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Gazdasági bajok.

— Két cikk. —
I 
I

(I.) Ne tessék ám elhinni, hogy 
a nemzet művelődésének biztosítására í 
törvénybe cikkelyezett szólás- és sajtó- ! 
szabadság a társadalmi életben min- | 
dig érvényesülhet.

Hazánk egyik tudós főpapja a 
főrendiház pénzügyi bizottságának 
1903-ban tartott ülésén szóról-szóra 
a következőket mondta : „hazudnak, 
hogy ferdíthessenek ; ferditnek, hogy 
gyanúsíthassanak ; gyanusitnak, hogy , 
vádolhassanak ; vádolnak, hogy bűn- - 
tethessenek." Ennek a bölcs mondás- , 
nak igazságát, valódiságát nagyon ‘ 
érezzük. Ha nem volna igaz, ok 
nélkül nem ostorozná a sajtó a társa
dalmat fonákságai miatt.

„Pénz beszél" szokták mondani, 
pedig a rendeltetése az, hogy „konog- 
jon“ szükség esetén. Hát akinek pénze 

nincs, akkor annak nincs szólásszabad
sága. Szóval hazánkban a szólás
szabadság jogát lefoglalta a pénz. — 
A szegény nép javára okosat mondani 
tilos, mert ez ellenkezik a semmiből 
meggazdagodott alakok politikájával.

Kik vezetik hát a társadalmi éle
tet ?

Két különböző csoportba osztha
tók azok, kiknek a társadalmi életben 
vezetőszerep jutott arra, hogy a kis 
emberekből álló nagy tömeg vagyoni, 
szellemi és erkölcsi életét irányítsák. 
Az egyik csoportba tartoznak a nél
külözés ellen biztosított s földi javak
kal dúsan megáldott gazdagok ; a 
másikba a hivatottabbak közé azok, 
kik szellemi kincseiket huzamos idő 
alatt, sok fáradsággal iskolában nyer
ték s többnyire mint köztisztviselők, 
hivatalból szolgálják a nemzetet ; vé
delmezői, bírái, tanácsadói orvosai az 
egyeseknek és az egész társadalmi 
rendnek.

Ahol a két csoport egymással 
szemben a közjóért elnéző, tisztelet- 

| ben tartja egymás jogát, ott a nép 
I helyzete elég jó. De ahol pénz őfen

sége megfeledkezik igazi rendeltetésé- 
! ről és tudomány őfelsége azon jogát, 
| hogy a nép javára neki is érvénye

sülni kell, sőt erre hivatottabb is, el 
nem ismeri, hanem minden tiltott, a

■ jóizlést sértő eszközt felhasznál arra, 
; hogy azt a törvények hézagai közé 
' bújva kijátsza, elnyomja : ott a sze

gény nép roppant sokat szenved.
Os időtől fogva szokása volt a 

magyar embernek, hogy köztisztvise-
■ lőjét, ki úgyszólván helyette és javára 

gondolkodik, ki a közjóért vele együtt
i kiizködik : megtiszteli, megsüvegeli. 

Mert tudja, hogy nélküle nincs hala- 
' dás, nincs személy és vagyonbizton- 
' ság. Fizetéséből tőkét nem gyűjthet, 

annyit nem kap. Amit munkájáért kap, 
nem teheti félre; elkölti, visszaadja a 
népnek, ahonnan ered.

Ma azonban mást tapasztalunk !

Mezey József
áll. tanító.

TÁRCA.

Kicsi fészkem.

Irta : Dnra Máté.

Kicsi fészkein, ide raktam, 
Nagy Budavár oldalába ;
Tán sokáig építettem,
De felépült valaliára.

Az a lány lett feleségem,
Kit már régen megszerettem,
Kis korában eljegyeztem, 
Úgy kaptam meg — illetetlen.

Mostohája öröméi e 
Megszöktettem otthonomba.
Béke helye't háború, zord 
Átok szállott a nyomomba.

Mégis, mégis boldogultunk 1 
Tele fészkű.ík szép bútorral,
Vendégekkel, szeretettel, 
Friss kalácscsal, asszu borral.

S ha egymásra rátekintünk: 
Bút, bajt rögtön kell felednünk ; 
Erezzük, hogy minden órán 
Izmosabb lesz a szerelmünk.

Hátunk megett napnyugotról 
Csak a bécsi szél ijesztget ;
De nincs az a zsarnok önkény, 
Mely megöljön ily szerelmet.

Mátyás tornyán reggelenként 
Fényesen kél a magyar nap 
Biztat, hogy rab nemzetemre 
Rásugárzik tán maholnap.

Es igy szebb az ébredésünk, 
Mint amilyen volt az álmunk, 
Melyben vérünk ellenével 
Viaskodtunk, harcban álltunk.

Hátha ő is köziliénk jö,
Mind a kettőnk szép reménye : 
Akkor lesz csak vig az asszony 
S gyakori az ébredése 1

Nekem is a dajkaságból, 
Bőven kijut majd a részem.
Hat fiúval, hat leánynyal 
Csupa ölöm lesz a fészkem 1

Dura Máténak.

Nem kaptam ugyan értesítést 
Nyomtatva, díszes velinen ;
Hogy nős lettél, újságba’ látom, 
De mindazáltal elhiszem.

Hiszem és szívből üdvözöllek
Győztes szerelmed ünnepén.
Gazdag világod gazdagabb lett, 
Beteljesült egy költemény.

Mint űzött csillag i gy bolyongtad 
Kasul-keresztül az eget . . .
A végtelenség nem üres már, 
Van csillagpárod, ki szeret.

Légy boldog, csillagok királya, 
Ott künn az égben s ide lenn I . . . 
A végtelenség ha kifáraszt, 
Gyógyítson meg a szerelem I . . .

Zempléni Árpád

Dr. Gőbel Józsefnek.

A házasság áldás azokra, 
Kik egymást híven szerelik.
E frigyben szépen összeforrnak 
Egymásért égő sziveik.

Házasságod áldás terád is,
Mert nőd szive érted dobog, 
Es érzitek, hogy mindörökké 
Csak együtt lesztek boldogok.
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HÍREK.

Színház.
Tóváry igazgató válogatott műso

rával közönségünk érdeklődését meg
nyerte s habár egészen telt ház még 
nem volt, de minden este szokatlanul 
népes a nézőtér még akkor is, midőn 
„János vitézt" játszották, jóllehet már 
Gödöllőn is nemsokára jubilálni fog 
e darab.

Csütörtökön „Smólen Tónit" ad
ták igen jó előadásban Karácsonyi 
Mariska vendégfellépésével. Különös 
dicséretet érdemel a kis Krassóy Jó
zsika Esztike szerepében, zugó taps
vihar jutalmazta bájos énekét, de ugy 
látszik, rossz hangulatban volt a kis
asszony, mert nemcsak hogy nem volt 
hajlandó ismétlésbe bocsájtkozni, de 
még csak az önzetlen elismerést egy | 
bájos mosolyával sem viszonozta. ■ 
Smolen Kováts volt, ő egy elsőrangú 
nagy qualitásu színész, ki szerepét a 
legnagyobb praecisitással dolgozta ki 
s játékával feledteti némelyek gyen
geségét is.

Pénteken „János vitéz" Bakonyi 
idyllikus szépségű daljátékát adták 
elő. Hiányzott a két Kováts s ez volt 
az oka, hogy Krassóy s Várady (Bagó) 
ambiciózus játéka tdacára, még a mi
nimális műélvezete is alig tudták 
nyújtani, mi mellett a közönségben 
egy szikra illusió keletkezett volna.

Kukorica Jancsit Molnár Eszti játszotta, 
ki az első felvonásban bár gyengén 
énekelt, de a második felvonásban 
már igen kedves volt s éneke is jobb. 
A „Rózsaszál" jelenetben kivált — 

; tapsban s virágban is volt része. Je
lentős János vitézt adott. Iluska sze
repét Krassóy Józsika játszotta, övé 
volt a legjobb, legkorrektebb alakítás- 
Hangja, játéka kedves volt, nemkü- 

I lönben Váradyé is. Megemlítésre méltó 
még Kézsmárky nagyon kellemes s 
iskolázott hangjával. Ügyes volt a 
kék tói tündérjelenet is szép dekora- 
tióval és balettel.

Szombaton a „Királytigrist" ját
szották a két Kovátssal a főszerepben, 
ami már maga is sikert jelent.

Személyi hírek. Dr. Z a c h á r 
Kálmán gödöllői ügyvéd visszaérkezett 
Gánócfürdőről ; — T é c h y Gyula 
kir. járásbiró e hó 11-én érkezett haza 
szabadságáról.

Feliilfizetések. A f hó 5-én 
megtartott karton bálon a kimutatott 
szép anyagi sikerhez felülfizetésükkel 
hozzájárultak: dr. Burger S. 1 80, 
Kölni Sámuel 1, Nyiry Lajos 3, Endl 
család 1, Ströusler Adolf 1, Sóváry 
N 1, N N 1, Nagy Gyula 1 korona, 
Berze Lajos, Székely Lajos, ifj. Blu- 

' menthal, Szabó Kálmán, dr Polner 
■ Zoltán, Gráf Aladár, Kolozs Aladár, 
: Vörösmarty Árpád, Pirkner Ernő, dr. 
’ Orbay Dénes, Lipcsey Leó, Heincz 
i Iván, Kaiser István 80—80 fillér,

Wirnhardt Ferenc, Bálint Jenő, Radó

Izor 40—40 fillér. A Polgári Kör el
nöksége ezúton mond köszönetét a 
felülfizetésekért.

Pisztolypárbaj volt szerdán reg
gel Stiller Mihály, a Wiener Bankye- 

I rein tisztviselője és gróf Keglevich 
Ödön között Mátyásföldön A párbaj 
feltételei voltak : háromszori golyóvál- 

1 tás 15 lépésnyiről. A golyók azonban 
nem találtak. A párbaj abból támadt, 
hogy Stiller Mihály szombaton este 
tettlegesen bántalmazta a grófot, mert 
megjegyzéseket tett arra a társaságra, 
amelyben Stiller ült. A felek a párbaj 
után kibékültek.

Tűz. Rákoscsabán Villányi János
5 éves István nevű fia a szérüskert- 
ben a gabona kazal mellett játszado
zott. Ugyanott volt atyjának levetett 
kabátja is elhelyezve, melynek zsebé
ből gyufát kotorván elő, — krumplit 

| akarván sütni, — a gabona kazal tö- 
i vében tüzet rakott. A tűz csakhamar 
! az egész kazalt lángba borította s az 
I teljesen leégett. A kár 500 kor. A fiú 
| önmaga szaladt atyjához hírül vinni, 
I hogy a kazal meggyuladt. Villányinak 
i egész termése pusztult el a tiiz által 

s biztosítva nem lévén, nem térül 
meg a kára.

Nagyboldogasszony napja. Aug. 
15-én ünnepli a róni. katli. egyház a bol- 
dogságos szűz Mária menybemenetelének 
emlékét. A szent szűz haláláról szóló szent 
hagyományt igy beszéli el damaskusi szent 

I János: .Szent Pulcheria Marcián császár 
uralkodása idején Blachernében (Konstanti
nápoly egyik városrésze) fényes templomot 
épített a bJdogságos Sziiz tiszteletére. Ebbe

Aldástukat én is tetézem : 
Virágozzatok, mint a fák, 
Melyek két törzsből növekedve 
Ölelik egymás derekát.

Erőtökben megizmosodva
Telet, vihart lektizdjetek
És évek múltán fajotokból 
Nőjön egy uj erdösereg.

Dura Máté

Az éhség
A szép asszony felfutott a körúti ház 

lépcsőjén. Az arca kicsattant a láz pírjától, 
a kezében remegett a gyöngyház fogantyus 
csipkés ernyő, a tornyosra fésült és ezüst 
abroncscsal összeszoritott aranyszőke haja 
kiszabadult a fehértollas tavaszi kalapja alól, 
a lábai belyegabalyodtak a suhogó, fodros 
selyemszoknyaba, szóval a szép asszony iz
gatott volt.

Mire fölért a harmadik emeletre, ugy 
kifáradt és eltikkadt a sietéstől, nogy a 
legfelső lépcsőfokon egy pillanatra meg kel
lett pihennie, hogy tovább mehessen. Kez- 
tyüs keze idegesen kereste meg a lépcső
fokon egy pillanatra meg kellett pihennie, 
hogy tovább mehessen. Keztyüs keze idege
sen kereste mng a lépcsőházra nyíló szár
nyas ajtó csengetyü-gombját és megnyomta. 
Az ajtó hirtelen kinyílt s a szép asszony 
valósággal nyakába esett a homályos előszo
bában álló magas, feketehaju, halovány fér
finak :

— Te édes, te drága 1

A halovány féifi, akinek arca, mintha 
fehér márványba lett volna vésve, az asz- 
szony kezéből kivette azt a kis csomagot, 
amit magával hozott, azután gyöngéden az 
asszony karja alá dugta a karját és beve
zette egy zöldszövetii nehéz függönyökkel 
Elsötétített szobában.

Mikor beléptek az asszony fellélekzelve 
dobta le fejéről kalapját, az ezüstabroncsot 
az asztalra dobta, mitől tornyos haja arany
csikókban hullott le a vállára, a keztyüit 
idegesen húzta le és lázas kezével elsimította 
a férfi homlokáról a ráomló fényes fekete 
fürtöket:

— Milyen régóta nem láttalak I — 
sóhajtotta az asszony elérzékenyiilten — Oh, 
milyen régen . . .

A férfi nevetett.
— Tegnap dél óta . . .
— Ugy van, ugy van I — mondotta 

sietve az asszony. — De nekem az egy 
örökkévalóság. Hát neked ? — tette hozzá
hirtelen kacéran.

A férfi felelett helyett karjaiba fogta az 
asszonyt és megcsókolta.

Bebújtak a nagy bőrdiván szögletébe 
és diskuráltak. Az asszony beszélt többet. 
Gyors lélekzetvétellel, szinte mámorosán ej
tette ki a szavakat, mintha boldogság volna 
minden egyes szó, amit ennek az imádott 
férfinak mondhat.

— Hát referálok, édes. Semmi sem 
történt tegnap óta. Délután kocsiztunk a 
Stefánia-uton. Csak az uram nélkül, neki 
dolga volt. A gyerekek és a kisasszo-y vol
tak velem. Este az. Operában Anthes éne
kelt, odamentünk. Aztán semmi. Éjjel rólad 

, álmodtam. Ma délelőtt a gyerekekkel foglal
koztam és elmentem hazulról azzal, hogy 

l bevásárolok és cukorsüteményt viszek nekik. 
’ Igaz, édesem. Hová tetted azt a kis csoma- 
I got, amit magammal hoztam ? Abban vannak 

a cukorsütemények. Hát látod drágám, olyan 
j az egyik napom, mint a másik. Oh, be
1 unalmas I Örökkévalóság, örökkévalóság . .
i Csak most, most vagyok boldog I Jaj, beli 

boldog I
A szép asszony túláradó érzésében át- 

I ölelte a férfi nyakát és duruzsolt — pustno- 
I gott a fiilébe.

Hanem a féifi szórakozott volt. Mialatt
[ az asszony beszélt. Az arcán földszinü ár- 
I nyak futották át s a szeme csillogásán zöl

des fény bujkált. Valami lázas tapadó verej-
> ték ütötte ki a homlokát, a kezét, az egész 
, testét. Az ujjai szinte egymáshoz ragadtak s 

a nyelve, a kiszikkadt nyelve édesen tapadt 
oda a szájpadláshoz.

A férfi éhes volt, pokoliasan éhes. Két 
nap óta nem evett semmit. Azaz, hogy 
előző esten a városligetben egy utcai tejá
rustól az utolsó hat fillérért egy pohár tejet 
vásárolt s ez volt két nap óta egyetlen 
tápláléka. Ugyanakkor látta a városligetben 
— a Stefánia utón végigkocsikázni Buda
pest legszebb asszonyát, az ő szeretőjét.

Ah, hogy szeretett volna fölkacagni i 
Akinek egy pillantásért annyi előkelő férfi 
cseng, akit annyian ünnepelnek és irigyel- 

j nek, az az asszony minden délben az ö lá
zában alázatos szavakat dadoga fülébe. S ő 

l éltes, utálatosan, vadul, otrombán éhes.
A férfi szeretett volna ráütni az előtte 

j térdelő asszonyra. Mert a szépséges asszony 
i most is ot vonaglott előte Őrjöngő sz e- 
■ lemben. Ah, rá kell ütnie erre a vergődő 

Istenre, had érezzen ő is valami fájdalmat, 
valami rettenetes szenvedést 1
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a templomba akarták elhelyezni a hagyó- ' 
niány szerint Szűz Mária testét. Kérték tehát 
Juvenali st, Jeruzsálem érsekét, hogy a Get- 
szemáni nek nevezett templomból, hol a szent ! 
test őriztetik, engedje át a konstantinápolyi ' 
templomnak. Kérésüknek Juvenális nem te
hetett eleget, mert ugyancsak a hagyomány 
szerint a boldogságos Szűz szent teste — 
temetése után harmadnapra, — amidőn a 
temetésről hiányzó Tamás apostol azt látni 
óhajtá, nem találtatott a kökoporsóban, csak 
a lepedők, melyekkel be volt takarva — és 
ezekből leírhatatlan jó illat áradt szét, miért 
is a koporsót újra elzárták Midőn a történ
tekről Marcián császár és. neje értesültek, a 
talált ruhákat kérték el Juvenálistól és azo
kat helyezték el Pulcheria templomába. Így 
jegyzé fel ezt a szent hagyományt Dani, 
sz. János azon jobb kezével, melyet bizo
nyos pogány kalifa levágatott, de amely a 
boldogságos Szűz közbenjárására régi he
lyére odaforrott. — Ugyan úgy Írták ezt 
meg a szent atyák és a régi történetírók is.

Villámcsapás. Valkó községhez 
tartozó Schossberger féle szeszgyár 
telepen a gazdasági intéző lakásába 
folyó hó 9-én éjjel a villám becsa
pott. A lakásban alvókat azonban nem 
érte, bár ijedtségükben alig volt ide
jük arra, hogy a lakásból hirtelen 
kimenekülhessenek. A lakóház és az 
összes bútorok elégtek.

Talált tehén. Kál község határában 
1 fekete szőrű, hasán fehér foltos fejős te
lién találtatott. Igazolt tulajdonosa átveheti a 
tehenet, ellen esetben mint gazdátlan jószág 
e hó 19-én d. e. el fog árvereztetni.

Tulipános láda. Zemléni Arpádné 
Révész Anikó tizenkét szép magyar 
dalt adott ki zongorára, szöveggel 
együtt. Az egyéb szerzeményeiről már 
ismert zenemüvésznő ez újabb müveit 
különböző zenei folyóiratokban nap
világot látott eredeti dalaiból és átira
taiból válogatta össze ; van köztük 
három kalotaszegi nóta Vikár Béla 

fonográfos gyűjtéséből, három Lavolta- 
dal, hat pedig a művésznő sajátja. 
Csinos, nagy népszerűségre hivatott 
darabok, szövegüket Zempléni Árpád 
irta. Az „Esteledik" címűnek például 
a szövege ez :

Esteledik, sötétedik a puszta, 
Haza indul munkás lányok csapatja, 
Mint az álom, mint a szellő, jön velők 
Messze síró bubánatos énekök.

Körö. körül csupa síkság, csupa ég, 
Hallgafózik a kitárult messzeség 
Eltűnődik a siralmas éneken :
Mért bús a dal ? Mért fáj úgy a szerelem?

A gyűjtemény cime : „Tulipános 
láda" ; egy székely legény tulipándiszü 
fafaragása után készült színes boríték
ban ára négy korona. Ugyancsak Z. 
Révész Anikó egy „Magyar Étude“-öt 
is adott ki, melynek ára két korona.

Tűz a vasút mentén. F. hó 6-án, 
hétfőn reggel a Pest felé 349-kor induló 
307-es számú számú személyvonat csak nem 
akart megérkezni. Ezen vonattal rendszerint 
sokan szoktak ügyes bajos dolgaik után 
Pestre utazni, akiknek eleinte fel sem tűnt 
a késés, ami az Aszód felöl rendszerint túl
terheléssel nagy emelkedésben jövő vonatok
nál igen gyakori eset. Miután azonban a 
ponat harminc perc elteltével sem érkezett 
meg, s->t a szolgálat tevő hivatalnok sem 
tudott felőle felvilágosítást adni, kezdtek az 
utasok türelmetlenkedni sót a vonatot ért 
balesetről beszéltek. Amint később kiderült, 
a vonat késését az okozta, hogy Hatvan és 
Túra között a 44. számú őrháznál a hatvani 
osztálymérnökség tulajdonát képező 200 drb 
talpfa készlet valószínűleg a reggeli gyors 
vonat szikrájától kigyógyult. Épen a tűz ki
törésekor haladt arra a 407-es számú sze
mélyvonat, melynek személyzete látva a ve
szedelmet, a vonatot megállította és a tűz 
oltásához fogott, amit sikerült is fáradtságos 
munka után lokalizálni, mielőtt az a közel
ben felhalmozott takarmányban és egyebek
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ben is kárt okozott volna, az uralkodó nagy 
szélben és szárazságban. A vizsgálat meg
indult.

Vgh. 698 szhoz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllöi kir. 
járásbíróságnak 1906 évi V. 867 2 számú 
végzésével Garán Dániel ügyvéd által 
képviselt Brüll Soma felperes részére 
Csapp János aszódi lakos alperes
ellen 110 kor. — fii). követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt 750 kor. becsült ingósá
gokra a fent idézett nödöllöi kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a felülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, al
peres lakásán — Aszódon 
leendő megtartására határidőül 1906 évi 
augusztus 18. napjának d. e. 11‘A órája 
tüzelik ki, mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, és egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becoáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban 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 bejelenteni 
tartoznak,

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

Kelt Gödöllőn, 1906. aug. hó 8.

Élő János kir. bir. végrehajtó.

Uralkodott m’gán. De a tekintete této
ván szállt ide-oda, a teste már remegett az 
éhség lázában és siketitő élességgel csengett 
fűiébe az asszony egyik mondata :

— Abban a csomagban vannak a 
cukorsütemények . . .

És az asszony egyre dadogott, pusmo
gott, duruzsolt a fülébe. Ö pedig mindeb
ből nem hallott semmit, csak azt az egyet
len mondatot. A tekintete mindig odatévedt 
arra a kis asztalkára, amelyen a sütemény 
feküdt és az őrültség környékezte.

Egyszerre felugrott, Ennek a rettentő 
állapotnak véget kell szakítani. Már-már oda 
szökött a kis asztalkához, száját is kitátotta, 
éhesen, mohón, de hirtelen megriadt s a 
csomag helyett az asszonyt kapta fel és só
váron, kegyetlenül beleharapott a szájába.

Az asszony összetörve, aléltan, de bol
dogan ment el a fétfitől. Mikor az ajtó bezáró
dott mögötte, a férfi oly gyengének érezte 
magát az éhségtől hogy vánszorogva ment 
vissza a divánig. Mikor leült, valósággal le
omlott a divánra, amikor a kis asztalkán 
megpillantotta a csomagot. Őrjöngve ugrott 
fel. A cukorsütemény, a cukorsütemény I

Ebben a pillanatban az ajtón csöngetés 
hangzott. A férfi ijedten i grott az ajtóhoz, 
ne a rézrostélyos nyíláson át megismerte az 
asszonyt. Megtántorodott. Aztán bódultán 
nyitotta ki az ajtót s a csomagot a kezében 
szorongatva az asszony lábai elé hullott és 
jajgatva, nyöszörögve mint egy gyermek es- 
dekelt.

— Óh, adja nekem, adja nekem. Éltes 
vagyok . .J.

Pakots József

MAGYAR REGÉNYÍRÓK
A legértékesebb magyar regények egyöntetű képes kiadása 60 kötetben. 

Szerkeszti

MIKSZÁTH KÁLMÁN
aki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az Írók jellemrajzát. 

A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit.
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját, az irodalom 54 kiváló alkotását, öleli fel

Az írók névsora :
Baksay Sándor 
Beniczkyné Bajza 
Beöthy László 
Beöthy Zsolt 
Bródy Sándor 
Csiky Gergely 
Degré Alajos 
Dóczi Lajos 
B. Eötvös József 

Fáy András
Lenke Gaál József

Gárdonyi Géza
Gyulai Pál
Herczeg Ferenc 
Iványi Ödön 
Jókai Mór
B. Jósika Miklós 
Justh Zsigmond

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztrációival.

— Mindössze ezer illusztráció külön diszes műmellékletek formájában. -

Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom, famentes papiros. 
Diszkrét Ízlésű, diszes bekötési tábla.

AMíJlTVíJC minden művelt magyar úri család
^IVlCt^ydl IxC^Clly 11 Utx örökbecsű könyvtára. A hatvan kötet 

félévenkint öt kötetes sorozatokban jelenik meg. — A 3-ik öt kötet most hagyta el a 
sajtót. — A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 korona. Törleszthető havi 4 koronás 
részletekben is. Megrendelhető bármely könyvkereskedés s itt helyben eredeti áron, la

punk kiadóhivatala utján. — Részletes prospektust készséggel küld a kiadó intézet

Franklin Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

B. Kemény Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kálmán
Nagy Ignác
Pálffy Albert
B. Podmaniezky Frigyes
Pulszky Ferenc
Rákosi Jenő
Rákosi Viktor

Toldy István 
Tolnai Lajos 
Vadnai Károly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferenc 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie
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Dr. ÍRITZSAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kerepesi-ut 22. szám
Rendel Gödöllőn f. hó 27-lül naponta 
este 6 órakor Petöfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész, 

napon át.
Müfogak. Fogtömés. Foghúzás.

Ő HÁZ. ŐtoSU
31. szám al;Jfi ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
eladó. Október elsejére bérbe is ki
adó. Bővebbet özv. Glósz Rezsőnénél 
Erzsébef-királyné ut 10. szám. 3—4

PESTI NAPLÓ
uj karácsonyi ajándéka

A Pesti Napló karácsonyi albumainak so
rozata a magyar génius javakincseinek gyűj
teménye. Irodalmunk és művészetünk hatal
mas alkotásait méltó, nemesen díszes for
mában mutatták be a Pesti Napló előfizetői
nek. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Naluk’szebb. előkelőbb 
értékesebb díszmunkák nem igen jelentek 
meg. S a Pesti Napló az ő albumait aján
dékul adja előfizetőinek.

Ez idei ajándékunk, az 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felül 
fogja múlni a megelőző évi kiadványaink, t. 
Minden kötetünk külömb volt az előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytöl-egyig 
remei' diszmüvek voltak.

Idei ajándékkönyvünk

RÁKÓtZI-ALBUH
lesz. Nem tudományos, csak a történelem 
kutatásaiban gyökerező irodalmi és művé
szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nagy 
kor hőseit, iinnepjeit és izgalmas hétköz
napjait. Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, 
mély, égés hangulatait, dicsőségét és szenve
déseit. (avairók fogják megírni a nagy sza
badságharc eleven krónikáját. És meg fog 
szólalni ebben a kötetben a kor költészete 
és iz.ó muzsikája. A dalnokot cs a tároga- 
tóst is t imiságba idézzük. S a képzőművé
szetet is. Az. egykorit és az újat, hogy kép
ben, rajzban ábrázolja azt a szentséges 
hőskort.

Nagyszabású festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai diszitik 
majd e müvet. S a ülőlapokon kívül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
og remekelni. E díszes tartalomhoz, méltó 
esz a keret. Bekötését a magyar iparművé
szet elsőrangú mesterére bízzuk. Hadd felel
jen meg a remekmű nemes tartalmának a 
külső megjelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
kívül

minden uj előfizető is 
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki i 
karácsonyig k-;.d il-.b egy félévi dijat befize- j 
fett és egy l<e .1 í-i félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Az eldl.'.'.tés fél- és negyedéven
ként, sőt liavo.i a is eszközölhető s hívd- í 
hatra külön értesítést küldünk e módoza- , 
tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala

TT’.züi-íS 9R

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN uteza 460. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szcmfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-fefállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkecsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé’ elfogadtatik. --- -- Hullaszállitás.

—- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —__z
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TULIPÁN LEVÉLPAPÍR
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1 korona 20 fillér

a gödöllői Erzsébet-könyvr.yomdában

WALLA JÓZSEF
mozaik, miíkö és
cementáru gyára

.. BUDAPEST ..
VII., Gizella-ut 38 sz.

< iráni l-teraxzo
I Jete tnirozások
C'sat< trnázásc >k
'Turbinák és zsilipek
M< •<lencók
Szokó k it luk
3ász< dók
b'ürclókáclak betonból és 
fayeqce-l apókkal borítva

Faburkc datok fayeipete
lapokkal

Mérvét ny-moza.ik-lapok 
velencei módra

C'c- 11 |Ol)l-| tpok SÍll|il <-'S 
rónpd mozaik utánzat 

Mozaik-lap á It Mell kiélt 
Keran|it- és klinker-lup 
1 ’ortlaijd -ccinontcsövt -k 
l<öa£vyaix<*söv<  k 

nnán-ccnnent
1 ‘ortlai jcl-eemeni 
Karmantyus 1 ’ortland 

rt'ntí'nl csővf'k
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Gödöllői Erzsébet-nyomda


