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Megnyílt az iskola évad, meg
élénkült az utca a sok vidám diák
sereg élénk' csevegése kedves képet 
nyújt a szemlélőnek.

Örömittasan viszik a boldog apák 
nagyreményű fiaikat a beiratkozáshoz, 
kiknek arcáról leri az élet komoly ol
dalait nem ismerő boldog tudatlanság.

A vidéki szülők nagy gondossága 
gal igyekeznek gyermekeiknek kényel
mes otthont és a mi fő gondos neve
lést biztosítani.

Rendkívül súlyos teher ez a szü
lőre nézve ; a gondos anyai karol: 
közül kikerülő zsenge gyermek rend
kívül fogékony lelke könnyen hajlik 
úgy a jóra, rnrnt a rosszra.

Amidőn a szülő sikerrel végezte 
munkáját, azzal a boldog tudattal tér

haza, hogy gyermeke nevelését oly | 
kezekre bízta, akik minden igyekező- | 
tűkkel arra fognak törekedni, hogy I 
gyámoltjuknak kedves otthont szerez- I 
zenek.

Így áll a helyzet az oly egyének
nél, kiknek a sors megadta azt a ked
vező helyzetet, hogy anyagi gondok
kal gyermekük elhelyezésénél vesződ
ni nem kell.

Nézzük csak meg, milyen sors 
vár a szegény, anyagiakban szűköl
ködő szülők gyermekeire.

Bejön a szegény fiú a vidékről, 
szülői tájékozatlanságuk következtében 
rábízzák gyermekeiket oly szegény 
családok, ha lehet igy szólni „neve
lésére" akik szintén anyagi szükség
ből rá vannak kényszerítve arra, hogy 
szűk szobájukban az 5—6 tagú család 
közé még egy két helyet szorítsanak, 
különben pedig a saját ügyeikkel is 
oly mértékben el vannak foglalva, 
hogy a gondjaira bízott gyermekek 
nevelésére sem idejük,-sem hozzávaló 
tehetségük nincs.

I

A szegény gyermekek tehát, a 
szegény, e boldog családi fészekből 
kikerülve, ily sanyarú és rideg otthonra 
talál.

Nem különben állunk a szegény 
diák élelmezésének kérdésével is.

Sápadt arca gyakran árulja a 
„több nap, mint kolbász" elvét. — A 
kis butyor, amit az édes anyja gondos 
szeretete juttat neki, nagyon is rövid 
életű.

Hogy ily mostoha körülmények 
i között mégis képes eredményt elérni 
I sőt gyakran igen tehetséges emberré 

váihti a szegény tanuló, annak két 
j indító oka van.

Egyik az ambitió, másik a sze
gény diák. táplálására irányuló entbe- 

I ri könyörületesség.
j - .

Ézen ökok közül épen az utóbbi 
' volt az a hálával párosulva, amely 
I a kezembe adta a tollat.

A jótékonyság által áthatott lele-

TÁRCA.

Az özvegy.
így főszolgabíró barátomat látogattam 

meg a vidéken. Két napig mászkáltam vele 
a nagy vidéki városban. Már a második 
napon úgy kifogytunk a látnivalókból, hogy 
vendéglátó barátom végső kétségbeesésében 
a temetőt proponálta megnézni..

Csaknem két óra hosszat töltöttünk a 
nagy kálomista temetőben, s betüzgettük a 
fejfak siriratait a szelíd akácok és szomorú
füzek alatt.

Mindenki tapasztalhatta, hogy a teme
tőben a sablon is leköti ■ a figyelmet. Az 
enyészet misztikuma különös izgalmat csihol 
ki a lélekből. Minden jelentéktelenség szem- 
beöllik s' leköti figyelmét. Az ember olvassa 
például : „Mihályi Sárika meghalt huszon- 
kétéves korában". Egyszerre mély, őszinte 
őszinte sajnálkozás fogja cl a lelket. Szegény 
Mihályi Sárika, miért kellett neki a hajadon! 
virágjában meghalni? Szépnek, virulónak 
képzeljük, kit a halál alattomosan, orozva 
ragadott el . . . Valószínű, hogy vőlegénye 
is volt. Bizonyosra vesszük. Pedig soha 
hírét se hallott, k. Mihályi Sárikának, még 
kevésbbé vőlegényének.

Viszont nyomban megnyugvást élezünk, 
mihelyt olvassuk, hogy egyik-másik néhai 
polgártársunk nyolcvanöt-nyolcvanhat évet 
■élt. Mintha az a magas évszám az ócska 
sirkövön, tőlünk távolabb tolná a véget.

A főszolgabíró elmondott néhány szo
morú. családi történetet, melyeknek emlékét 
a sírkövek felirata elevenítette meg emléké
ben. Elvégre minden tragédia ott van el
könyvelve.

Körülbelül a legszebb helyen, a temető 
közepén, (mert a temetőben ép ugv grasz- 
szál a rang, mint az életben) magas, ragyo
góan fehér márvány obeliszk emelkedett. 
Kérkedően követelte a figyelmet. Mintha 
csak azt mondta volna : tőlem ilyen is 
telik.

A márvány obeliszken a következő fel
irat volt tömör arany betűkkel : Véghes Ka
talin.

Semmi egyéb. Megbámultam. A fő
szolgabíró mosolyogva jegyezte meg :

— Szép sírkő, ttgy-e ?
— Érdekes, mondottam, — de ki az 

a Véghes Katalin? Mikor halt meg?
— Oltó, — mondotta a főszolgabíró, 

— egyelőre eszeágában sincs meghalni. Él 
és mulat. Annyira, hogy holnap nála is 
ebédelünk.

- Véghes Katalinnál ? — kérdeztem 
csodálkozva, — hisz úgy tudom, valami 
gazdag bárónét emlegettél.

■— No igen, özvegy Medeánszky Káz- 
mérné bárónét, született Véghes Katalint.

Aztán elmondta hamarosan, hogy a 
bárónő, noha túl van az ötvenen, é'.etvidor 
s egészséges uriasszony. A sirkövet azt r. 
állitatta fel éleiében, mert határozott óhaj
tása, hogy itt temessék el.

— Különcködés, — magyarázta a de
rék főszolgabíró, — különben érdekes asz- 
szony. Hosszú havannákat szív és úgy lo
vagol, mint a férfi. Majd megismered hol
nap.

Másnap csakugyan megismerkedtem 
az érdekes uriasszonynyal. Külseje semmi 
feltűnőt nem mutatott. Kissé elhízott, dupla- 
tokás nő volt, ki egyedül lakott a fehér 
kastélyban s keményen ráncba tudta tartani 
a cselédséget. Mikor a korridoron végig
mentünk, akkor is olyan harsány hangon 
vezényelt, mint valami dandárparancsnok

— Szaladj te ökör, — mondta, — 
a magyarádi hordót csapold meg.

Az ebédnél semmi egyéb tapasztalást 
nem tettem, mint hogy a háziasszonyom 
mesterien tudta az emberbe a:: é.etl-italt 
belediktálnt. Kéréssel, könyörgéssel, zsémbe- 
léssel s b.a kellett veszélyes fenyegetéssel.

Az ebéd pompás volt, a táisaság tűr
hető. a borok vének és tüzesek. A bárónő 
min'lenkivet cimboráskodó hangon beszélt 
s néha olyan fesztelen megjegy zéseket tetl, 
hogy a kaszárnya frazeológiájában is helyet 
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ményekben gazdag agy tudott módot 
találni arra, hogy csekély, sőt mond
hatni semmi áldozattal, mint lehet a 
szegény tanuló gyermekeken segiteni.

Az emberbaráti szeretet ezen fé
nyes megnyilatkozásának „nap“adás a 
neve.

Ugyebár nagyot nézel kedves ol
vasó, és elgondolkozol, vájjon miféle 
csodabogár ez, hiába ütöd fel a lexi
kont, nem találod azt ott: megma
gyarázom, nehogy azt gondolja valaki, 
hogy a könyörületesség ez a módja 
abból áll, hogy a szegény tanulóval 
Isten szép napját etetik meg, Isten 
őrizzen meg ettől a gondolattól, ilyen 
körülmények között hamar teljes nap
fogyatkozás lenne, mert bizony jó ét- 
vágygyal rendelkeznek a szegény pá
rák. —

A dolog valójában úgy áll, hogy 
a könyörületes lelkek jóvoltából a 
szegény diák a hét minden más nap
ján előre meghatározott más és más 
helyen eszik teljes egész napi kosztot.

Minden szegény diáknak van 
tehát hét oly helye, ahol pótolni igye
keznek neki azt, amit a sors elég 
szűkkeblű volt vele szemben megta
gadni, ami pedig ezen igyekezetei il

leti, természetes dolog az egyének 
természete szerint változik.

Vannak helyek, ahol társadalmi 
kényszerűségből adnak, máshol talán 
a hiúság is szerepel, ilyen esetben 
bizony a szegény diák nagyon is érzi 
a könyörületesség száraz és keserű 
kenyerét.

Ezek fölött óriási magasságban 
állanak azon egyének, kiknek könyö- 
rületessége ment ezen árny oldalaktól 
és akiknek nemes lelke módot tudott 
találni arra, hogy a könyörüietességet 
a természetesség mezével miként 
lehet takarni ; ezzel és a szegények 
iránt táplált igazi szeretetükkel elér
ték azt, hogy „gyermekeik" örökké 
hála teljes szivvel gondolnak vissza 
reájuk.

Ha minden jótékony adakozó 
ilyen alakban nyújtja adományát, ön
magának is lelki gyönyört szerez, — 
másoknak pedig sok keserű és fáj
dalmas könnyet szárit fel ; melynek 
jutalma, a vele járó hálában, nem
különben magában az ideálisán nemes 
cselekedetben benne van.

L.

Kinevezések. A földmivelésügyi 
miniszter az állami ménesbirtokok és 
a gödöllői koronauradalom tisztviselői
nek létszámában Hofer Adolf I. oszt, 
gazdasági intézőt a VII. fizetési osz
tályba jószágfelügyelővé, Neogrády 
Árpád és Koszits Pál II. oszt, gazda
sági intézőket a Vili, fizetési osztályba 
I. oszt gazdasági intézőkké, Blaskovics 
Géza és Czitó Győző gazdasági ellen
őröket a IX. fizetési osztályba II. oszt, 
gazdasági intézőkké, Czillinger Kál
mán, Németh László és Búzás Lajos 
gazdasági segédtiszteket a X. fizetési 
osztályba gazdasági ellenőrökké, Lend- 
vay Béla, Antal László és Kádár Ká
roly gazdasági gyakornokokat a XI. 
fizetési osztályba segédtisztekké ne
vezte ki.

Iskola ügyek. Rákosligeten az 
elemi iskola gondnoksága s ez idő 
szerinti helyettes elnöke közt szemé
lyi differenciák vannak s természetes 
dolog, hogy ez a tanügy rovására 
megy. így szokott ez lenni különben 
mindig. A rákosligetiek most attól 
tartanak, hogy ez az áldatlan viszony
— tekintettel arra, hogy az iskola 
gondnoksági tagok mandátuma lejárt 
s igy uj gondnokság fog választatni,
— állandósulni fog, mert a válasz
tást a helyettes elnök fogja vezetni. 
Mozgalom indult meg ez ügyből ki

foglalhattak volna. Amellett jóizüen tudott 
hallgatni és nagyokat kacagni középszerű 
elmésségeken.

Az ebéd alatt, mely az esti órákba 
nyúlt bele, figyelmesen szemléltem a terme
tes, szabadszáju bárónét, de egy mákszemnyi 
romantikus vonást sem tudtam benne felfe
dezni. És mégis, ez az asszony sirkövet 
állíttatott magának életében . . . Kell, gon
doltam, hogy valami regénye legyen. Nem 
is közönséges. Elhatároztam, hogy minden
áron, ha kell apropó nélkül is, szóbahozom 
a fehér márvány-obehszket. Ennek a révén 
megtudok valamit.

Úgyis történt. Este, mikor a verendára 
kimentünk rágyújtani, a báróné felvetette az 
obiigát kérdést.

— Nos, hogy tetszik önnek ez a ml 
városunk ?

— Elég csinos.
— Csinos? Talán piszkos?
— Pardon, báróné, az is, de a teme

tője gyönyörű helyen fekszik.
— Látta ?
— Igen. Hosszabhan időztem benne. 

Szeretem a temetőket látogatni, olvasni a 
sirfeliratokat . . .

A báróné ravaszul mosolygott s nagyot 
fújt a szivarfüstből.

— Azt akarja mondani, hogy olvasta 
az én sirfleliratomat.

— Úgy van, olvastam.
— Nos, — kérdezte — mit szól 

hozzá ?
Zavarban voltam. Nagyon hirtelen ron

tott rám a kérdéssel. Mielőtt válaszoltam 
volna, ő folytatta :

— Bolondnak talált . . .
— Bocsánat, báróné . . .
— Lehet, hogy igaza volt. De hát 

miért ne lehetne nekem is bogaram, hozzá 
olyan szelíd, ártatlan természetű.

Aztán mintha elkoinorodott volna, le

dobta a szivart, s férfiasán egymásra rakta 
a lábát. Halkabban kezdett beszélni :

— Lássa, nekem kevés részem volt az 
élet örömeiből. Az a név, melyet huszon
nyolc esztendeig viseltem, tele van keserű 
emlékekkel. Az apám házánál épp úgy éltek, 
mint ahogy itt nálam. Vendégek jártak, mu
lattak. Az apám hires fiskális volt s nagy 
házat vitt. Az egész megye hozzánk járt. 
Egyetlen leány lévén, csaknem minden hé
ten akadt kérőm. Már természetesnek talál
tam, hogy az a fiatal ember, aki hozzánk 
beteszi a lábát, megkéri a kezemet. Nem is 
értem rá egyikbe, vagy másikba beleszeretni, 
olyan sűrűn következtek egymásután követ
keztek egymásután. S ez igy tartott három 
négy esztendeig. Azzal az öntudattal ébred
tem és feküdtem, hogy én vagyok a megyé
ben a legjobb párti. Még a házasemberek 
is azon sopánkodtak, hogy nem vehetnek 
el. Pedig nem voltam szép. Ezt a romokból 
is megítélheti.

Tiltakozó mozdulatot tettem. .
— Csak hagyja barátom. — folytatta 

a báróné — mikor húszéves voltam, akkor 
is azt hangsúlyozták, hogy kedves, okos 
vagyok. Szépnek csak a nagyon eladósodott 
fiuk mertek mondani. De az mellékes. Az 
apám, ki nagyralátó ember volt, Medeánszky 
Kázmér báróhoz adott feleségül. Az uram, 
mint ulánus főhadnagy jött hozzánk. Szelíd, 
szőke fiú volt, rendkívül illedelmes Nekem 
úgy tetszett, hogy belém szeretett. Mert azt 
tudtam, hogy — ö is gazdag. Nos, a fele
sége lettem s huszonkilenc esztendeig egy 
fukar, fösvény ember rabszolgája voltam. 
Mert az uramnak semmi más hibája nem 
volt, mint végzetes fukarsága. Ezzel üldözött 
nap-nap után a kétségbeesésbe. Még a fala
tot is sajnálta, amit megettünk. A cselédek 
gúnyoltak, nevettek bennünket ; az úri tár
saságok, amennyire lehetett, kerültek. Száz
szor el is akartam tőle válni, de nem tehet
tem, mert szeietett. Csak úgy tudtam belőle

I valamit kivasalni, ha válópörrel fenyegettem. 
Olyankor kétségbeesett sirt s mikor egy-egy 

| kalapot kellett vennie, hetekig buskomor 
! volt utána. Bele is bolondult. Az őrültek 

házában halt meg. Az volt az üldözési má
niája, hogy a koldusok az utcasarkon pénzt 
kérnek tőle. Pedig gazdag volt s még sok
kal gazdagabb lehetett volna, ha mértéktelen 
fukarságával tönkre nerji teszi birtokát. Az 
ekevasra is sajnálta a pénzt s ha lehetett, 
nem fogadott napszámosokat, hogy ne kell
jen őket fizetni.

A báróné arca egészen átpirult, mikor 
ezeket a szomorú emlékeket felsorolta, fel
kelt s néhányszor fel- s alájárt a verendán. 
A halántékát szorította össze a két kezével. 
Ismét hozzám jött.

— Látja, igy töltöttem életem javát. 
Mint Medeánszky báróné a legboldogtala
nabb asszony voltam a világon. Nem aka
rom ezt a nevet halálom után viselni. Érti ? 
Azért csináltattam a sirkövet a leánynevem
mel.

Kis szünet után folytatta :
— Nem tudom, illik-e ez, de én ér

zem, hogy jogom van hozzá. Felsóhajtott.
— Ahhoz, hogy máskép kárpótoljam 

magamat, nem vagyok elég fiatal. Kár . . . 
Szívesen megtenném. Nem zseniroznám ma
gamat még egyszer férjhez menni. Egy 
cseppet sem.

A napihirek között olvastam, hogy 
özvegy Medeánszky Kázmérné, született 
Véghes Katalin Nagy Bálint törvényszéki 
bírónak örök hűséget esküdött.

Lecsaptam az újságot és felvetettem a 
kérdést :

— Mi lesz a sírkővel ?
Lucián 
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folyólag Rákosligeten, avégből, hogy 
alkalmas módon oda hassanak főispá
nunknál, hogy az iskola gondnokság 
újra alakítását halassza el addig, mig 
Rákosliget önálló községgé alakulása 
befejeztetik, ami pedig már úgy is 
rövid időn belül meg fog történni.

Udvari hírek. IV. Ferdinand, 
toscanai nagyherceg vendéget kap. — 
Fia, József Ferdinand főherceg láto
gatja meg. A főherceg holnap délben 
fog megérkezni Gödöllőre.

Tüzek. Valkón Pintér István val- 
kói lakos udvarán egy zsúppal fedett 
sertés ól mellett Lipták Róza és Su
gár József 7 éves gyermekek tüzet 
raktak, melyből az ól és Pintér István 
és Gurbi Anna közeli zsúppal fedett 
házaik meggyuladtak és elégtek. A 
kár biztosítás utján megtérül. — Sára 
János vácszentlászlói lakos kertjében 
1 kazal bükköny, 1 kazal árpa szalma, 
Hegedűs Ferencnél 1 kazal árpaszalma 
Szira Károly 5 éves, Szira József 5 
éves és Kurka Rudolf 6 éves fiuk já- 
tékbáól rakott tűz által elégett ; a kár 
körülbelül 300 korona. Biztosítva nem 
volt. — Schossberger Lajos kartali 
pusztáján a cséplőgépből kipattant 
szikra által 3 kazal tiszta búza meg- 
gyuladt s az ott működő 2 cséplő
géppel együtt összesen 30.000 kor. 
értékben elégett. A kár biztosítás ut
ján megtérül.

Öngyilkosság. Rákosszentmihá- 
lyon Bácsik Mihály jómódú gazda 
családi /iszálykodás miatt agyonlőtte 
magát.

Eltűnt leány. Egv szaaai viruló 
szépségű 18 esztendős hajadonról van 
szó. Bement az atyjával szőlőt árulni 
a fővárosba s egy öreg anyóka, — 
valószínűleg egy a főváros ismert ko
saras asszonyai közül, — — vett 
meg tőlük egy puttony szőlőt. A ném- 
ber megkérte az atyát, küldené fel 
lakására a szőlőt leányával, amire az 
reá is állott. A leány elvitte a szőlőt 
a vén asszonynyal s azóta nyoma 
veszett. - Az eset e hó 13-án tör
tént a Garay-téri piacon s a leány 
— dacára a fővárosi államrendőrség 
nyomozásának, máig sem került meg. 
(A neveket kíméletből hallgatjuk el.)

Halvacsora. Pénteken, e hó 
14-én halvacsora volt Fikker Antal 
vasúti vendéglőjében Gödöllőn. — A 
sikerült estélyen sokan vettek részt 
Aszódról és lsaszegről is.

Táncmulatság. A magyar szent ko
rona országai vasutas szövetségének hatvani 
kerülete szeptember hó 22-én este 8 órakor 
a Gráf féle szálloda összes helyiségeiben — 
saját pénztara javára táncmulatságot rendez. 
A mulatság kedvezőtlen idő esetén is meg- 
tartatik. Hölgyek kéretnek a legegyszerűbb 
ruhában megjelenni. — A zenét az első 
banda szolgáltatja.

Kérelem a nagyközönséghez ! Az 
Országos Gyermekvédő Liga ezúton felkéri 
a törvényhatóságokat és azok tisztviselőit 
és általában mindazokat, kik a gyermekvé
delem iránt érdeklődnek, hogy szíveskedje
nek bejelenteni a Liga igazgatóságának, (VI 

Bulyovszky-utca 23) mindazon jelenleg la
katlan, vagy egyáltalában használaton kivül 
helyezett épületeket, melyek esetleg némi 
átalakítással alkalmasak volnának, menhely, 
konviktus, vagy nevelőintézet céljaira.

Előmunkálati engedély. A kereske
delemügyi miniszter Ott János budapesti 
kosnak, az eperjes-bártfai h. é. vasút nyug, 
üzletvezetőjének, a magyar kir. államvasutak 
Gyöngyös állomásából kiindulólag Gyön
gyöspata, Szurdokpüspöki, Jobbágyi és 
Szarvasgede vagy Szűcsi, Rózsaszentmárton, 
Apc, Zagyvaszántó és Palotás községek 
érintésével Bágyon, Szirák és Vanyarc köz
ségek irányában a Nógrádvármegyei h. é. 
vasutak Guta állomásáig, továbbá a magy. 
kir. államvasutak Hatvan állomásából kiin
dulólag Hort, Gyöngyöshalasz, Gyöngyös, 
Abasár, Dontoszló, Verpelét és Egerszálók 
érintésével a magyar királyi államvasutak 
Eger állomásáig vezetendő 0.70 méteres 
keskeny nyomtávú gőzmozdonyu helyi ér
dekű vasútvonalra megadott előmunkálati 
engedély érvényét egy év tartamára meg
hosszabbította.

Hirdetmény. 25 fiú és 25 leány fel
ruházásához szükségünk volna : a f i u k 
részére: sapka, teljes öltöny, czizma, 
téli kabát, alsó ing egész testre. — b.) I á- 
nyok részére: téli ruha, kendő, 
cipő, alsó ing egész testre. — Megmintá
zott ajánlatok a hatvani cukorgyári irodában 
nyújtandók be.

A Vasárnapi Újság szeptember 15-iki 
számának első közleménye a napokban el
hunyt kitűnő tudósunknak, Hőgyes Endré
nek állít kegyeletes emléket. A szám 33 
képe a legutóbbi napok nevezetes aktuali
tásaira : a kassai honvédszobor leleplezésére, 
a kolozsvári uj színház megnyitására, gróf 
Apponyi Albert jászberényi ünneplésére, a 
svábhegyi Jókai-szobor leleplezésére, a galí
ciai hadgyakorlatokra, gróf Andrássy Mari- 
cza esküvőjére, a Sztolipin orosz miniszter
elnök elleni merényletre stb. vonatkozik. — 
Szépirodalmi közlemények: Bodor Aladár 
és Petri Mór versei, Krúdy Gyula elbeszé
lése, a „Regénytár" mellékleten Sas Ede 
eredeti regénye s az „Udvari élet a farancia 
királyok alatt * cimü regényes korrajz képek
kel. Egyébb közlemények : táicacikk a hét
ről, Serényi Gusztáv cikke Nizsnij-Novgo- 
rogról, érdekes adatok a régi Pest szellemi 
életéről, felszólalások a főváros pusztuló mű
emlékei ügyében s a rendes heti rovatok : 
Irodalom és művészet, Közintézetek s egy
letet, Sakkjáték. Képtalány, Egyveleg stb. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 
négy korona, a Világkrónikával együtt négy 
korona 80 fillér, megrendelhető a Franklin- 
Társulal kiadóhivatalában Budapest, IV. kér. 
Egyetem utca 4. Ugyanitt megrendelhető a 
Képes-Néplap a legolcsóbb újság a magyar 
nép számára, félévre két korona 40 fillér.

PORCELLAN ES 
ŰVEó ÁRUK.

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

por cellán és 
üveg raktárral

bővitel le. Kapha’ók egész servicék 
és egyes darabok is 
jutányos áron.05-10

ÉRTESÍTÉS.
Nyilvánossági joggal bíró 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

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 diszes 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 190G. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felll| 
fogja múlni a megelőző évi kiadványaink; t. 
Minden kötetünk különtb volt az előzőné. 
pedig azok az előző kötetek is egytöl-egy g 
remek diszmilvek voltak.

Idei ajándékkönyvünk

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

Naggszabásu festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik 
majd e müvet. S a mülapokon kivül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
og remekelni. E diszes 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 díszít ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
kivül

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

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala.
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:
„N A D O R“ gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.

... r i ’ Gödöllő : Szentmiklóssy B KAílllflin ! Alberti: Langhof Gyula. IlUpJlulU i Asz(5d . Sárkány László.

■

avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 
szakértelemmel csinálunk.

— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

Alulírottak jó szolgálatot 
véltek teljesíteni t. vevőiknek, midőn a híres

Gyöngyös-Visontai

Bortermelők Szövetkezete
mint r. t. Gyöngyös

sajáttermésü faj-hegyiborainak hatvan

palack-bor lerakatát
elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezett borokat a t. fogyasztóközönség
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mellett vételre 
jánlani.

Asztali borok literes K f
Gyöngyösi sziklabor 
Fehér asztali bor 
Visontai fehér bor

— 72
— 80
— 90

Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai vörös asztali bor i —

Pecsenye borok 7.’io 100

Eger-Visonta borv. feher 1903 -—,80 —,45
Visontai rizling 1901 1,— — ,55
Sárhegyalja fehér 1902 1,— —,55
Gyöngyösi Cabinet fehér 1902 1,— —,55
Visontai Cabinet szemelt 1900 1,20 —,65
Leányka . k 1900 1,50 —,80
Veltclini 1900 1,50 —,80

Vörös borok
Eger-Visontai bor vörös 190X-—,80 —,45
Visontai vörös 1903 i.y —,50
Visontai szemeit burgundi J900 1,50 —,85
Saját főzésű ó törköly, literje lp50

A borok árában a palackok ára 0 
benfoglaltatik, melyek visszahozatalakor paf' 
lackonként 10 fillért megtérítünk.

Hordóborokat is árusítunk ugyancsak 
a Gyöngyös-Visontai bortermelők szövetke
zete m r. t. pincészetéből directe történendő 
szállításra. Szives megrendelést kérnek

Sxtaneslk Lajos és llollóy Sándor

mellpasztilla
csak.liamar •méggyógyitott.

ISKOLA TÁSKÁK?
60 fillértől 7 koronáig Ül ♦ _j1

g a gödöllői Erzsébet-könvvnyomdában

1.. . Jr’

Acetylén világítási berendezések
önálló teleppel, a szabadalmazott Lux készülékkel.
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vízbe eső rend
szerű, teljesen veszélytelen fejlesztők. -.......

--- Electromos világítási és erőátviteli
berendezések. Specialitás: önálló kis telepek, (Electro- 
gének) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, malmok 
és magánházak számára. -----------

Kezelés nincsen olcsó vételár.

Egy 16 gvf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy tényle
ges lóerő 6 fillérbe kerül. ...- -■ <

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

Fejér és Schmidt Budapest, Eötvös-tér 2.
1 — 15 H

Vi

f*>».

Et; 4 *

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

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

" - Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —
IS

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.
\


