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Aszód és Vidéke
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Fgész évra . 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
gél évre 4 , | Egyen szám ára 20 fillér.

Bcrmcntetlen leveleket ner.i fogadunk el.

Igazság
az egyetemen.

A közel múlt napok egyikén 
Magyarország legnagyobb főiskoláján 
a magy. tud. egyetemen oly felhábo
rító esemény történt, amelyet elhal
hatni vétkes hanyagság, meg nem 
támadni pedig bü.i volna.

Szégyen pír futja el arcunkat, 
ma a 20-ik században, amikor 
az egyenlőség és a testvériség 
gyönyörű eszméit igyekszünk legalább 
megközelítőleg érvényre juttatni, ak
kor akad egy egyén, a Magy. Tud. 
Egyetem jogi karának dékánja, ország
gyűlési képviselő, még hozzá függet
lenségi, aki a tudomány ezen fölszen
telt csarnokába válaszfalat emel, sze
gény és gazdag között ; szemébe vágni 
a szegény hallgatóknak oly arcpiritó 
valótlanságot, amely őket meg nem 
illeti, oly arcul csapása ez az igazság 
és a jog egyenlőségnek, a melyet —
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| FELELŐS SZERKESZTŐ
NYH<Y LAJOS,

sajnos, csakis nálunk lehet büntetle- j 
nül elkövetni.

Miről van tehát szó, nem egyébbről, 
hiszen bagatel az egész. Csak Kmetty 

j ur volt kegyes kijelenteni a nallgatók 
j előtt, hogy örüljenek, hogy élnek a 

világon, szusszanni se merészeljenek, 
még ha butaságot látnak is, mert 
hát ők az állam kegyelméből tandíj
mentességet élveznek, igy hát potyára 
hallgatják többek között az ő magas 
szárnyalásu oktatásait és annak dacára 
a legszemtelen.ebbek.

Nos hát kedves olvasóm ird alá 
te is ! Szinte hallom sok ajakról : 
igaza volt, aki szegény, húzza meg 
magát. — Higyjétek el": nem fogok 
csodálkozni. Hiszen ma, amikor job
ban dühöng a protekció rendszer, 
mint valaha, ma, amikor tehetség
telen alakok sógorság- komaságból a 
legzsirosabb állásokat foglalják el 
azok elöl, akik csak kitűnő diplomá
val, de magas ajánlóval nem rendel
keznek ; ma, amikor szinte minden 
igyekezet oda irányul, hogy a tan-
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H I R 1 > E r É S E K :
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. NYÍLT-TÉR sora

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

könyvek drágasága és a tankönyvek 
| horribilis nagyságára való emelésével 

a szegény közép és alsó osztály gyer
mekét a tudományok házából kire- 
kesszék ; az ilyen felháborító cselek
ményekre más választ nem is várha
tunk.

Tekintsünk csak a dolgok lénye
gére ! Az a szegény ifjú, aki önere
jéből, ambíciójúból vezéreltetve, fel
küzdötte magát olyan magas polcra, 
hogy egyetemi hallgatónak nevezheti 
magát, és ott tandíjmentességet élvez
het, föltétlenül tehetség dolgában sok
kal magasabb fokon áll, mint az, aki 
átcsúszva az érettségin, hogy-hogy 
nem, az mellékes ; bár tandíjat fizetve, 
ott éldegél.

Kérdem én, mi célja van az ál
lamnak a tudomány ápolásával ? 
Nem-e az, hogy fiai majdan kimerülve 
az életben, tudományok révén erős 
oszlopai legyenek a hazának ?

Nos, ha igy áll a dolog, amint 
hogy ig/ is kell állania, melyik

TÁRCA.

Különös kérdésre
nehéz a felelet

Egy jóképű barátom, ki sohasem olva
sott életében verset a saját jószántából, azt 
kérdezte tőlem, hogy mondjam el neki, mi
lyen az a „muzsa“ ? Mi az ? Milyen lehet 
az a nő, az a leány, aki szerelmi dalaimat 
kicsalja keblemből ?

— Jaj kedvesem, miért vagy < ly ki- j 
váncsi? Ha tudnád, mi az ideál, iia tudnád ! 
mi a szerelem, ha nem tekintenéd a szivet 
az érrendszer központjának, hanem az érzel
mek székhelyének, úgy könnyen elmonda
nám, de igy bizony nehéz a felelet adása. 
No hallgass figyelmesen . . .

. . . Lásd én nem csodálkozom rajtad, 
hogy te ilyet kérdeztél tólem, mert romlott, 
reális világnak vagy gyermeke. Ma már má
sok a viszonyok, mint voltak hajdan, mikor 
az erős, lovagias férfi markában sokszor 
tört el egy női szívért a nehéz lándzsa. Ma 
már csak alig-alig hajlik meg a vékony I 

acélpenge egy-egy erőtlen ifjú kezében a nő 
kegyéért.

De hiszen a nő sem a régi már.
Összevész két leányka egy ifjú szerel

mén s most őkveszik át a férfi szerepét, 
így tehát igazán nincs arra szükség, hogy 
egy szerencsétlen szerelmes ifjú cpekedjék 
kedvese után.

Ámde mindig vannak ideális lelkek, 
kik borzadoznak a kor ilyen haladásán' és 
ezek azok, kik affektált érzéseket sohasem 
énekelnek verseikben, rtiint a modern köl
tők teszik. Te talán barátom még nem is
mersz ilyen embert. LJgy egészen méltányos 
a kérdésed, hogy „ki az én múzsám ?“

Ugy-e olyan embernek ismersz, aki 
szálldogál a szép virágról szebb virágra és 
azt hiszed, hogy szerelmi lyrám kigondolt 
lánykáhnz esdekel. Oh ne hidd ezt . . . De 
miként tárjam fel előtted titkomat ? Hisz oly 
kemény vagy, oly rideg s talán ki is nevetsz, 
ha átszellemülve zokogom el neked kérdé
sedre a feleletet.

. . . Volt egyszer egv gyönyörű széP 
kedves leányka. Minden gondolata angya1' 
tiszta volt, s csak szeretni tudott, csak sze
retni Nem tudtam, hogy szeret, mert nem 
mutatta, én jártam utána, mindenhol nyo
mába, epedve, máskor sírva s ha észrevett, 
kacagva. Kerestem öt istennő kedveltjéhez 
illően ihletett ajakkal. Este a holdfénynél, 
reggel a napsugárban az ő képe kísért s 

el is szenderedtem este reá gondolva, da
lolva rózsás verseket.

Velem volt mindig szende arca. Kék 
szeme ott csillogott folyton előttem, szőke 
fejecskéjét ölemben érezém, s oly nemesíllt 
érzelem az, mely akkor élt szivemben. Bol
dogságomat a hon veszélye szétszakította ; 
lantom égő vöiösiángok emésztették fel ; el
szakadt a szerelmi dal is. Azóta nem láttam 
öt. Nem zengtem ámori dalt, csak fájt, csak 
fájt a szivein, s zavaros panaszt adott aja- 
kamra, hogy sírjak ö utána, meghallja tán ?

Nem érted ezt ugy-e, te kiváncsi kér
dező, csak bámulsz, tágrameresztett szeme
ket vetsz rám.

— Ki hát a múzsád, mondd szaporán I
— Mikor andalogva sétálok a berek 

fái között, egyszeire fellélegzik a kebel s 
imába csap át sóhajom, elmerengek a ter
mészet bájain . . . Ekkor leszáll egy lenge, 
szép leányka hozzám s pnlia karjaival át
fogja ftlstboritotta nyakam, ambróziás csó
kokkal illeti ajkam. Mámorosán dőlök le a 
gyepre és szép szeme tüzétől aléltan heve
rek s miié magamhoz térek ö már nincs 
jelen. Elrepült ? . . . Hová lett ?

Megtelik a férfikebel, az ideál iránt 
lelkesedő költői érzésekkel s száll a dal, 
pattog a rigmus. Versenyez velem a csi
csergő madár a fejem felett . . .

Reszkető karokkal óh hányszor ölel
ném én, de nincs erőm. Keresem őt s elöl-
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fél az, anniv föltétlenül, megbecsülést 
érdemel ? Azon főiskolai hallgatók-e, 
akik győzve pénzzel, esetleg évek’ is
métlésével, de végre valahára birto
kába kerülnek az egyszerű diplomá
nak, vagy azok, akik fáradtságot néni 
ismerve, tudomány szomjuktól vezé
reltetve, küzdve, éhezve, nyomorogva 
elérik azt, amire vágytak, t. i. a jó 
diplomát.

Az aki látta, aki tudja, hogy mit 
tesz az, elhagyatva mindenkitől, nap
pal a nagyságos urak vásott gyerme
keit tanítva, este Írásbeli munkát vé
gezve, másoknak éhezve tanulni, csak 
az tudja megítélni azt, hogy mit ér
demel az, aki ilyen nyomorúságok 
közepette képes életcélját elérni.

Nézzük csak, megkapja-e az őt 
jogosan megillető érdemet ? Dehogy ! 
A szegény jó bolond azt hiszi, ha a 
diploma a kezében van, ő a legbol
dogabb egyéne ennek a kerek világ
nak.

Szegény ! Amily nagy volt az 
öröme, oly véghetetle.n nagy lesz szo
morúsága akkor, amidőn kikerülve az 
élet viharába, keservesen tapasztalja, 
hogy azok, miktől tudomány dolgába 
egy áthidalhatatlan nagy ár választja 
el, elkapkodnak előle minden jó ál
lást, ő pedig mintegy szárnyszegett 
madár, életkedvét elveszítve, a legjobb

’ “* “ i
vasom a kidallott zsengét s csak nézek iné- | 
révén magam elé, mert szőke fejecske és 
kék szem az, :n.t dicsőit benne énekem.

Nos halld te ámuló barátom, ki mind 
ebből egy szót sem értettél. Elmondom ért
hetőn.

A faluvégén egy kis házban lakik egy 
kékszemó angyal. Onnan repül ö hozzám, 
ha egyedül járok a szabadban. Ö az ! O, 
a kékszemü istennő. Ö az én ihletem, Mú
zsám, mert szeretem.

Ha bura válik a nóta s harci dalt zeng 
a lant, a koszorús homlokon bánat ül, nem 
csókol ö meg soha. Az a kis leány nincs 
többé, nincs múzsám ...

Mars lovára pattanok, ekkor énekkel 
éltetem a hont ; elvágtatok, hol nincsen ő, 
hol nem látom őt soha, mert zug a har
sona Gyenge hangját az ágyú elveszi, s 
csak akkor száll csacsogva derült homlo
komra megint, ha béke övezi a honi síkot 
s az aranykalászt üde szellő lengeti.

Hogy ki ö ? Én magam sem tudom. 
Sohsem beszéltem még vele.

A múzsa jön hivatlani'l. eltűnik kö
nyörtelen. Ha róla dalolok — szerelmi dal, 
hazám dicsérve kél a gyözedelmi ének és a 
riadó. Életem minden percében követ en
gem s én vágyakozva várom érkezését. 
Nem földi lény azt tudom, de hogy rajon
gok érte s dalolni róla édes érzelem leszen 
azt ti jobban értitek mint én, kik gunyka- 
cajjal kiséritek ábrándozásaimat.

A faluvégi kis leány ábrándozni meg
tanított hamar s énekre nyitni ajakam, csak 
ö, csak ő tudja, mert szivem királynéja, ver
seim apadhatatlan forrása, a múzsa <5, kit 
nem ismerek.

Ha szőke kicsi szerelmem utánam só
hajt, vágyva látni engem már. az édes bús 
sóhajtás tündérmódra múzsa lesz, mely a 
magányban felkeres. — Te vagy hát, te kis 
galamb a múzsa, kit szivem epedve vár, 
hisz neked dalolok és hozzád zengek én 
oly rossz „füzfa-vcrseket“.

esetben kis rongyos hivatalban tengeti 
életét.

Ha ismerjük ezen élet-halál har
cot, amit ezek a szegények folytatnak, 
hozzátéve azokat a szekatúrákat, ame
lyeket az egyetemen szegénységüknél 
fogva kénytelenek elviselni, nem forr-e 
fel minden becsületes és józanul gon
dolkozó ember vére. Ha ily igaztalan 
támadás éri őket, nem kiálltja min
denki lelkének egész felháborodásával : 
ki az ilyen elemekkel az egyetem föl
szentelt csarnokából, még mielőtt 
vétkes szavaikkal üszköt dobnak azok 
közé, akiknek egy céljuk volna a 
testvériség szent érzéseitől áthatva, 
küzdeni, dolgozni egymásért, meg
szüntetni ember és ember között a 
különbséget, hogy igy egyetértve, kö
zösen vállvetve dolgozhassanak a haza 
boldogitására.

Lucifer

HÍREK.

Csalárd bukás
és okirathamisitás.
Schwarc Sámuel vácszentlászlói 

szatócs 1904. év február havában el
adta a felesége nevén álló üzletét s 
miután kifizette összes tartozásait, 
megmaradt 1600 korona készpénzével 
újabb üzletet akart nyitni Aszódon.

Mikor ezt megtudták Brüll Soma> 
meg Langfelder és Hermann aszódi 
kereskedőcégek, hogy a váratlan kon
kurenstől megmeneküljenek, rábeszél
ték Schwarz Sámuelt, hogy ne Aszó
don, hanem Túrán nyisson üzletet s 
megígérték neki, hogy ez esetben 
nemcsak áru, de készpénzhitellel is 
támogatni fogják.

Schwarc ezen Ígéretekben- bízva, 
mint tudjuk, meg is nyitotta felesége 
neve alatt Túrán az üzletet s az áru
kat az aszódi két cégnél szerezte be. 
Közben azonban fővárosi kereskedő
cégeknek hitelét is igénybe vette.

Az aszódi Brüll Soma, Langfel
der és Hermann cégek időközben 
megtudták, hogy Schwarc üzletének 
jól felszerelt raktárából ládaszámra 
hordatja az árukat titokban’ Schwarcz 
Rezső zsámboki kereskedőhöz, aki 
Schwarcnak sógora volt

Sejtették, hogy Schwarc Samu 
roszban töri a fejét s hogy nekik ne 
legyen káruk, a birtokukban levő 
Schwarc Samuné aláírásával ellátott 
bianco váltókat jóval magasabb ösz- 
szegre töltötték ki, mint amennyivel 
Schwarcék nekik tartoztak. Így Brüll 
Soma 1200 korona helyett 3540 kor 
30 f váltótartozás erejéig pörölte, 

Langfelder és Hermán cég pedig 362 
K 50 f helyett 2065 K 90 f erejéig 
pörölte a bpesti kereskedelmi és vál
tótörvényszéknél Schwarz Samunét, a 
ki ellen végrehajtást is vezettettek.

Mikor erről a fővárosi hitelezők 
értesültek, ők is biztosítani akarták 
követeléseiket s szintén a perlés út
jára léptek.

Ezután Schwarzné ellen egész 
csomó per és végrehajtás következett.

A tömeges végrehajtást Schwarcné 
csak rövid ideig bírta és 1904. év 
november 25-én kérelmére a pestvi
déki törvényszék elrendelte a csődöt.

A csődleltározásnál derült ki, 
hogy 10,000 korona adóssággal szem
ben a vagyon elárverezése után 4756 
K folyt be.

Erre aztán megindult a büntető 
eljárás Schwarc Samuné ellen csalárd 
bukás címén azért, mert hitelezői 
megkárosítása céljából árukat rejtett 
el, s hogy tűrte, miszerint egyes hi
telezők a többiek rovására végrehaj
tásokkal zaklassák s nem kérte meg 
idejekorán a csődöt maga ellen.

Kiterjesztetett a vizsgálat Swarc 
Samura is, aki felesége helyett az üz
letet vezette.

Schwarcz és felesége azonban 
rávallottak a két aszódi kereskedő
cégre, Brüll Somára és Langfelder és 
Hermannra, akiknek kapzsisága okozta 
— szerintük — üzletük bukását.

így történt aztán, hogy a vizsgá
lat után a pestvidéki kir. ügyészség 
Schwarcznét csalárd bukás büntette, 
férjét, mint bűnsegédet, Brüll Somát, 
és Langfelder László kereskedőket 
pedig magánokirathamisitás bűntetté
vel vádolta meg.

A terheltek kifogásait; csütörtö
kön tárgyalta a pestvidéki törvényszék 
vádtanácsa Verebéiy Ignác táblai bíró 
elnöklete alatt. A vádtanács dr Dar- 
vay Fülöp, dr Bakonyi Pál és dr 
Gleichmann Lajos védők felszólalásai 
után mind a négy terhelt, kifogásait 
elutasítva, a vádirat alapján őket vád 
alá helyezte.

A büntető per eme szenzációs 
fordulata érthető feltűnést kelt nálunk 
különösen kereskedői köreinkben, hol 
a vádlottak általánosan ismert és köz
tiszteletben álló egyének.

Kíváncsian várjuk e szenzációs 
ügy befejezését.

Udvari hirek. György herceg 
csütörtökön, e hő 27-én utazott el 
Gödöllőről, Lipót bajor herceg pedig 
szombaton d. u. 1 órakor. — A her
cegek elvitték vadász zsákmányukat, 
az elejtett szarvasok agancsait is, a 
miből arra következtethetünk, hogy 
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már az idén nem jönnek vissza Gö
döllőre. Az esetre pedig, ha Ö felsége 
a király Gödöllőre jönne, ők is vissza 
jöttek volna s bemutatták volna va
dász zsákmányaikat — udvari szokás 
szerint, igy tehát a jelek után ítélve 
O felsége sem jön az idén hozzánk. 
A mi öreg hercegünk, a jó toscanai 
nagyherceg még október közepéig 
maiad Gödöllőn.

Uj tanfelügyelő. A vallás- és 
közoktatásügyi minister dr Petri Mór 
központi szolgálattételre berendelt kir. 
tanfelügyelőt Pestvármegye tanfelügye
lőjévé nevezte ki- Tanügyünn élére az 
uj tanfelügyelővel, — aki jeles törté
netíró és költő is, — egy nagymü- 
veltségii, széleskörű tapasztalatokkal 
biró egyén került, akitől méltán vá
runk nagyon nagyon sokat iskoláink 
érdekében, mert ezideig bizony alig 
kapott járásunk és különösen Gödöllő 
iskolaügye a vármegyétől vagy az 
államtól.

Anyakönyvi kinevezés. A bel 
ügyminister a csömöri anyakönyvi ke
rületbe Weisz Károly segédjegyzöt 
anyakönyves helyettessé nevezte ki, 
de oly megszorítással, hogy hatásköre 
csupán a születési és halotti anya
könyvek vezetésére szorítkozik.

Áthelyezés. Az igazságügyminis- 
tei Józsa Pál gödöllői és Dezső Já
nos szeghalmi járás'airósági Írnokokat 
kölcsönösen áthelyezte.

Hymen. Kessler Gyula apci 
gyógyszertár tulajdonos eljegyezte 
László József péceli földbirtokos leá
nyát, Juliskát.

Hosszú nap. A zsidók egyik 
legnagyobb ünnepe, a hosszú nap, 
pénteken este köszöntött be és szom
bat estig tartott. Ez a huszonnégy 
óra, amelyet teljes böjtöléssel kell 
kitölteni, amely tehát igazán nélkülö
zésekkel jár. Az ájtatosabbak közül 
valók ezt az időt a templomban 
imádkozással töltik, hogy lelkileg 
megtisztulva fogadják a szombati első 
csillagot.

Népgyűlés. A keresztény szocia
listák ma délután nép gyűlést tartanak 
Aszódon, melyen az országos központ 
egy kiküldöttje is részt fog venni. A 
népgyülés d. u. 4 órakor lesz meg
tartva a piac téren.

A Pesti Napló idei ajándéka az 
1906 évi karácsonyi albuma kiállítása fényé
vel feltil fogja mu'ni a megelőző évi kiad
ványokat. Minden kötet külömb volt az elő
zőnél, pedig azok az előző kötetek is egytől 
egyig remek diszművek 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 kivül 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 kivül 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. ker, Andrássy-ut 27.

l’ORCELLÁN És"”* 

ÜVE6 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 
jutányos áron.05-10

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par- 
ce’lázást, ehhez vázrajzokat pon

tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szives tudó 

mására hozni, hogy a
-----------Gödöllőn------------

I Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 
néhai férjem régi jóhirnevü 

kádár-üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem I 

alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet- ' 
feleimet az eddigi jó és Ízléses munkákkal I 

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonné.

VADÁSZJEGYEK
1906—1907 vadász-idényre 
a gödöllöi közbirtokossági 
vadászterületre ==

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

I

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 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felü| 
fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk külömb volt az előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytől-egyig 
remek diszművek 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 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 djszíl 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 T'te 
Champion kerékpáro

kat dupla bar mg csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden áifeie.neles nélkül szigorúan 
az eredeti ..rákon lia.i 12 15 kor.-ig le.jedő 
részletre adjuk és kerékpár aikatrészilret 
ez egész világon létező összes kerékp..r<m- 
hoz külső és belsőgummik. csengők, lám i. k, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási f.rgalmink következtében

30 százalék árleszállítással 
szálliiunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépüket 

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

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépr.cgykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Buday esten,
VII!. kerület, Józsc.-körút 41. szám. 

Fióküzlet : Earo.-s-tér 4. szám.
Diszárjegyzékí’.nk 10CO képpel kerékpár és 

alkotórészekről irgyci. es bérmentee.

Alulírottak jó szolgálatot 
véltek te'.je-'itc.ii t. vevői uiek, midán a híres

G ör.’yöc-Visontni

Bortermelők Gzö. etkezete 

rnlr.i r. t. Gyöngyös 
sr.játtermé. ü faj-hegy.b rrai.iak. hatvan 

palack-bor kirakatát 

elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
éti nevezett b írókat a t. fogyasztóközönség- 
r ek már is minden oldalról megnyilvánuló 
i. egelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mel’ett 
jáiilani.

Asztali borok 
Gyöngyösi szrklabor 
Fehér asztali bor 
V.snntai fehér" bor 
Eger-Visonta borvidék vö 
Viiontai vörös asztali bor

Pecsenye borok 
Eger-Visonta borv. teher 
\ isontai rizling 
Sárhegyalja fehér 
G/öngyi-.-i Cabinet fehér 
Visontai Cabinet szemelt 
Leányka 
Veltelini

Vörös borok 
Egcr-Visontai bor vörös 
Visontai vörös 
Visontai szemelt burgundi 
faját főzésű ó cöiköly

A borok árában a 
ben'o’laltatik. 
Lackónként 10 fillért megtérítünk.

Hordóborokat is árusítunk ugyancsak 
a G; ö.igyös-Visontai bortermelők szövetke
zet.' u: r t. pincészetéből dlrecte történendő 
szálli'.isr.:. S-'ives megrendelést kérnek

J.GjVi; és Hollón Sénulor

rrvrrr—: > Tfaranögma'. oaas

ÉLJEKöhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztilh i, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbccoboz 50 íill. ■ 

Fő- és szétküldési raktár: «
„N A DO R“ gyógyszertár ®

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

olcsó vétel á. r.

GSrlőllő : Szentmiklóssy B }.
o Alberti : Larghof Gyula. Egger mellpasztilkf 

Aszód: Sárkány László. cMkbanuir iiisgsyónyitpii.
íi i-fl. * • -VX’ .t£3SZötör.TT?.Á

: Magfojt ez
zott köhögés! tA’Jj

JC0 fillértől 7 koronáig

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.

SKOLA TÁSKÁK Ii 
gödöllői Erzsébet-könyvnyomcíában ftj

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

berendezések. Specialitás: önálló kis telepe';, (Elsctro- 
gének) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, maimok 
és magánházak számúra.

ív e z e 1 é s n j nese n

Egy 16 gvf. izzólámpa óránkint 1 fillérbs, egy tényle
ges lóeré. 6 fillérbe kerül.

literes

vételre

—,45

literje
palackok ára 0

melyek visszahozatalakor pai

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

Fejei*  e:

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N 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. —•


