélekvigasztaló remé
nyeket fakaszt a keresztény kebelben I

Elmaradt népgyiilés. A Gödöl
lőn mára tervezett sociálista népgyülés 
elhalasztatott. Valószinüleg a jövö hé
ten fogják megtartani.

Vízbe fűlt. Kókai Istvén 19 éves 
monori lakos, e hó 8-án éjjel haza
felé hajtott. A kocsin elaludt, miköz
ben a kocsi Péczelen, a vízimalom 
zsilipjénél a Rákos-patakba fordult s 
igy ö, mint a lovak belefulladtak a 
felfogott másfélöles vízbe. A nyomo
zás kiderítette, hogy mulasztás a sze
rencsétlenségért senkit sem terhel.

Nyílt ülés. A József Főherceg szana
tórium Egyesület igazgatósági ülésén nagy 
érce.dödéssel folyt le, különösen a vidék 
volt szépen képviselve, és a mi vidékünk is. 
Reánk igen fontos az az elhatározás, hogy 
miután az egyesület mar jövőre megnyitja 
száz betegre népszaiiaioriumat, azonnal Hoz
záfog a második, az Auguszta nevét viselő 
szanatórium építéséhez s ezúttal lehetővé 
teszi, hogy a délfrancia országi rendszerű 
tüdőbetegekre gyógyító kolóniák létesüljenek 
az ország több helyén. Természetes, hogy 
az egyesületnek arra az álláspontra kell he
lyezkednie, hogy az létesít gyógyító intéz
ményeket. ahol a legnagyobb érdeklődést 
tapasztalja. Mivel pedig mi a magunk ere
jére hagyatva sohasem tudjuk a magunk 
betegeinek szolgain gyógyilóliazakat létesí
teni : teljes erővel ezt a központi és agilis 
egyesületet kell támogatni. Az egész ország
ban szokatlan nagy lendülettel szervezik az 
egyesülett bizottságait, a mi kérő szavunk 
lehetetlen, hogy teljesen hatástalanul han
gozzék el arra nézve, hogy minden erővel 
sercgeljünk a népmentö cél sikere érdeké
ben munkái’. Különösen aldottszivil hölgye
ink segítségét varjúnk, ürömmel jegyezzük 
fel, hogy városunkban és vidékén a József 
kir. herceg szanatórium egyesület javara — 
műkedvelői előadási, mulatságot fognak 
rendezni. |ól esik tudnunk, hogy a mostani 
za * os napokban is az e.nberszeretetiiek 
hívását megértik a jószivek.

Gazdátlan nyeremények. A legutóbb 
kiadott hivatalos kimutatás szerint a josziv- 
sorsjegyeknél 166UÜ db. olyan nyeremény 
van, a melyért még nem jelentkeztek, nyil
ván azért, mivel e sorsjegyek tulajdonosai 
nem tudják, hogy sorsjegyük ki van már 
huzva. Így van ez a lóboi sorsjegynél is 
és mivel ezek a nyeremények elévülnek, 
mondhatni, hogy sok millióra menő vagyon 
pusztul el azérl, mert a sorsjegybirtokosok 
neri elég gondosak és nem járatnak meg
bízható sorsolási lapot. Ennélfogva, a kinek 
sorsjegyei és egyéb értéépapirjai vannak, 
arra nézve renokivül fontos egy megbíz
ható sorsolási lapnak a járatása. Ilyenként 
ajánlható a „Pénzügyi Hírlap,“ a melynek 
sorsolási melléklapját a „Pénzügyi Utmutató"t 
a nagymélt. m. kir. belügyminiszter mint 
szakértelemmel és pontosan szerkesztett 
közlönyt hivatalosan ajánlott. A lap előfizetői 
a januári számmal ingyen kapják a „Pénz
ügyi és Tőzsdei Évkönyvet," a mely sok 

hasznos tudnivalón kívül, tartalmazza a 
kezdettől fogva az 1905 év végéig kihúzott, 
de kifizetés végett bemutatni elmulasztott 
sorsjegyek, kötvények és záloglevelek hite
les kimutatását, úgy, hogy e könyvből bárki 
azonnal megláthja, ki van-e sorsjegye huzva, 
vagy nincs. A „Pénzügyi Hírlap" előfizetés 
ára egy évre a Pénzügyi és Tőzsdei Év
könyvvel együtt 5 korona, amely postautal
ványon küldendő be a kiadóhivatalba, VII. 
Kerepesi ut 44. szám.

A .Vasárnapi Újság" december 3-iki 
száma első helyén Rákóczi híres brigadéro- 
sáiól, — Ocskay Lászlóról közöl czikket 
Schöpflin Aladártól s több reá vonatkozó 
képet, Thaly Kálmán róla szóló munkájának 
megjelenése alkalmából. A szépirodalmi tar
talmat K. Lippich Elek és Jakab Ödön köl
teményei, Abonyi Árpád elbeszélése és a 
.Regénytár" mellékleten Szetnere György 
eredeti és Hamlin Oarland angolból fordított 
regénye adják meg. Hegedűs Lászlóné érde
kes s több képpel kisért cikkben mutatja 
be a Fraknói püspöktől alapított római ma
gyar müvészházat, egy képsorozat pedig, 
ismertető cikkel, egy magyar mérnök elö- 
áz'siai utazására vonatkozik. Neográdly An
taltól egy kedves téli genre-képet közöl 
szép reprorudukezióban, nagy formátumban 
e szám s közli a most elhunyt magláji hős, 
Paczona István emlékezéseinek egyik legér
dekesebb, ép a magláji veszedelmet leíró 
részét. További közlemények: tárcacikk a 
hétről, a korponai országgyűlés emlékünnepe j 
(képekkel,) Színházi levél, .Hosszú élet" | 
kép Gárdonyi Géza „Fehér Annájá“-nak I 
előadásáról a Királyszinházban s a rendes ; 
heti rovatok : Irodalom és művésze’, Közin
tézetek s egyletek, Sakkjáték, Képtalány, 
Egyveleg stb. A „Vasárnapi Újság" előfize
tési ára negyddévre négy korona, a ,Világ- 
króniká“-val együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a Franklin-társulat kiadóhi
vatalában (Budapest, IV. kér. Egyetem-utcza 
4 szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes 
Néplap* a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára félévre 2 korona 40 fillér

Tíz elsőrendű- iró 10 kötet müvét 
adja pompás diszkötésben a Magyar Keres
kedelmi Közlöny", Budapest VII.. Károly- 
körut 9. mindenkinek ingyen, csupán 12 
krajezárt kér kötetenkint a bekötési táblába 
való beleillesztésért, vagyis a 10 kötetnél 1 
frt 20 kr., ha előfizeti „Tolnai Világ Lapját" 
félévre 4 frt helyett 2 frt 48 kr-ért. Ez a 10 
kötet mii rendkívül elegáns diszkötésben van 
kötve, s az egész 10 kötet egy védőtokban 
foglaltatik. Ezen 10 kötet mü bolti ára 15 
forint. Itt felsoroljuk az Írók neveit, valamint 
a müvek czimeit: Molnár Ferenc : Egy pesti 
leány története ; Zöldi Márfon : Egy prima
donna házassága ; Thuri Zoltán : Sötétség ; 
Heltai Jenő : Titokzatos hcrczegnő ; Tolstoj 
Leó : A pénz átka; Liumas Sándor : Örült 
a trónon; Conan Doyle: A család réme;

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL LÖ N Váczi-utcza 430. szám 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
leszereléssel elfogadtatni.

----- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =I

Szomaházi István : Asszonyu bosszú ; Kóbor 
Tamás : Örök éjszakák ; és Gaal Mózes : 
Rácz Márton regénye. — Nagyon ajánljuk t. 
előfizetőinknek ezen kitűnő lap előfizetését s 
melyről bátran mondhatjuk, hogy igazi kü
lönlegesség rendkívül dús tartalmánál fogva. 
Előfizetések a Magyar Kereskedelmi Köz
lönyhöz küldendők, Budapest, VII. Károiy- 
körut 9.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér
a Gödöllöi „Erzsébet" könyvnyomdában

 A „PESTI NAPLÓ"  
uj karácsonyi ajándéka. i

MOPERN MAÓYAR i

festőművészek) 
a czime uj kiadványunknak, melyet 1905- I 
évi karácsonyi ajándékul szántunk t. elő- ■ 
fizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk, noha ■ 
folytatása és kiegészítő része lesz a Ma
gyar Festőművészet Albumá'-nak, mégis 
mint teljesen önálló mü gyönyörű fogla
latja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgálták, nagy 
szabású és nagyértékü diszmüvek száz
ezernyi példány lival terjesztve el a ma
gyar költésiéi.... festőművészet nagyjainak 
alkotásai;. A remekművek e díszes soro
zatai folytatja most a „Pesti Napló" uj és 
minden eddigi aj mdékát túlszárnyaló disz 
müvei a Modern Magyar Festőművészekkel 
Ótven nagyszabású festményt szemeltüuk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 

| nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és 
; gyönyörű, több színnyomású képekben, 
i Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 

jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő- 
művészet történelmét fojja tárgy Ilii, első- j 
rendű esztétikusaink könnyed előadásában, i 

I i színes képek és rajzok fogják tarkítani. I 
i I Albumunk külső formájában is követni i 
! I fogja eddigi törekvéseinket és a magyar ' 
I könyvkötöíparniűvészet újabb alkotása lesz, j 
' Ezt az uj, páratlan diszfl ajándékunkat . 
I megkapja karácsonyra állandó előfizetőin- ■ 
j kön kívül minden uj előfizető is, aki mos- ; 
I tantól kezdve egy évre megszakítás nélkül 
I | a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- 

i és negyedévenkint, sót havonta is eszkö- 
I zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
I fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. 1 
I hóra 2 kor. 40 fillér.' Mutatványszámot ■ 
| szívesen küldünk. i

Tisztelettel
a „Pesti Napló" kiadóhivatala, j
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1 szákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmantesen küldünk 
»g> próbát a COZAI’l ÍRBŐL. Kávé, tea 
étel vágy szeszes italban egyformán ad-

Itató u ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilii, 

minden szóbeszéde a tsrtózkodásróg 
mert csodahaiasa eilenazenveejé teizi az 
iszdk"9nak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. Iiogv feleség, 
testvér avagy gyermek egvaránr az ivo- 

Ita nílkiíl adlia.ia ésaz illat A még 
ni is ss;*i n i ckozta javul..*át. 
’oza a c»»:..lol ezreit békitett* 
t s-'k-sok ezer férfit i sréuye* ti 

,:‘i r elmentett, I ik kéiC !>b 
t ea (’g ra fiatalé , berek 
rdek fiai* embe:: a jó útra 
•léhez segített s k eahertit' 
u. évvel msAiosszsTit >:ta. 
?t, me'y a Coz.ip r tuia 
é.ktiai, kik kivtlniik, 

*i egv k'(i ’ónó-iriscki 
t’it k >nyvet 'I;- éa költségmentesen 
I bárki ta m-C;)<Ódhers.‘:i
I s h!'.»ár..l Kezeskedünk, koj

Ingyen próba 71. 
Vagja ki e szelvényt 
é; Küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.

bérmentesitendök.

Coza Institute 
(Dept. 74.)

82, Chancery Lane 
London, Anglia.

A mar 32 éve a kerék
pár Világot uraló ere- 

rfl Jeti angol Heiicai 
Premier és The 
Chanipion kerékpáro

kat dupla harang csapagygyal, 3 évi jót
áll, ssai minden arfeieinelcs nckül szigorúan 
az ciedeú árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
lészktrc adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egűz világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gtnnmik, csengők, lám
pák, pedálok, conusok és csé: zekét stb.) 
óriási forgalmunk következtében i0 százalék 
árleszállítással szálliiunk vidékre bárhová.

Elsőrangú 
Singer varrógépeké 

eredeti és nagybani gyári ár 
b n 75 K-tól feljebb, minden 
arfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. — 

Láng Jakab és Fia 
kerékpár é3 verrógépnsgykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

Főraktár: az Erzsébet

Gödöllői .Erzsébet" könyvnyomda.

egészségi szivarra hüvely
5 NICOTIHT fELFOGÓ VARÁVALVÁS ELLÁTVA

u KAPHATÓ MINDENÜTT.

könyvnyomda papír 
üzletében Gödöllőn.

ÉLJENKöhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldés! raktár:

N A D O R“ gyógyszerfár
Budapest, VJ., Váczi-kerut 17. szám

Gödöllő: Sientmiktóssv B
iof Gyula. Cjjger mellpasztllla 
y LáSZlÓ. csal, lininar mcggyógyitoll.

Locomobil és gőzcséplőgépek,

sorvetőgépek, Plánét jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza moizsolók, darálók, 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
•kék is minden egyé? gazdasági gépek.

Megfojt ez az átkc-’ 
zott köhögés1 «

l> tusiéin Fült-i "jo,; hrhili-jiintlilt,

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
>-lcicic»pu«t. Vaoxi'körcit

által a leelutányosabb arak mellett tatnak:

szalmakazalozók, jargány-cséplogepek, lóhere-cséplők, tisztító
rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénágyüjtök, 

boronák,

NESZVEDA-féle

HÁRSVIRAGMÉZ-CZUKORKA 
köhögés és rekedtség ellen a legjobb. 
Kapható eredeti 20 filléres csomagolásban 

KAIZER ISTVÁN dohánytözsdéjében 
Gödöllőn, Ferencz József-tér.

Legjobb, legkiadósabb s
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk aira. hogy minden darab szap
pan „Schicht* névvel él a .szarvai" vagy „kulcs" védjegygyei 

legyen ellátva.

■te’fek »»«u ói* ki tniekaek bianayuJtek *• •lAbalt 2 
orvotok eltel kOnayl h*aha,'lO~ ea felolde-e»e*d * 
•jen taiaak — r.<y daaai t& >fru!e> •« tUer, \ 

} (rarö«r*»*r«rtoaL(» yi
j hv íjcsrKcrtir.>m. I.. ?. g


