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Egy ministeri 
rendelet

— A házi ipar fejlesztése — 
és a szövetkezetek.

Nagyfontosságu miniszteri rende
let érkezett törvényhatóságunkhoz a 
házi ipar különböző ágainak megho
nosítása s állami támogatással való 
fejlesztése tárgyában.

Járásunk jegyzői kara és mező
gazdasági bizottsága már foglalkozott 
is ez ügygyei és megtette javaslatát a 
Községenként meghonosítandó ipar
ágakat illetőleg.

Kár, hogy a községek az ipar
ágak választásánál nagy egyöntetűség
gel jáitak el.

így csak konkurenciát csinálnak 
esetleg egymásnak a termelt áruk 
értékesítésénél.

A selyemtenyésztést pedig egye
nesen bojkottálták.

Miért ?

Hiszen ez kevés fáradtsággal jár 
s nagy hasznot hajtó foglalkozás lenne.

A nagyérdekü rendelet igy hang
zik :

M. kir. Földmivelésügvi miniszter 
43100—VI. 3. számú rendelete vala
mennyi törvényhatóságnak.

A munkás kérdés helyes meder
ben tartásának egyik legfontosabb esz
köze az, ha biztosítani tudjuk, hogy 
a gazdasági munkásoknak szorosan 
vett gazdasági munkákon felül is 
legyen jövedelmező munkája és kere
sete.

Ilyenül kínálkoznak a népies házi 
ipar különböző ágai és mindama fog
lalkozások, melyek egy kis befektetés
sel, különös előképzettség nélkül is 
haszonhajtók lehetnek pl. seprő kö
tés, kosár-, gyékény!-fonás, 
baromfi é s selyemteny ész tés, 

méhészet, kertészkedés, gyü
mölcs és zöldségtermelés, fe
les mÍvelésre való vállalkozás 
stb. Az ilyen foglalkozás megkezdésé
hez azonban bizonyos kisebb tőke 
szükséges, mert hiába ért a munkás 
pl. a gyékényfonáshoz, a fafaragáshoz 
vagy hiába volna alkalma valahol ré
szes mivelést kezdeni, ha nem képes 
a szükséges anyagot mint sárt, fát 
beszerezni s nincs jószága, gazdasági 
eszköze.

Annak a célnak érdekében rhát, 
hogy a munkás valamit kezdhessen, 
szükség van megfelelő támogatásra. 
Az ilyen irányú és célú támogatásra 
az állami költségvetési előirányzatban 
megfelelő összeg van felvéve. A tá
mogatásban természetesen nem a 
kalandos vállalkozások részesülhetnek, 
hanem azok a józan, törekvő nitinká- 

I sok, akiknek szorgalma, takarékossága, 
' munkakedve olyan, hogy gazdasági 

jellegű öntevékenységüket segíteni 
közérdekből is indokolt.

A munkások helyes irányú gaz-

TÁRCA.

Versek.
Irta : Nagy Rezső.

Ha te . . .

Ha te rózsa tennél, 
Én meg volnék lepke, 
Illatot lehelnél,
En meg epekedve 
Mindig nálad járnék 
Mint valami árnyék, 
Valamire várnék.

Ha reggelre rajtad 
Igazi-gyöngy képen 
Csillogna a harmat, 
Rád hajolnék : szépen 
Felcsókolnám, ám még 
Sokáig*  ott várnék. 
Soha el nem szállnék . .

Emlék.

Hajfürtöt adtál 
Ereklyeképen, 
Keblemre rejtem 
S megőrzőm híven.

És néha-néha 
Ajkamhoz véve 
Fürösztöm hosszan, 
Csók özönébe.

-, -á ilo. t:>.
A fekete gyöngyfüzér.

Ciprusfákkal övezett, árnyfövéi'íy'es Szi
geten lakott Trachus, egy előkelő', gazdag 
római patrícius, századra menő rabszolgái- 

• val, messze vidéken híres, vendéglátó .házá
ban, mely a paradicsómi sziget belsejében 
emelkedett csillogó tetőzetével. Köröskörül a 
a sötét tenger folytonosan csapdosta futkosó 
hullámaival szirteit, melyeket déli verőfény 
idején gyakran kereseti fel Trachus barna 
gyönyörű arcú leánya Corinna. Hófehér nya
kán ott csillogott sötéten a fekete keleti 
györ.gysor,..melyet Ty fosból; hozott deli ked
vese, Titus, a hatalmas Vaijró fia.. (

Le-leoldotta nyakáról az ékes gyön
gyöt a szép Corinna és százszor, ezerszer 
füröszté csóközönben ; hiszen kedves volt 
neki a remek ajándék. Titus jó barátja volt 
Corinna bátyjának, Quintusnak, kihez idön- 
kint eljött a szomszéd szigetről, át a tenge
ren Trachus házához s ilyenkor meg is in
dult a hajsza a vadkanok ellen. Ámde Titust 
nem igen érdekelték a vadak. Szívesebben 
merengett el Corinnája szép szemében.

A leányka gondolatokba mélyedve ült 
a sziklás parton, mikor egyszerre Quintns 
lépett eléje és gyengéden szólilá meg :

— Corinna, örülj. Ma Titus vendégünk 
lesz. Kijöttem fogadni őt. Rabszolgáival ér
kezik partunkra Lásd, amott közeleg a zöld 
tengeren fehér hajója.

Corinna egy pillanatra felugrott ültéből 
és mereven nézett a láthatárra. Nézte, mint 
jön közelebb és közelebb a jármű, melyen 
Titus érkezik, kit nemsokára magáénak 
mondhat.

Ismét elmerült gondolataiban, lelkiis
merete mintha azt súgta volna, hogy ma 
utoljára látja Titust.

Bátyja észrevette levertségét s szeretve 
kérdezte :

— Corinna te oly hallgatag vagy e 
hirte.' Máskor ujongva szökeltél a gyepes 
parton, kendődet lobogtatva vártad vőlegé
nyedet. És most oly hidegen hagy az ő jö
vetele ?
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da>.:gi törekvésének támogatása nem
csak vidékenként, hanem jóformán 
községenként is a legklilömbözöbb 
módon történhetik, minélfogva a tá
mogatás módjait s részleteit e helyről 
megállapítani nem lehet. Tájékozásul 
azonban megjegyzem, hogy igen cél
szerűnek vélném, ha a gazdasági házi 
iparral és az előbb említett termelési 
ágakkal okszerűen foglalkozó munká
sok vidékenként lehetőleg szövetkeze
tek utján biztosítanák maguknak mind*  
azokat az előnyöket, amelyek a szö
vetkezetek utján a nyers anyagnak 
nagyobb mennyiségű s igy olcsóbb 
beszerzése, valamint az egyöntetű tö
megtermelés kedvezőbb értékesítése 
által elérhetők.

Miután a munkások anyagi hely
zetének javítása szempontjából szük
séges közreműködés első sorban a 
törvényhatóságnak és a törvényható
sági tisztviselőknek képezi hazafias 
feladatát, annak jelzése mellett, hogy 
a fenti irányelvek tekintetbe vételével 
megindítandó akciót hajlandó vagyok 
anyagi támogatásban is részesíteni, 
felkérem a vármegye közönséget, hogy 
az előadottakra való figyelemmel a 
vármegye gazdasági’ egyesületével 
egyetértőiig a munkásnép helyzetének 
javítására legalkalmasabb módok s 
eszközök felől konkrét részletes for
mában engem tájékoztatni s ugyancsak 

a gazdasági egyetértésben e tárgyban 
a szükségelt államsegély összegének 
megjelölése mellett a teendőkre nézve 
hozzám részletes javaslatot tenni szí
veskedjék.

Keit Budapesten, 1906. évi junius 
hó 2-án

Darányi s. k.

HÍREK.

Udvari hírek. Tegnap, e hó 
22-én utazott el József Ferdinand her
ceg Gödöllőről, hol igen jól érezte 
magát. Vadász zsákmánya az itt töl
tött nyolc nap alatt 17 hatalmas 
szarvasbika, 3 őzbak és több kisebb 
vad volt. F. hó 22-én érkezett meg 
Konrád bajor herceg Gödöllőre, mig 
György herceg ma érkezik meg Nagy- 
tapolcsányból.

A VI. katholikus nagygyűlés. 
Szeptember 23-tól 26-ig tartják a ma
gyar katholikusok Budapesten a fővá
rosi Vigadó összes termeiben a VI. 
katholikus nagygyűlést. Egyházuk, tár
sadalmuk nagy és égető kérdéseit fog
ják tárgyalni kiváló szónokok, a kat
holikus élet vezérférfiai. Belépő je
gyeket bárki szerezhet a plébánia
hivatalban. — Szerdán délután a 
nagygyűlés tanulmányi kirándulást 
tesz hozzánk Gödöllőre.

Jegyzőink öröme. Községi jegy 
zőink végre megkapják a fizetésük 
kiegészítésére folyósított összeget 1905. 
évre visszamenőleg. Az utalványozás 
már megtörtént, a kir. adóhivatalnál 
már felvehető a pénz is. A folyó 1906. 
évre szóló fizetéskiegészitést szintén 
egy összegben, a jövő év januárjában 
fogják megkapni, azontúl azután ren
desen havonként.

Uj iskola. Rákosszentmihályon 
Telek József fővárosi polgári iskolai 
tanár 6 osztályú polgári fin iskolát 
nyitott. Az uj iskolának a ministerium 
megadta a nyilvánossági jogot.

Nyilvános nyugtázás. A gödöl
lői önk. tűzoltó testület uj zászlójába 
szegeiket utólag még megváltották: 
Bródy József 20 kor. Gödöllői Polgári 
Kör 10 kor. Az előbb közölt kimuta
tásból tévedésből kimaradt Neme- 
sánszky József ur neve, aki zászló
szegét 4 koronával váltotta meg. Ez 
utón nyugtázza ez összeget is a pa
rancsnokság.

Vásár. A legközelebbi gödöllői 
országos vásár e hó 30-án és október 
1-én lesz megtartva. A vásárra min
denféle állat, sertés is felhajtható.

Sorozás. Járásunk területén a
f. évi fősorozás november 21-től
27-ig  fog megtartatni és pedig : no
vember 21-én Czinkota, Csömör, lsa- 
szeg, Rákoskeresztúr, 22-én Gödöllő, 
Túra, 23-án Aszód, Boldog, Verseg, 
Nagytarcsa, Bag, 24-én Valkó, Vác- 
szentlászló. Zsántbok, Pécel, 26-án 
Hévizgyörk, Dány, lklad, Mogyoród,

— Oh, Quintus, rossz sejtelmeim van
nak. A fekete nyakék színe mintha Titi s 
gyászát mutatná, úgy érzem, ma utolszor 
jön ö hozzám.

— Édes Corinna, ne zavarja jó kedve
det ily gondolat. Titus erős és szép, szembe 
tud szállni a bajjal, oh dehogy látod őt ma 
utoljára. El sem ereszthetjük addig, ha úgy 
kívánod, mig tied nem lesz örökre. Csak ne 
aggódj légy vig. — Nézd a hajó már itt 
van, jer fogadd Titust, hiszen tudod, hogy 
mennyire szeret. Jöjj I

A hajó megállt, első volt a hatalmas 
római ifjú, kiről mindjárt meglátszott, hogy 
nemes, patrícius. Leugrott a partra, meg 
sem várta, hogy szolgái lesegitsék, egyene
sen Corinnához ment gyors léptekkel és 
csókkal üdvözlé öt Majd Quintussal váltott 
néhány szót és megindultak a magas átrium 
feié a sziget belsejébe. Corinna szótlan volt. 
Az öreg Trachus várta őket az ostiumnál s 
Titust keblére ölelte, mire a leányzó arcán 
végigsuhant egy gyenge mosoly . . . 

* . *

Délután egy hatalmas, selyemmel és 
bársonynyal bélelt bárka evezett ki a ten
gerre. Tíz izmos görög szolga nyögött az 
evezők súlya alatt. A barka fejénél az öreg 
Trachus ült komoran. Élvezettel nézte a 
félig ruhátlan rabszolgák izmos karjait, az 
inak feszülését a nehéz munkában. Előtte 
ült Quintus, távolabb Titus a szomorú Co- 
rinnával.

Titus kábultan nézte az illatos hajfürtü 
leány szemeit, melyeknek ragyogásával nem 
versenyezhetett a Tyrosból hozott fekete 
gyöngyszemekből összerakott nyakék.

— Oh milyen szépek ezek a gyöngyök 
— szólt Corinna.

— Isteni vagy Carinna, — szólt Titus,

ha nyakadon csillog e füzér, de szemed 
tüze vénuséval versenyez.

A hajadon leoldja a nyakáról s köze
lebb simul Titushoz, és halkan súgja a leg
szebb gyöngyre mutatva:

— Ez a legragyogóbb s nekem a leg
becsesebb : ez olyan mint te és én Titusnak 
nevezem.

És kiejté kezéből a gyöngyöt s a 
hullámok elfedik . . .

Corinna elsápadt, szemei zavarosak 
lettek. Titus ijedten ölelte át s nézte ag
gódva a változási, majd mint dühös orosz
lán ugrott a bárka orrába és rákiáltottt a 
rabszolgákra :

— Előre kutyák I A tenger fenekére I 
Hozzátok fel a gyöngyöt I

S szemeiből lángok csaptak ki . . .
Hat szép ifjú rabszolga ugrott e szóra 

a tengerbe és eltűntek a hullámok alatt . .
Trachus leánya fejét dörzsölte vízzel. 

És dühösen mormolta :
— A gyöngy itt legyen, bár százan 

vesszetek is a habok között.
Ismét ugranak az evezésben kifáradt 

szolgák. S mire ők az úszáshoz láttak, az 
előbbi hat ifjú holttestét már felve'ette a 
viz.

— Cudar ebek pusztuljatok valameny- 
nyien I Utána I — ordított hatalmas hangon 
Titus. Keble magasra emelkedett s bivaly
bőr korbácsát ragadta meg, hogy végig ver
jen bámuló szolgái mezítelen testén, kik 
között volt Synegeiros, egy szende a>-cu. 
kék szemű fiatal attikai rab, Titus kedvence. 

I Synegeiros kérlelve nézett fiatal urára, de az 
l rarivallt:

—’ Menj I
És Synegeiros szó nélkül bukott le a 

bárka széléről.
Eltűnt egy kis időre. Pár perc múlva 

felkapaszkodott a bárkára és kétségbeesetten 
kiáltotta, hogy nincsen.

— Vissza átkozottja I — volt a feielet 
egy korbácsütés kíséretében ... Az ifjú 
vissza hanyatlott . . és fel sem jött többé.

A nemes Corinna kissé magához tért 
és halkan kérdezte, hogy hol vannak a 
gyöngyök ? S látta vőlegénye rettenetes ar
cát. Aztán kinézett a zajgó tengerre, hol a 
szolgák holttesteit dobálta a hab. Féljajdult:

— Titusom vess véget e szörnyű 
munkának I

Keserv és düh nehezedett a patrícius 
ifjú lelkére, látta szolgái tehetetlenségét, de 
ime egyszerre mint a villám ugrik talpra,, 
kiegyenesedik, eldobja a koibácsát, körül
néz a bárkában s Neptunushoz fohász
kodva, hatalmas ugrással a tenger morgó 
hullámaiba veti magát, mielőtt Quintus ész
revette volna rettentő szándékát.

Corinna kétségbeesetten rohant utána, 
de alig ugrott fel a bárka párkányára vissza
esett és eszméletét nem nyerte vissza többé.

— Titus, Titus I — kiáltott utána 
Quintus, a jó barát, de még fel sem ocsúd
tak rémületükből, már megjelent élettelen 
teste a kavargó habokban.

A szép Corinna nem látta többé a 
verőfényes világon a merész Titust. Hades 
birodalmában, lent az alvilágban adta át 
neki az elveszett gyöngyöket.

Trachus szigetén, a sziklás parton, egy 
merev kőoszlop hirdeti e szomorú történe
tet.

Ez a „Columna Corinnae", Corinna 
oszlopa, melyhez éjszakánkint kiül egy zo
kogó római ifjú, kezében egy fekete gyöngy
füzér, zokogását fájdalmasan visszhangozza 
a sötét, zugó tenger.

Gladiátor.
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Domony, Szada, 27-én Galgahéviz, 
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Rákoscsaba 
és Rákosszentmihály községek I. II. 
és III. korosztályú védkötelesei kerül
nek sorozás alá.

Uj telefon összeköttetés. A 
kereskedelmi minister 75319—906. sz. 
rendeletével az aszódi és gödöllői 
távbeszélő hálózatnak az Alsóausztriai 
helyközi forgalomba való bevonását 
elrendelte. Ilyképen közvetlen össze
köttetésünk van külön díjszámítás nél
kül Alsó-Ausztriával.

Az izraeliták újéve az idén f. hó 20. 
és 21. napjára esett. E jelentős ünnepen az 
ünnepi beszédet dr Kiéin József főrabbi 
tartotta meg 20-án d. e. 9 órakor.

Népgyűlés. Vasárnap, e hó 23-án 
népgyülés lesz Kartalon. A szónoko
kat a központi szociáldemokrata párt 
delegálja ez alkalomra. Tárgy : 1. Mit 
akar a szociáldemokratia. 2. A nép 
politikai és gazdasági helyzete.

Szédelgő ügynök. Wildauer 
Gyula ügynök a „Lelki kincstár" cimü 
imakönyvre s szentképekre gyűjtött 
részletfizetésre megrendeléseket Túrán 
és környékén és fel is szedett külön
böző nagyságú előlegeket, de árut 
nem küldött. A megcsalt megrendelők 
feljelentésére a szédelgő ügynök letar- 
tóztattatott.

Verekedés a búcsún. Vasárnap 
e hó 16-án búcsú volt Rákoskeresz
túron A piacon, a Rutkay-féle ven
déglőnél táncmulatság volt, melyen az 
egyik legény táncrahivta az egyik 
falubeli leányzót, de az nem ment el 
vele, mire a kissé boros gavallér ar
con ütötte. Ebből származott azután 
olyan verekedés, hogy a rendőrség és 
a csendőr kirendeltségnek is szerepe 
lett benne. Ez utóbbit kövekkel do
bálták meg, mire fegyvereiket elsütöt
ték. A lövés zajára a báli publikum 
szétfutott. Sebesülés nem történt.

Katonai lóvásár. A cs. és kir. mis
kolci lóavató bizottság ostöber 20-án reggel 
8—9 óra között Heves községben katonai 
lóvásárt fog tartani, mire gazdaközönségünk 
figyelmét felhívjuk.

Élelmiszer-szállítás. Az egri kir. 
ügyészség a hatóság területén levő gyön
gyösi, hatvani, hevesi, pétervásári és tisza
füredi kir. járásbirósági fogházakban letar
tóztatott foglyok részére szükséges élelmi 
cikkek szállítás ra árlejtést hirdet. Aján
latok legkésőbb f. évi szeptember hó 28-ig 
az egri kir. ügyészséghez nyújtandók be.

10.000. Október 2-án jelenik meg a 
Pesti Hírlapnak alapítása óta a tízezredik 
száma. Ez a szám 28 esztendőt jelent, egy 
lap életében jelentős időhatárt, újabb olvasó 
nemzedéket. És a Pesti Hinap régibb és 
újabb nemzedéknél egyaránt népszerű ma
radt és ma hazánk legelterjedtebb, legolva
sottabb, legkedveltebb napilapja. Mert radi
kálisan szabadelvű, szókimondó és függet
len újság volt mindig; mert radikálisan 
szabadelvű, szókimondó és független újság 
volt mindig; mert három évtizeden át min
dig a legjelesebb Írói és hírlapírói gárdát' 
látta munkatársai sorában s mert azonkívül, 
hogy napról-napra a legnagyubb terjedelem
ben jelenik meg más napilapokat felülmúlva 
az előfizetőket különféle előnyökben is része
síti. A második tízezer szám első időszakára 
Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Tóth Béla 
és Bródy Sándor tollából Ígér a szerkesz

tőség tárcákat és regényeket. Az 1907-ik 
évre szóló Naptár. — melyet minden októ
ber 1-vel belépő uj előfizető is megkap in
gyen, karácsonyi ajándékul — több köz
hasznú (kertészeti, mezőgazdasági, egészség
ügyi rovattal bővítve és 32 képes oldallal 
fog megjelenni; szépirodalmi része gazdag 
és választékos lesz. A Divat Szalont Szabó- 
né Nogáll Janka teles divatlapját, a Pesti 
Hírlap előfizetői féláron kapják. A Naptárt 
decemberben csak azok kapják meg, akik 
legalább október 1-je óta az előfizetők közé 
tartoznak. A Pesti Hírlap ára egy hóra 2 
korona 40 fillér, negyedévre 7 korona s a 
Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (A Pesti 
Hírlap kiadóhivatala : Budapest, V.. Váci- 
kőrut 78, Telefon-szám 26—40.)

A Pesti Napló idei ajándéka az 
1906 évi karácsonyi albuma kiállítása fényé
vel felül fogja muhii a megelőző évi kiad
ványokat. Minden kötet külömb volt az elő
zőnél, pedig azok az előző kötetek is egytől 
egyig remek diszmüvek voltak. A Pesti 
Napló idei ajándékkönyve Rákóci Album 
lesz. Javairók fogják megírni a nagy szabad
ságharc eleven krónikáját. Es meg fog szó
lalni ebben a kötetben a kor költészete és 
izzó muzsikája. Nagyszabású festmények, 
elsőrangú illusztrációk kiváló mesterek al
kotásai díszítik majd e művet. S a műlapo
kon kívül a sokszorosító művészet egész 
sor több színnyomású képben fog remekelni. 
E dísze tartalomhoz méltó lesz a keret. — 
Bekötését a magyar iparművészet elsőrangú 
mesterére bízzák. Ezt az uj, páratlan diszü 
ajándékot megkapja karácsonyra a Pesti 
Napló állandó előfizetőin kívül minden uj 
előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet, 
illetve aki karácsonyig legalább egy félévi 
dijat befizet és egy további félévi előfizetésre 
magát kötelezi. Az előfizetés fél és negyed
évenként, sőt havonta is eszközölhető s 
kívánatra külön értesítést küld e módoza
tokra vonatkozólag a Pesti Napló kiadóhi
vatala Budapesten, VI. kcr, Amirássy-ut 27.

8429. tk. 906 szám.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Magyar Taka
rékpénztárak központi jelzálogbankja r. t. 
végrehajtatónak Bugyi István és társai vég
rehajtást szenvedők elleni 1982 kor. 98 fill. 
tőkeköveteles és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő Boldog köz
ségben fekvő a boldogi 201 sz. betétben a 
gondnokság alá helyezett Bugyi István vala
mint Bugyi József és István kiskorúak nevén 
álló A 1 1—3 sorsz. 322-324 hsz. 103 ö. 
i. sz- beltelki ház, udvar, kert és szérüskert- 
ből álló ingatlanra 407 kor. kikiáltási árban, 
továbbá a boldogi 252 sz. betétben kiskorú 
Bugyi József és István nevén álló A I 1 —5 
sorsz. 734/2, 1534 2, 1535/2, 2181/2, 21822 
hsz. a „Szék", „Purjány" és „Alsó-rét“ dű
lőkben fekvő szántók és rétekből álló ingat
lanra 1322 kor. kikiáltási árban az árverést 
elrendelte azzal, hogy amennyiben ezen ár
verés a Magyar takarékpénztárak központi 
jelzálogbankja végrehajtató érdekében bármi 
okból meg nem tartatnék, Berente Antal 
csatlakozódnak kimondott végrehajtató érde
kében csakis Bugyi István ellen egyedül a 
boldogi 201 sz. betétben foglalt azonban az 
1881. 60. t.-c. 156. §-a élteimében egész
ben elárverezendő ingatlanra fog az 
árverés megtartatni — és hogy a 
fennebb megjeölt ingatlanak az 1900. évi 
október hó 26. napján d. e. 10 
órakor Boldog községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 %-át készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. te. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt igaz

ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Gödöllőn, 1906. augusztus hó 24-én.

Lukácsy kir. albiró.

VADÁSZJEGYEK
1906—1907 vadász-idényre 
a gödöllői közbirtokossági 
vadászterületre -■

100 KORONÁÉRT
válthatók Jámbor András 
- közbirtokossági elnöknél - 
= Gödöllőn. =

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 190G. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felí.| 

| fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat.
Minden kötetünk külömb volt az előzor.él, 

| pedig azok az előző kötetek is egytöl-egyig 
remek diszmüvek voltak.

Idei ajándékkönyvünk

RÁKÓCZI-ALBUM
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 fo; 
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 szentségei 
hőskort.

Naggszabásu festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik 
majd e müvet. S a mülapokon 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 előfizetöinkön 
kívül

minden uj előfizető is 
aki mostantól kezdve égj’ évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki 
karácsonyig legalább egy félévi dijat befize
tett és egy további félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Áz 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 
Chantpion kerékpáro

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

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

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.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógípnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

Fióküzlet : Eaross-tór 4. szám.
Diszárjegyzékiink 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

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

Györ.ryös-Visontai

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermésil 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 í
— 72
— 80
— 90

Gyöngyösi sziklabor 
Fehér asztali bor 
Visontai fehér bor
Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai vörös asztali bor 1 —

Pecsenye borok "10 85 100

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
Veltelini 1900 1,50 —,80

Vörös borok
Eger-Visontai bor vörös 1903 —,80 —,45
Visontai vörös 1903 1,--------,50
Visontai szemelt burgundi 1900 1,50 —,85
Saját főzésű ó törköly literje 1,50

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

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

..ncsik Lajos és Hollói/ Sándor

. .... Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás
011 JAJ I ellen gyors és biztos hatásúak

O Egger mellpaíztillái,
Y&4K az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek

SsSpíK. W 

(Megfojt ez az átko
zott köhögés! I

MaETTC -■.WOTKTTCT2T.?35S!X3SHBBQH
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Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.
Fő- és szétküldési raktár:

„N A D O R“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

... L 1 ’ Gödöllő : Szentniiklóssy BK AHA Alii 1 Alberti : Langhof Gyula. EggerIVUJJilUlU • Aszód: Sárkány László. C8»k"
• mellpasztilla 
hamar meggyógyított.

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. i.- /.im ■ .

Kezelés nincsen olcsó vételár.

Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy tényle
ges lóerő 6 fillérbe kerül.

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

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

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé' elfogadtatik. == Hullaszállitás.
• Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ..........

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


