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A hol
gyors segítség kell.

A különböző bajok közül, a me
lyek gyakran s mondhatni állandóan 
nyomást gyakoroltak népünkre, egyik 
sem olyan veszedelmes és mélyreható, 
mint az, a melyre a gyermekek kö
zötti módfelett való nagy halandóság 
tesz figyelmessé.

Az életerős magyar fai. mely az 
összehasonlítás folytán mej á apitottak 
szerint az összes nyugatéulupai nem
zetek között testileg is a legerőseb
bek közé tartozik, a fenti ténykörül
mény által igazán kiszámithatlan sú
lyos következményű helyzetbe kerül
het.

így az őszi nedves időjárás al
kalmával tényleg nagyobb szokott 
lenni a gyermekhalandóság, mint

egyébkor. De az idén ijesztő mérve- | tézményeinkben, közegészségügyi vi- 
ket ölt a halálozás a felnőttek között I szonyainkban keresendő s ott is ta- 
is és ez a tény kell, hogy gondolko- ; lálható meg.
dóba ejtsen. , fentiek bizony igen szomorú

Négy évvel menjünk csak visz- ! Vfc,tnek a jósunkban levő köz- 

szafelé, amikor a halandóság — itt I állapotokra, de mert itt uem a gén
természetesen csupán gyermekekről j csolás, hanem a bajon való radikális 
beszélünk — átlagosan 19 százalékot | gy°rs segítség a célunk, nem te
tett ki s akkor feltétlenül aggodalomba i szünk egyáltalában senkinek szemre- 
esünk a mai állapotok felett. A követ- I hányást s csupán az aiiapotok meg- 
kező évben a százalék száma már i szüntetését sürgetjük.
négygyei emelkedett 1904-ben a per
cent száma 28-at tett, mig 1906 
évben a halandóság még ennél is 
nagyobb.

E kimutatás szerint természetesen 
számítás alá jön a minden évben 
rendesen bekövetkezendő ragályos 
betegségek által elpusztultak száma ■ 
is, de ehhez hozzá veendő még a ' 
felnőttek közötti nagy halandóság is. |

I

A gyermekeknél tapasztalt szem- I 
beszökően nagyszámú, a szaporulattal ' 
arányban egyáltalában nem álló halá- j 
lozás indító oka tehát csupán közin- •

A gyermekhalandóságnak — a 
normális határon túl való megakadá
lyozása egyszerű dolog és gyoisan ki
vihető. A legfontosabb első sorban az 
ovoda-ügynek rendezése.

Az e téien való állapotaink iga
zán lehetetlenek, a baj csirája pedig 
innen indul ki. Követeljük ' a szigorú 
és pontos ovodai orvosi vizsgálatot, 
hetenként egyszer, a lehetőséghez 
képest azonban esetleg többször is.

Lépten-nyomon előfordul ugyanis, 
hogy az ovóiskolába betegség csiráját 
magában hordó gyermek kerül. A pri-

TÁRCA.

A pacsirta és a rózsabokor 

meg az erdő.
A pacsiita hontalan lett. Mikor a reg

gel hasadtával kirepült kedves kis fészké
ből, hogy körülszállva az erdőben, fölkeltse 
az alvókat, vásott gyermekek elrabolt k azt,

S mire az Istent dicsérő himnusz vé
get ért, mikor az egész erdő viszhangzott 
és ragyogott a boldogságtól, a szegény kis 
dalos pacsirta — noha elsőnek dicsőítette 
az Istent — már hazátlan volt.

A kicsiny pacsirta sírásai betöltötték 
az egész erdőt : hol talál ő uj otthont, me
leg, puha fészket ? olyan kedveset, mint ez 
volt ?

Mikoi kisírta magát, útra kelt : végre 
Is, nagy az erdő, lel ő még talán olyan 
helyre, a hol uj otthont alapíthat. Egy kissé 
megtörve a kiállott szenvedésektől, indult uj 
hazát keresni. Szárnyai nem vitték az ég 
felé, mint a hajnal pirkadáskor, mikor bol
dogan csapongva a magasban, dicsőité az 
Urat, csak közel a földhöz repdesett.

Egyszerre felragyogott a szeme, egy 

rózsabokor 'ünt fel előtte s azon egy cso
dásad szép rózsaszál.

— Ha én itt lakhatnék! — sóhajtott 
fel magában — megkísérlem. S csakugyan 
rá is szállt az ingó rózsabokornak egy 
ágára,

— Rózsaszál — kezdé a szót — ha
zátlanná lettem, kiraboltak mindenből, sze
gény vagyok I Csak a dalom maradt meg, 
de hidd el, ez is ér valamit. Lásd, alig van 
erdőnknek egy lakója is, a ki el ne felejtet
te volna a dalolást, kifáradva a mindennapi 
eledel megszerzésében, avagy a küzdelem
ben, amit a nála hatalmasabbakkal kény
telen megvívni. Látod alig van egy lakója 
is erdőnknek, a kinek el ne keserítené da
lát, a minden percben lecsapással fenyegető 
karvalytól való félelem. Én ez örökös küz
delemben is megőriztem hitemet s ebből a 
hitből fakadnak dalaim. Most kemény pró
bára tett a sors, de könnyen jóvá tehető 
minden, ha te is úgy akarod, s én újra 
betöltőm dalommal az ébredő erdőt. Fogadj 
kebledre I Boldog leszek és dalolni fogok. 
S meglátod, boldogságom azzá tesz majd 
téged is, dalom felvidítja majd a te kedve
det is, dalom felvidi'ja majd a te kedvedet 
is, bensőm mélyében gyökerező és dalaim 
szárnyán szálló hitem, hívővé leszen téged 
is és mi kimondhatatlanul boldogok leszünk 
mert hinni fogunk. Nos hát — akarsz-e 
boldog lenni velem ?

Mindezt olyan bűvösen dalolta el az 
erdő édes szivii dalnoka, hogy f.gyelmes 
lett rá az egész környék. És elindultak az 
erdő lakói, hogy felkeressék azt a helyet, 
ahol az a csodás ének szárnyra kél. Egy 
pillanatra tán a rózsa is megindult, de az
tán felülkerekedett hiúsága.

— Nem tehetem,. — szólt — védenem 
kell magamat még a lehelettől is. Gyenge 
testem nem biíná el súlyodat. S mtg léiké
inél talán gyönyörrel jöltené el dalod, testem 
elhullatná pompázó szirmait, s egyszerre 
csak itt állanék dísztelenül, senkitől éozre 
nem veve, akár csak a csenevész kékszinü 
szomszédom, a mely ki sem látszik a kö
rötte burjánzó fűből. Ne nagyj el, én csak 
addig vagyok a virágok királynője, a mig a 
szirmaim üdék, érintetlenek. S áldom a 
Mindenhatót, hogy adott hatalmat, fegyve
reket ezt megvédeni.

— Ne áldozd fel szirti aidnak a lelke
det — veté elldn a pacsirta — lásd én 
milyen egyszerű ruhát ölték és mégis több 
gyönyörűség fakad lelkem dala nyomán, 
mint ama pompázó tollú apró társaim guny- 
jának megcsodálása után. Es én igazán bol
dog sem tudnék lenni, amikor csödáloim 
bámész arcán ott látnám belső keserűségtől 
torz szemükön a sápitó irigység lázas 
sugarát.

— Nem győztél meg pacsirta, de meg 
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mitiv műveltségű szülő nem lát a 
gyermekén semmi aggodalomra keltő 
dolgot, de igen gyakran az intelligen
sebb szülő figyelmét is elkerülő, a 
laikus által fel nem ismerhető, de 
orvosi szemmel nyomban konstatálható 
a betegség és megtörténik, hogy a 
gyermek igy a lappangó bajjal napo
kig érintkezik a többiekkel s terjeszti 
a' betegséget.

Rendes orvosi vizsgálattal ez a 
baj nyomban megszűnik. A gyanús 
gyermeket az orvos haza küldheti, a 
többieket nyomban fertőtleníti s ezál
tal sok, nagyon sok katasztrófának 
van az útja elvágva.

Fontos és kívánatos községenként 
sok, mennél több ovoda felállítása, 
hegy egy rendszerint kis helyen men
nél kevesebb gyermek gyűljön össze.

Kívánatos volna az iskolák heten
kénti orvosi megvizsgálása is. Ez sem 
történik meg, pedig nagyon szükséges 
volna.

Az elmondottak látszólag kis dol
gok, alapjában véve azonban igen 
komoly és mélyreható következményű 
bajok orvosságai.

| Egyedül az ezen ügyeket intéző 
I szakkörökön múlik, hogy a statisztika 

adatai a jelen szomorú képet többé 
elénk ne tárják s kénytelenek vagyunk 
azt hinni, hogy ez ügyben rövidesen 
intézkedés nem fog történni.

II. Kákóczy Ferenc fejedelem 
és bujdosó társai- hamvainak haza
szállítása. A vármegye közönségéhez 
a ministerelnök leiratot intézett, a 
mely szerint e nagy férfiak hamvai 
a folyó évi okt. hó 28-án éjjel fog
nak a vármegye területén keresztül 
vitetni ; mely alkalommal a hamva
kat vivő vonat vasúti állomásunkon 
is fog vesztegelni néhány percig s 
igy itt Járásunk közönségének mód
jában áll a hazafias és kegyeletes 
érzelmeinek alkalmas módon kifeje- 

1 zést adni. Iiemélji'ilt, hogy polgártár
saink nem maradnak el e szép és 
ünnepies alkalomról.

HÍREK.

Udvari hírek. IV. Ferdinand 
toscanai nagyherceg ma délben uta- 

! zik el Gödöllőről udvartartásával. A 
I nagyherceg az utóbbi napokban egyik 
I vadászkirándulása alkalmával meghűlt 

és erős hurutot kapott. Orvosai taná
csára szakította meg gödöllői tartóz
kodását. Idei itt tartózkodása gazdag 
volt kedves epizódokban a népszerű 
nagyhercegnek. Igy érdekes az alább 
elmondandó eset is. Tudvalevőleg a 
nagyherceg legszívesebben a valkói 
erdő őserdő szerű pagonyait szerette 
felkeresni, annál is inkább, mert az 
ö.ök humorú Rajtsán főerdész, a val
kói erdő gondnoka, egyik kitüntetett 
kegyence már évek óta. A főerdészt 
neje a múlt hónapban egy gyönyörű 
leánykával ajándékozta meg. Ezt meg
hallva a figyelmes nagyherceg mele
gen gratulált a tulboldog apának és 
élénken érdeklődött a kisded is édes 
anyja hogyléte iránt. — Szombaton 
hadatta névjegyét Nick Ede kir. tan. 
jószágigazgatónál, kinek e napon név
napja volt. Megemlítjük itt, hogy a 
nagyherceg hozzátartozóinak gödöllői 
meglepetésről is gondoskodott. Remek 
pi.os almákat csomagoltatott és kül
detett Salzburgba elutazása előtt.

Személyi hírek. Dr Héderváry 
Lehel országgyűlési képviselő e hó
13-án  Gödöllőn időzött. — Szegedi 
Maszál. Aladár udvari tanácsos eluta
zott családjával Gödöllőről.

Névnapi üdvözlés. A gödöllöi 
fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 
igazgatósága cs felügyelőbizottsága e 
hó 13-án déli 12 órakor Podhorányi 
József plébános, pápai kamarás veze-

sern győzhetsz Nagy az én igazain, úgy I 
érzem nagyobb mint a tiéd.

Két Könnycsepp csordult ki a pacsirta I 
bús szeméből.

— Még felkereslek rózsa, — szólt s i 
tova repült.

Ezalatt odaértek a rózsabokorhoz az 
erdő lakói, akik figyelmessé lettek a pa
csirta, soha ilyen mélységes bútól nem 
csengett, dalára Körültáncolták, megcsodál
ták a rózsabokrot és még nagyobb hódolat
tal közeledtek hozzá, mint az előtt, mintha 
csak most, a pacsirta dala után, ismerték i 
volna meg igazi értékét. S a rózsa boldogan I 
pompázott a hódolók közepeit, talán érzett 
is valamit szivében a pacsirta iránt: egy 
kis hála lehetett.

A busán tova szálló pacsirta pedig, ha 
egy kissé figyelmesebb, könnyen meghall
gatta volna, a mit a dalától elbűvölt, szeré
nyebb külsejű virágok, a gyönyörtől remegő 
hangon rebesgették : oh, miért nem hozzánk 
jösz ? óh, hogy ölelnénk keblünkre, hogy ' 
megszerezzük neked mind azt a boldogsá
got, a melyet nyújtani megadatott nekünk 
neked, a ki nem annak születtél, hogy egy 
hitvány, lelketlen rózsa kegyéért epedj, de 
azért, hogy mindnyájunkon ur légy és mi 
csak csodáljuk és lessük parancsodat, hogy 
valamikép visszaadjuk azt, a mivel tartozunk.

De a pacsirta nem hallotta megl
Másnap ismét elment a pacsirta a ró- . 

zsabokorhoz. Es még szebben dalolt, mint 
előző nap. Egy percig maga a rózsa is ' 
szinte elbűvölted hallgatta a dalt, de aztán i 
eszébe jutott, hogy ma még sokkal többen 
fogják felkeresni és megcsodálni, s már nem | 
a dalnak, hanem ennek örült. A dölyffel I 
határos az a büszkeség, mely a rózsa egész I 
lényén elömlött. Az ibolya megvetéssel fór- I 
dúlt el e láti ánytól és még jobban meghu- I 
zódott a fii között, onnan figyelve : repeső 
szívvel, a szebbnél szebb dalokra.

A rőzsabokor még sem fogadla be a 
pacsirtát, s ez kénytelen volt ismét elrepülni. 
Még sokkal fáradtabb volt, mint tegnap 

Kimondhatatlan keserűséget érzett. Kezdte 
elhagyni hite : Hatba nem is olyay szép az 
ő dala ? Talán túl szerénytelen volt, mikor 
a rózsa kegyére hitte érdemesnek magát ? 
De még élt szivében egy kis szikrája a re
ménynek, hisz mintha a rózsán észrevett 
volna valami biztatót. Csak a testi ereje 
kezdte elhagyni 1

A rózsát pedig még sokkal többen 
keresték fel ina s még mélyebb hódolattal 
viseltettek iránta. Szinte szeretni kezdte a 
rózsa bűvös szavú dalnokát, ki neki e nagy 
tiszteletet megszerezte, de úgy érezte, hogy 
nem szabad gyengének lennie, úgy vélte, 
hogy minél szomorúbb lesz a pacsirta, an
nál szebb lesz dala, s őt egyre többen fog
ják megcsodálni.

S a rózsa nem is tévedett. A pacsirta 
dala mindig csodásabban csengett,, s neki 
egyre több bámulója akadt. A rózsa örült a 
hiú játéknak és egészen elvakult a dicsőség 
mámorától.

Csak a szomszéd ibolya látta rémülten 
a szegény dalos pacsirta közeli sorsát. És a 
rózsa még mindig nem akart könyörületes 
lenni, a pacsirta pedig nem tudott lemon
dani róla. És az ibolyától jó előre sejtett 
vég közelgett feltaitózhatatlanul.

Egy napon a pacsirta alig birt dalba 
kezdeni, ereje elhagyta, s ő el volt készülve 
a végre. De erről semmit sem szólt a ró
zsának, most ir csak azt hangoztatta, hogy 
milyen boldogok lehetnének együtt

A rózsa tovább is hajthatatlan ma
radt.

A pacsirta dala ezen a napon szivre- 
pesztő volt. Utolsó erejét szedte össze, hogy 
képes legyen végjgdalolni.

Nem volt oly hitvány teremtése az Is
tennek az erdő lakói között, mely könyeket 
ne hullatott volna.

S a dal egyre finomabb lett, majd alig 
hallhatóan fejlődött tovább. Olyan volt, 
mintha az égből szállt volna alá. Ma szo
katlanul hosszúra nyúlt a dal, sokáig tar
tott. Odajöttek mind, mind, a legtávolabbi 

szomszédok is odaértek s a dal még egyre 
hangzott. Hangzott csodás mélységgel telve, 
halkan, elhalóan.

Ahová csak tekintett a rózsa, minde
nütt őt csodálták s mindenütt könyes sze
mekkel találkozott tekintete.

Ó maga is megdöbbent. Úgy érezte, 
hogy ha alá is liágy ezáltal jövendő dicső
sége, nem utasíthatja már el a pacsirtát.

Rátekintett és megdöbbenéssel látta, 
hogy milyen változáson ment keresztül. Ki
aszott, szemé bágyadt volt, tollai megfakul
tak ; megdöbbent még a gondolatától is 
annak, hogy ilyen rémes külsejű lakója le
gyen, ilyet melengessen a keblén. S a rózsa 
már részvéttel sem tudott lenni az iránt, a 
kit tulajdonképen szeretett volna, ha érzel
meit le nem győzi hiúsága.

A pacsirta felemelte szemét, melyben 
már csak a közeli vég halvány fénye rez- 
gett és kiolvasta annak szeméből a gondo
latát. E tekintettől megdöbbent a rózsa : én 
tettem ezzé, rebegte magában. De már nem 
volt mentség. A pacsirta utolsó hangja is 
elhangzott, aztán megüvegesedtek szemei, 
gyenge kiaszott teste rázkódott egyet, s az
tán lefordult az ágról. A rózsának egy ki
álló tövise keresztül szúrta szivét s amig 
megmaradt vére odacsurgott a bokor tö
visbe.

— Gyilkos I — szállt a rózsa felé azok 
ajkáról, kik még előbb hódolva ingták kö
rül.

Csak az ibolya nem szólt egyet sem, 
csak sirdogált magában : óh, ha a pacsirta 
őt akkor észreveszi 1 . . .

Vámos Árpád
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tése alatt testületileg üdvözölte Nick 
Ede igazgatósági elnökét nevenapia 
alkalmából.

Kinevezés. Főispánunk Gyallay 
Imre gödöllői szolgabirósági írnokot 
járási Írnokká nevezte ki s áthelyezte 
a monori szolgabirósághoz.

Mulatság. Nagyszabású mulat
ság volt a tegnapi tulipán estély Aszó
don. Megérkezett rá Budapestről főis
pánunk is, vármegyénk és járásunk 
előkelőségei és főhivatalnokai kísére
tében. Megjelent Prónay Dezső báró 
is nejével, mint a jótékonycélu estély 
védnöke, de részt vett azon Aszód és 
vidékének nagyközönsége, szine-java 
is. Midőn e sorokat írjuk, a gyüleke
zés még egyre fait, a hangverseny 
még nem kezdődött, de gyantáz már 
a banda s az eddig összegyűlt nagy 
és előkelő közönséget látva, nem ne
héz következtetnünk arra, hogy ez az 
estély szép összeget fog jövedelmezni*  
a Tulipán-kert javára.

Rendkívüli közgyűlés. Gödöllő 
község képviselőtestülete f. évi októ
ber hó 12-ik napján délután 3 órakor 
a községház tanácstermében rendkívüli 
közgyűlés*  tartott, melyen a képviselő 
testület tárgyalta az iparos tanonc 
iskola 1905—6 évi számadását és 
1906—7 évi költségvetését. Egyhan
gúlag jóváhagyatott, ép úgy a községi 
iskola 1906—7 évi költségvetése és 
a községi ovoda 19J6—7 évi költ
ségvetése is. Nagy vitát keltett a Kis- 
sebesi gránit kőbánya részvénytársa
ság kérvénye a járdák kiépítéséért 
járó összeg elszámolása iránt. Többek 
hozzászólása után elhatároztatott, hogy 
ez év november 9-én tat! a képviselő 
testület az elszámolás iránt közgyűlést, 
melyre az államépitészeti hivatal és a 
vállalkozó is meghivatnak. A községi 
rendőrség kérvénye fizetés javítás iránt 
aként intéztetett el, hogy a rendőrök 
fizetése havi 50, a rendőr őrmester 
fizetése pedig havi 60 koronára emel
tetik fel a jövő év január 1-től kezdve. 
Végül még Viola Mátyás segélyezés 
iránti kérvénye tárgyaltatott és a köz? 
ségi elöljárósághoz lett utasítva a sze
gény alapból eszközler.dő segélyezés 
végett.

Vitaestély. E hó 11-én érdekes 
vitaestély volt a gödöllői polgári kör

ben. Tárgy : a szegény ember bol
dogulása a mai életviszonyok között. 
Az estélyen sokan jelentek meg a kör 
tagjai közül

Vásár. Túrán ma és holnap lesz 
megtartva az országos vásár. Első 
napon az állatvasár, melyre szabály
szerű járlattal minden állat s Így ser
tések is felhajthatók. Hétfőn lesz a 
kirakodó vásár.

9128. tk. 906 szám.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy »z esztergomi 
Főkáptalan alapítványi pénztára végrehajtató- 
nak özv. Buzsinkay Mihályné szili. Kovács 
Adél végrehajtást szenvedő elleni 7500 ko;. 
tökeköveteles és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő Rákoskeresz
túr községben fekvő a rákoskeresztúri 1094. 
sz betétben Kováts E. Béla nevén álló A 
t 1 sorsz. 4481/19 hrsz. 13. ö. i. sz. ház 
és házhelyből álló ingatlanra a B, 2. a. 
tulajdonjogi korlátozás fentartása mellett 
Erdélyi Árpád késedelmes árverési vevő költ
ségére és veszélyére 3213 kor. kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok — az 11)0(1. évi 
november hó 12. napján cl. e. 10 
órakor Rákoskeresztúr községházánál meg- 
taitandó nyilvános árverésen a megállapiiost 
kikiáltási áron alul is eladatni, fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsarának 10 százalékát 
vagyis 321 korona 30 fillért készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. te. 42. §-aban 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 1831. LX. te. 170. 
tj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgállatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Gödöllőn, 1906. szept. hó 22-én.

Téchv kir járásbiró.

Ügyes fodrásznő
elvállal naponkénti és alkalmi 
hajfésüléseket. Kívánatra házhoz 
is eljár.

Zinner Ilona
2 — 10 fodrásznö

Gödöllő, Rákos-utca 199. sz.

A PESTI NAPLÓ

I

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 előfizető
inek. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb 
értékesebb díszmunkák nem igen jelentek 
mek. S a Pesti Maplö az ő albumait aján
dékül adja előfizetőinek.

Ez idei ajándékunk, az 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni dísz
munkáink hagyományainak. Meg fog felelni 
nekik abban is, hogy kiállítása fényével felül 
fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Aáinden kötetünk külömb volt az előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytől-egyig 
remek diszmüvek voltak.

Idei ajándékkönyvünk

RÁKÓCZI-ALBUM
lesz. Nem tudományos, csak a történelem 
kutatásaiban gyökerező irodalmi és művé- 

I szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a 
j nagy kor hőseit, ünnepjeit és izgalmas hét

köznapjait. Izzó törekvéseit, lobogó indula
tait, mélységes hangulatait, dicsőségét és 

j szenvedéseit. Javairók fogják megírni a nagy 
szabadságharc eleven krónikáját. És meg 
fog szólalni ebben a kötetbe i a kor köl- 

i tészetc és izzó muzsikája. A dalnokot és a 
' tárogatóst is tanúságba idézzük. S a képző- 
j művészetet is. Az egykorit és az újat, hogy 
, képben, rajzüan ábrázolja azt a szentséges 

hőskort.
Nagyszabású festmények, elsőrangú 

illusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszí
tik majd e müvet. S a malapokon kívül ö 
sokszorosító művészet egész sor több

színnyomású képben 
( fog remekelni. E díszes tartalomhoz méltó 
I lesz a keret. Bekötését a magyar iparművé- 
j szét mesterére bízzuk. Hadd feleljen meg a 

remekmű nemes tartalmának a külső meg
jelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
niegkápja karácsonyra állandó előfizetőinkön 

; kívül

i minden uj előfizető is
! aki mostantól kezdve egy évre megszal itás 
I 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 kivá- 
j natra külön értesítést küldünk e módoza

tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala

rr.

X

Buda pest-kel éti p, u, Hatvan és vissza, VASÚTI MENETREND Érvényes 1906, október 1-től.

Állomások Gyv | Gyv Szv : Szv 1 Szv
1

Szv
1

Szv j Szv Gyv Szv Gyv Szv
l

Szv Szv Szv Szv Szv Szv

Budapest k p u — ind. 710 7i 1 715 8>o 835 9’5 1235 180 2 lő 225 330 520 535 624 8 5 8*5 91" 1110

Pécel — — — ind. 827 9 >5 10‘9 117 2’1 300 6” 7to» 857
920

918 1024 120”
Gödöllő — — — ind. 7W 851) 9 ’0 939 1015 143 2'8 254 327 4'19 625 733

8’
941 1050 122'

Aszód — — — ind. 801 9-’2 10” 11’2 2'0 3’1 420 706 1004 1 1 12 1
Hatvan — — — érk. 8 ifi 84» 940 1023 1140 2’7 327 4 lő 413 732 827 1031 1 1 37 128

Állomások V, Szv Szv Szv Szv Szv Szv Szv Gyv Gyv

! 
> Szv Szv Szv Szv Gyv Gyv Szv

Hatvan — — — ind. 22' 43.1 5áo_| 618 6-50 755 1132 12'7 1 n< 457 612 6-5-' 8"9 850
Aszód — — — ind. 3"4 400 550 610 718 8ii) 1 232 130 5 3 633 718

Q
O

! 1 • cn

9i
Gödöllő — — — ind. 36” 5-'” 607 628 7’1 748 845 110.5 1.1205 1.12.51 208 4*7 557 707 747 1931 93«
Pécel — — — ind. 42’4 553 629 6űo 738 8!'5 91)7 1127 230 500 620 730 810 958

Budapest k p u — érk. 52J 635 7'0 735 8’5 0'5 915 1210 1210 130 310 50 7” 8'u 850 910 lOJj 1035
ami&rsrsi
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A inár 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang e-aptgygyal, 3 s 5 évi jót
áll issai minden árfeleineles ne-kiil szigorúan 
az eredeti . rak., i liavi 12 15 kor.-ig terjedő 
iészleli ■ adj.ilt és kerékpár alkatrészeket 
ez e. és■■ világon létező összes*  kerékparm.- 
l.ozL.:/. c" cl jmmik, csengők, lámpák, 
ned.ilok, láncok, conusok és csészéket sto. 
9ri:!si f** i•”"niz következtében

30 százalék árleszállítással
szálli unk 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.
avi fásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng iíckab és Fia 
kerékpár és varrégépttagj kereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktál a 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk 1C.00 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

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

Cy gyös-Visontai 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r, t. Gyöngyös 

sajátterméfii faj-hegyiborainak hatvan 

palack-bor lerakatát 
elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
< fa nevezett bon kát a t. fogyasztóközönség
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedés-re ir/dunkban áll a következő 
minőségekben es olcsó árak mel’ett vételre 
jánlani.

Asztali berek literes K f
Gyöngyösi sziklabor — 72
Fehér asztali bor — 80
Visontai fehér bor — !0
Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai v.".rös asztali bot 1 —

Pecsenye borok ■ 10 100

Eger-Visonta borv, fehér 1903 — .80 -.45
Visontai rizling 1 £01 1,— —.55
Sárhegyalja fii.ér 1SG2 1,— —,55
Gyöngyösi Cabinet fehér 1902 1,— — ,55
Visontai Cabinet .-emelt 1900 1.20 — ,65
Leányka 1900 1,50 —,80
Veltelini 1900 1,50 — ,80

Vörös borok
Egcr-Visontai bor vörös 1903 —,80 — ,45
Visontai vörös 1903 1,— — ,50
Visontai szemelt burgundi 19C0 1,50 —.85
Saját főzésű ó törköly literje 1,50

A botok árában a palackok állt 0
benfoglaltatik, melyek visszahozatalakor pai 
lackonként 10 fillért megtérítünk.

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

Sztancslk Lajos és Hollón Súiulor

60 fillértől 7 koronáig

a gödöllői Erzsébet-könyvnyomdában

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

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

Kezelés nincsen

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

P LIS T I L L EPE
* temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczí-utcza 460. szám

■j Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fá
jl nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
H sirkoszoruk, viaszgyertyak szebabehuzások, ravatal-felállitás, a 
íl személyzet díszes egyenruhában, a gyász!,öcsi mellett fáklyával,— 
S nyitott halottaskocsi vagy díszesebb tivegkocsi, akár vidékre s minden 
I felszereléssel elfogadtatik. -- Hullaszállitás.
| ===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ==

Gödöllőt Erzsébet könyvnyomda.


