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A mezőgazdasági

érdekképviselet.

A mezőgazdasági érdekképviselet 
hiányát, ha általánosságban nem is ad 
kifejezést annak, rég érzi gazdaközön
ségünk.

Vannak bajaink, — panaszolják 
már évek 

orvoslásra
gazdáink egyre és 
óta — a melyek 
várnak, vannak érdekeink, melyek ér
vényre juttatását és megvédését lát
juk szükségesnek, de nincs eszközünk, 
szervezetünk, mely által érvényt sze
rezhetünk kívánságainknak, vagy me
lyek igénybe vétele által az államnak 
a gazdaközönség érdekében való te
vékenysége általában minden vonalon 
nálunk is érvényesülhessen.

Gazdaközönségíink ily célból, ily 
irányban való szervezkedését érdek
képviseletnek nevezzük ; mely által 
minden gazda egyénileg is, képviselete 

utján is részese, munkása lehet a 
gazdaközönség ésszesége s igy saját 
érdeke előmozdításának, az állami és 
hatósági támogatások ily irányú érvé
nyesítésének.

Ezen kérdés, mint lappangó óhaj, 
az újabb időben mindig napirenden 
volt gazdáink között, legújabban azon
ban többen kifejezetten nyilvánítják 
annak szükséges voltát.

Ezen indokból többek kívánsá
gára kötelességet vélünk teljesíteni, 
hogy ezen ügy- és szervezésére nézve 
szerény nézeteinket nyilvánosságra 
hozzuk.

* *
* ■

terméke képezi népes
részének megélhetési 
fejlődő iparunk ága- 
csak azok mutatnaic 

melyek vagy a

Magyarország földmivelő állam. 
A magyar föld 
ségünk nagy 
alapját. Lassan 
zatai közül is 
erősebb fejlődést, 
mezőgazdasági termelvények feldolgo
zásával foglalkoznak (cukor-, szesz-, 

I

sör-, maláta-, keményitö-ipar stb), 
vagy melyek gyártmányai a földriiive- 
léshez szükségesek (gép-ipar stb).

I

I

Állami
részét a föld megadóztatása, 
terményei 
lása után 

és közjövedelmeink nagy 
a föld 

feldolgozása és fclhaszná- 
befolyt adók képezik.

Igen
más 
úgy 
való 
álta

különös és megmagyarázha
tatlan dolog, tehát hogy inig 
érdekcsoportok szervezkedése és 
társadalmi mint hatósági téren 
működése törvényes intézkedések 
tétetett lehetővé (kereskedelmi és ipar
kamara, ipartestületek), addig a ma
gyar gazdaközönség szervezkedése ér
dekében semmiféle törvényes intézke
dés nem történt.

Nagy és következményeiben káros 
mulasztás volt ez !

Nagyon is itt az ideje, sőt a 
a 12 ik órája, hogy úgy a magyar 
föld, mint annak mivelői érdeke meg 
védésére és érvényre juttatása céljából 
úgy törvényhozás utján, mint társa-

TÁRCA.

A vasúton.
Esti tiz óra tájt a vasúti étkezőkocsi

ban a pincérek sürögve hordják le az asz
talokról az evőeszközöket. Az étkezőkocsiban 
már csak egy vendég maradt, Selmei Tiva
dar. a gazdag fakereskedő, ki lassan ször- 
pölgette teáját.

Éppen szivarra gyújtott rá, mikor a 
szomszéd asztalnál az egyik pincér azt 
mondja másiknak :

Az a zsebmetszőnő nem is jött vacso
rázni.

— Az ám, nem jött be, — mondotta 
a másik pincér.

Selmeit ez a néhány szó kiváncsivá 
tette. Megkérdezte az egyik pincértől :

— Valami zsebmetszőnö utazik velünk?
A pincér diszkréten mosolygott.
— De milyen I
Azzal felkapott egy nyaláb tányért és 

kiment a kocsiból.
Selmei nem kérdezősködött tovább. 

Elvégre, gondolta, zsebmetszők mindenütt 
vannak, miért ne lehetnének a vonaton is. 
Kissé rideg, önző ember volt ez a gazdag 

fakereskedő. A zsebmetszők például csak 
akkor kezdték érdekelni, ha az ő tárcáját 
fenyegették volna. De erről szó sem lehetett 
a jelen pillanatban. Az első osztályú vasúti 
kocsiban — egy évi bérletjegye volt ugyanis 
— egyedül utazott. IJgy éjféltájt meg szokta 
vesztegetni a kalauzt, hogy magára marad
hasson. Nagyon jól tudott aludni a vonaton. 
Néha olyan mélyen, hogy alig bírták felkel
teni.

Tiz perc múlva fizetett és elindult a 
kupéja fe'é Útközben bekandikált a többi 
kupéba, vájjon nem ötlik-e a szemébe eset
leg a zsebmetszönőt felfedezhette volna, 
mert sokat olvasott internacionahs zsebmet
szőkről, kik rendesen szépek s többnyire 
elegánsak. Szeretett volna látni egy ekzem- 
plárist.

A revü meddő maradt. Azok a nők, a 
kiket a kocsikban látott, nem voltak se szé
pek, se elegánsak. Többnyire élemede't höl
gyek és jelentéktelen bakfisok, kik csalad
jukkal u'aztak s nagyokat ásítottak.

Selmei jókedvűen indult kupéja felé, 
de az ajtóban meghökkent. A kupéban 
ugyanis fejét felkarjára támasztva, elegáns, 
csinos hölgy foglalt helyet. Máskor talmi 
örült volna ennek a keuves vizuvinak, de 
most akaratlanul nyugtalanság fogta el. 
Nagy pénzösszeg volt nála, tizenötezer forint. 
Eát volt vásárolni Erdélyben, de nem tudott 

megalkudni. Hozta haza a pénzt érintetlenül. 
Ott volt a mellénye belső zsebében.

Zavaitan köszönt és helyet foglalt. 
Néhány percig gondolkozott. Miért nem 
szállt ez a magányosan utazó hölgy n i 
szakaszba, mikor más van ? Ez minden
esetre különös. Aztán milyen határozott, re- 

i zolut kinézése van Kétségtelen, hogy ez az 
: utitársnő hozzá van szokva a magános uta

záshoz. Nagy rutinnal helyezkedett el s iga
zította a ventillátorokat. Mindennél jobban 
nyugtalanította mély álma. Tudta, hogyha 
elalszik, kész zsákmány Az ingét is levet
hetik. Egyszer társai, mikor egy mulatságon 
elszunditott, kisuvikszolták' a lábafejét. Azt 
nem bánta volna, ha a szemben ülő nö 
akármit is tenne a lábafejével, de a tárca, 
vagyis a tizenötezer forint . . .

Mert most már bizonyosra vette, hogy 
a szemben ülő nő senki más, mint az a 
zsebmetszőnö, akit a pincérek avizúltak. Na
gyon kényelmetlenül kezdte magát erezni. 
Szén te t volna más kupéba áthurcclkodm, 
de i em talált rá ürügyet. Aztán kérdés, 
hogy ott biztonságban van-e?

Már arra is gondolt, hogy a lege vő 
állomásnál leszáll s bevárja a legközelebbi 
vonatot. De hirtelen más ötlete tárnáét Min
den apropó nélkül beszédbe elegyedett a 
szép, de veszedelmes u.itársnövel.

— Ha megengedi, hogy az eg' ik ab
lakot kinyissam ? 
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dafnii téren a szükséges intézkedések 
niegtétessenek. Parlamentünk nagy 
reform előtt áll; nagy kérdés, hogy a 
jövő parlamentnek lesz-e érzéke ezek 
iránt !

A magyar föld és mivelöi érdé- I 
kei megvédése és érvényre juttatása, [ 
valamint az ezzel Összefüggő közgaz- ! 
dasági és szociális kérdések megöl- ; 
dása csakis a mezőgazdasági érdek
képviselet helyes szervezése által tör
ténhetik.

A mezőgazdasági érdekképviselet 
megteremtése régi óhaja a magyar 
gazdaközönségnek. Foglalkoztak ezen 
kérdéssel gazdatestiileteink, a több 
Ízben tartott gazda-kongresszusok, a 
földmivelési kormány is; de ezen 
a téren most is csak ott állunk, ahol 
évekkel azelőtt.

Tény, hogy ezen kérdés megol
dása sok nehézséggel járt a múltban 
s még nagyobb nehézséggel jár a je
lenben. Mert időközben több oly a 
mezőgazdaságot közelről érintő törvé
nyek hozattak, melyek revíziója, meg
változtatása nélkül a mezőgazdasági 
érdekképviselet ügye alig rendezhető

A gazdaközönséget a gazdasági 

i

I

érdekképviselet kérdése két nagy tá
borra osztotta, mint ez a fent említett 
kongresszusok és értekezletek alkalmá
val kifejezést is nyert.

Az e^yik tábor ezen kérdés meg
oldását tisztán társadalmi utón, ön
kéntes társulás utján szervezkedett 
gazdatestületektől várja és ezek ré
szére kívánt egy kiterjesztett autonó
miát biztosítani. A másik tábor, — 
melyhez annak idején vármegyénk 
gazdasági egyesülete is tartozott, — 
az érdekképviselet biztos, müködéské- 
pes szervezését a - kötelező társulás 
alapján szervezett független, autonóm 
testületek utján vélte elérhetőnek, meri 
az érdekképviselet ügyét a gazdakö
zönség összesége életbevágó érdeké
nek tekintette.

Azon elvet tartotta szem előtt, 
hogy a gazdaközönség érdekében való 
tevékenységnek legyen részese minden 
gazda. A gazdaközönség összesége 
érdekét tekintse minden gazda saját 
érdekének is ; működjék abban közié 
egyénileg is, de legyen érdekelve 
anyagilag és erkölcsileg is. Ne élvezze 
tétlenül, anyagi és erkölcsi áldozatok 
nélkül azok munkájának gyümölcsét, 
kik anyagi áldozatot is hozva, önzet
lenül működnek érdekében.
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' Bárhogyan is, de rendezni kell e 
I kérdést. A dolog már halasztást nem 
| tűr.

HÍREK.
Kisasszony napja. Szeptember

■ 8-án ülte a róni. kath. anyaszentegy- 
I ház a boldogságos Szűz Mária szüle- 
I tése napját. Ez a nap az, mely mint
■ a hajnalcsillag a nap Kelését, úgy 
j hirdeti az igaz világosság eljövetelét. 
I Az ezen napon született legszentebb

szüzet imigyen üdvözli az ezen napra 
rendelt papi zsolozsmák közt egyik 
antiphonájában az egyház : A te szü
letésed Isten anyja : szent szűz, örö
met hirdetett az egész világnak. És 
méltán, mert mint egy régi iró : Ser- 
gius Hierosolymitanus olyan szépen 
mondja : „Midőn Mária születik, vele 
születik és megújul az egész világ." 
Az ő születésén, mint szent Juszti
nján mondja : „Örvendett az ég és 
hálát zengtek az angyalok." Sőt ő az, 
akinek születésére igy szól a szentlé
lek : „Jöjj siess, én barátnőm, én szé
pem." Ö volt az a galamb, mely a 
vízözön leapadásával zöld gályát 
hozott szájában Noé bárkájának ab
lakára, azaz hirdette kegyelemdus 
megjelenésével az ég és föld között 
a békét, a kiengesztelődést. — Ö az 
a létra, melyet Jákob álmában látott,

— Amint tetszik.
Selmei mohón folytatta a társalgást, 

öt percig időzött az időjárásnál, tiz percig 
szidta a menetrendet, a rósz csalatkozást, 
aztán merészen felvetette a kérdést :

— A nagyságos asszonyt bizonyosan 
várni fogja az állomásnál a kedves férje ?

A szép szőke asszony mosolygott. Ká- 
bitóan fehér fogai veszedelmesen villogtak.

— Nem, az én kedves férjem — mon
dotta — nem fog engem várni.

— Nem I? — szörnyüködött Selmei,— 
l.isz ez lehetetlen ! z

A szép asszony cigarettára gyújtott és 
igy szólt:

— Elvált asssony vagyok.
Selmei felpattant :
— Elvalt asszony? — kiáltotta, - de 

hisz ez szörnyűség I
— Ugyan, — mondotta az utitársnö 

kissé gúnyosan, — miért találja ön azt 
olyan szörnyűnek ?

— Miért ? Megmondom, nagyságos 
asszonyom. Mert én is . . .

- ön is ?
— Igen, azaz, hogy az én feleségem 

is elvált tólem.
— Lám, lám.
— Én tudom, hogy milyen skandalu

mok előzték meg ,a válást. Undorító skan
dalumok. Hónapokon át vájkáltunk egymás 
veséjében. Bocsánat, ez igy van. Még a tett- 
legességtöl sem riadtunk vissza. Micsoda 
bestia I Bocsánat, nem mondhatom el a 
részleteket. Nem mondhatom el. Tiltja a 
tisztesség, a köznapi értelemben vett szemé- 
íem. Azért mondtam, hogy szörnyűség. Tet
szik érteni ?

— Egyáltalában nem.
— Nem ? Csodálom.
A szép utitársnö kidobta a cigarettát 

az ^ablakon s a legnyugodtabb hangon foly-

— A mi válásunkat semmiféle skanda
lum nem előzte meg. Férjem elpazarolta va
gyonát s ott hagyott egy más nő miatt.

i — Egy más nö miatt ? — kérdezte
Selmei kissé bambán.

— Úgy van ; egy más nö miatt, aki 
gazdag volt.

— Úgy ? Éltem. Eszerint a nagyságos 
asszony nem gazdag ?

Selmei észre sem vette, hogy milyen 
ostobaságot, illedenséget kérdezett. Egész 
bizonyosra vette, hogy az, akivel beszél, 
hirheut kalandorod. Azzal szemben nincse
nek társadalmi kötelezettségek. Folytatta 
az indiszkrét kérdezösködést:

— Mióta férje elhagyta, a saját ilgyes- 
, sége után él, ugy-e bár?

— Ügyesség ? Nem tudom, hogy an-
' nak nevezhető. Gazdálkodom.
1 A mások zsebében, — gondolta 
I magában a megriadt fantáziájú fakereskedö, 
I aztan szomorúan folytatta :

— Persze, persze, az élet sok furcsa
ságot produkál Ilyen szép asszony . . Hm 
az enyém is szép volt ... De ez nem tar
tozik a dologra.

Nagyot sóhajtott s lecsűggesztette fe
jét, mint ahogy a színpadon a drámai ma
gán jelenéseknél szokás.

— Lássa, szép asszony, az én esetem 
hasonlít az önéhez. Engem is a feleségem 
tett tönkre. Mert egészen tönkre tett. Nekem 
nincs egyebem a rajtamvalónál. Tudja, hogy 
harmincnyolc krajcárral a zsebemmel utazom. 
Becsületemre mondom, harmincnyolc krajcár 
összes activ vagyonúm. — Mit szol ehhez ? 
Ugy-e borzasztó ? Egy felnőtt ember, aki 
maholnap nagyapa lehetne. Még nem, de 
néhány év múlva. Mert negyvennégy éves 
vagyok, s itt állok csupaszon, meztelenül . . 
Nem borzasztó az ? Es tudja, miért utazom ? 
Pumpolni megyek egyik rokonomhoz. Ugy-e I 
szomorú foglalkozás? Mindegy ... a nyo- l 
moruság a lejtőre sodort. Tudja, hogy reg- i 

( gél óta nem ettem. Egy falatot sem. Becsű- ' 
■ leiemre ! Idáig juttato't az asszony, az az 

asszony. (Csikorgatta a fogait.)
A szép asszony szeméből meghatottság 

áradt. Lekapta hamarosan kézitáskáját s ki
csomagolt belőie egy sült csirkét.

— Uram, — mondotta — ön megtisz
telt bizalmával, nem szabad visszautasítani 
ezt a csekélységet. Van hozzá egy kis jó 
bor is.

— De asszonyom . . .
— Tessék.
Selmei nagyon rövid vonakodás után 

elfogadta a felajánlott csirkét s noha előbb 
az etkezőkocsiban előbb jól bevacsorázott, 
mindenestől elfogyasztotta. Csak úgy ropog
tat.a a csontokat. A bort is kihajtotta egy 
hörpintésre. Nagyon meg volt elégedve ma- 

I gával, vagyis azzal, hogy milyen pompásan 
szimulálta a félig éhenholtat. Aztan megtö- 
rölte a száját, jó éjszakát mondott s három 
perc múlva elaludt. Biztos volt benne, hogy 
nem nyu'nak a zsebéhez.

Teringettét, — mondotta magában, — 
mikor végigteríilt a pad párnáin, — kár, 
hogy professzionátus zsebmetszőnő. Olyan 
csinos, s amellett jó szive van. Mindegy, a 
fődolog, hogy biztonságban van a pénz.

Már a budapesti határban diibörgött a 
vonat, mire felébredt. Egyedül volt, az uti
társnö eltűnt . . . Első dolga volt a mel
lénye zsebébe nyúlni s kivenni a pénztárcát. 
Rendben volt ... A pénz benne érintetle
nül. Visszatette a tárcát s a zakkója zsebébe 
nyúlt, hogy a bajuszkefét kivegye. Valami 
papirosfélét falait a zsebében. Egy borítékot. 
Kivette és felbontotta. Három darab tizes 
volt benne és egy papiroson néhány sor : 
„Az elvált asszony, az 
elvált férfinak."

Selmei nyugtalauul nézte a három 
bankjegyet. Mit csináljon vele ?

— A legnagyobb disznóság lenne, ha 
zsebretenném ... És mégis, nem tehetek 
mást. A körülmények . . .

Zsebrevágta a pénzt s elgond Ikozott.
— Most már azt szeretném tudni, 

hogy ki ez a nő : zsebmetszőnö, vagy an
gyal ? Nem tudom. De olyan bajos megis
merni az embereket a vasúton . . .

Zöldi Márton
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mely a földön állva az egekbe ért 
volt s melyen szt. Dömjén szerint a 
legfelségesebb király magát meg
alázva, mihozzánk leszállóit és az 
ember, ki előbb földre sújtva volt, 
Istenhez felemelkedett.

Lelkész változás. E hó 4-én 
foglalta el Rákosszentmihály most 
megválasztott ev. ref. lelkésze Tóth 
Kálmán, volt cibakházi prédikátor uj 
állását, a szokásos installációi ünnep
ségek keretében Az uj lelkész ma 
tartja itt első isteni tiszteletét, mely 
után hívei ovációkban fogják részesí
teni.

Üzlet vizsgálat. E héten nagy 
szenzációja volt Gödöllőnek. A járási 
szolgabiróság üzletvizsgálatokat tartott 
s vagy 25 kisebb-nagyobb fűszer, 
vendéglő, hentes, sütő és mészáros 
üzletet és műhelyt vizsgáltak meg 
köztisztasági és közegészségi szem
pontból. Egyidejűleg a mérlegeket és 
ürméröket is megvizsgálták s különö
sen mérésre használt súlyokat koboz
tak el nagy mennyiségben, de találtak 
nem egy helyen hamisított, megrom
lott, vagy tisztátalan s egészségre 
ártalmas táp- és élelmi cikkeket is. 
Kár, hogy a bizottság a piacot is 
nem méltatja figyelmére ; ott is szük
séges volna egy kis razzia néha-néha 
s nem helyes, hogy igy, minden egész
ség-rendőri felügyelet és ellenőrzés 
nélkül van állandóan és nem törődik 
azzal senki, hogy ott ki és mit árul 1

Ezüst lakodalom. Spanmaft 
Ágoston és neje e héten tartották 25 
éves házassági jubileumukat Rákos- 
szentmihályon.

Uj gyártelep. Cinkota község
ben legközelebb két uj gyártelep nyí
lik meg. Még ez év őszén megkezdi 
üzemét a még épülő Heuffel féle gáz
gyár s a megszűnt műjéggyár helyett 
fonalfestő gyár fog létesülni.

Szüreti mulatság. A gödöllői 
önkéntes tűzoltó egylet f. hó 15-én 
szombaton este 8 órakor a Központi 
Szálló fedett arénájában nagyszabású 
szüreti mulatságot rendez, melyre ez 
utón is meghívja a szépért és jóért 
lelkesedő közönséget a — Parancs
nokság.

Kerékpárversenyek. Szombaton 
e hó 8-án, ismét nagy kerékpár ver
seny volt a gödöllői országúton. Az 
Isten tudja, hányadik mar ez év nya
rán. Ez különben helyes és szép do
log is volna, csak ezen szép sport 
kedvelői több tekintettel lennének a 
nagyközönségre és ne alkotnának pár 
force és oly szenvedélylyel folytonos 
közlekedési akadályt az utón, veszé
lyeztetve a közbeeső népes községek
ben különösen a gyermekek biztonsá
gát. Ugyanezt mondhatjuk a járásun
kon naponta számtalanszor keresztül 
száguldozó automobilokról is. Jó lenne, 
ha hatóságaink valamely alkalmas mó
don megrendszabáiyoznák a biciklis 
és automobilos urakat, hogy ne tör
ténnének olyan esetek, minőknek leg
utóbb is tanúi voltunk, midőn egy 

motocikli Gödöllőn egy gyermeket 
elgázolt s elszáguldott.

Nagy tüzjáték. Szombaton, e 
hó 8-án este nagyszabású tűzijátékot 
rendezett a rákosszentmihályi sport
telep Janitsáry Iván gondos vezetése 
alatt. A tüzjáték után sikerült bál volt 
az Engelbrecht-féle vendéglőben.

Ebzárlat. Cinkotán előfordult 
több kutya veszettségi eset miatt 40 
napi ebzárlat rendeltetett el.

MAKULATÚRA
1 mm. 14 Korona. Cim a kiadóban

ÉRTESÍTÉS.
Nyilvánossági joggal biró magán isko

lámban a beiratkozásokat szeptember 1, 2,
3-án tartom meg.

Teljes ellátásra is elfogadok növendé
keket, kik az iskolai tantárgyakon kivül a 
német, francia nyelvben és zongorában is 
oktatást nyerhetnek.

Garó Emília
Gödöllő, Kossuth Lajos-utca 554

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 jellemrajzál. 

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 
lványi Ödön 
Jókai Mór
B. Jósika Miklós 
Justlt 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.

AiluiO'Vílf K’rao'Arivíminden müveit magyar úri család 
IXCgCIiyiI Utx örökbecsű könyvtára. A hatvan kötet 

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

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

Franklin Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

PORCELLÁN ÉS * 

ÜVEÖ ÁRUK.
Gödöllő és vidéke fogyasztási 
és értékesítő szövetkezete 
értesíti tagjait, hogy az üzletét

porcellán és 
üveg raktárral 

bővitette. Kaphatók egész servicék 
és egyes darabok is

értesítés.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------ Gödöllőn--------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjem régi jóhirnevü 

kádár-üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégein 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér
özv. Lágler Ágostonné

B. Kemény Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kálmán
Nagy Xfthác
Páltfy 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. ÍRITZ SAMU
fogorvos

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

napon át.
Müfogak. Fogtömés. Fogbuzás.

Gödöllőn a
Faiskola-utca

31. szám alatti ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
eladó. Október elsejére bérbe is ki
adó. Bővebbet özv. Glósz Rezsőnénél

--zs íxt—■

Megfojt ez az átko-’/ 
zott köhögés!

Köhögés, rekedtség és elityúlkásod 
hatásúak

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

Fő- és szétkíildési raktár:
,,.N ADÓ R“ gyógyszertár 

Budapest, V!., Váczi-körut 17. szám

■r ív

Gödöllő : Szentmiklóssy B
) t Alberti : Langhof Gyula. Egger mellp

Aszód: Sárkány I ászló. iánk hamar meggyógy ított.

Erzsébe'-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. Náluk 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 felíi| 
f -gja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk külömb volt az. előzőnél, 
peuig azok az előző kötetek is egytól-egyig 
remek diszmüvek voltak

Idei ajándékkönyvünk

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, 

.mélységes hangulatait, dicsőségét és szenve
déseit. javairók fogják megírni a nagy sza
badságharc eleven krónikáját. Es meg fog 
szólalni ebben a kötetben a kor költészete 
és izzó muzsikája. A dalnokot és a tároga- 
tóst is tanúságba idézzük. S a képzömiivé-. 
szelet is. Az egykorit és az újat, hogy kép
ben, rajzban ábrázolja azt a szentséges 
hőskort.

Nagyszabású festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik 
majd e müvet. S a millapokon 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 diszti ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
kívül

minden uj előfizető is 
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki 
karácsonyig legalább egy félévi dijat befize- 
fett és egy további félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kivá- | 
natra külön értesítést küldünk e módoza
tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala, i

L. ? |

, •

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Vácz 160. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek. virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehnzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé’ elfogadtatok, -.= Hullaszállitás.

= Gyá: ' ‘ ítések 1 óra alatt elkészíttetnek. g
aaiHMKn 2

P.T 7
Ál \l M

1 korona

'v nyomdában

n ozaik, műkő és 
rementáru gyára

.. BUDAPEST ..
VII., Gizella-ut 38 sz.
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'Turbinák és zsilipek 
Medencék
Szökőkutak
.Jászt >lok
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