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Tél elején.

Itt a tél. Beköszöntőitek a fagyos, 
hideg napok.

■Az idei eszttndö a drágaság 
jegyében múlik el már. Minden drága, 
ami csak szíikségés a napi élethez. 
Ez az állapot nemcsak hogy elkese
redettebbé teszi a létfönntartásért foly
tatott nagy küzdelmet, de némely em
ber számára egyáltalában lehetetle
níti. És ez állapotnak nemcsak okait, 
de orvosszereii is rendre keresik min
denféle ufón módon. Az okokat még 
csak magyarázgatják, megtalálják, de 
az orvosszereket bizony . nehéz,' sőt 
némely tekintetben lehetetlen is meg
találni.

Aszód egész társadalmi életére 
nyomasztólag nehezedik a nagy drá
gaság. Drágább lett a lakbér, pedig 
hát ez már évtizedek óta egyik leg
nehezebb problémája az itteni em

bernek. Drágább lett a hús, a kenyér 
és a mi most a küszöbön lévő tél 
alkalmából a legaktuálisabb — méreg
drága a szén és minden más fűtő
anyag.

Az általános és mondhatnánk 
egyre fokozódó drága
ságot pedig nemcsak a szószoros ér
telembe vett szegényebb sorsú nép
osztály, a munkásosztály érzi, hanem 
a középosztálynak szűkösebb körül
mények között élő, tehát legnagyobb 
része is.

Kétségtelen dolog, hogy akár 
az állami, akár a magánvállalati kisebb 
hivatalnok, akár a kisebb iparos vagy 
kereskedő jövedelme ma már nem áll 
arányban azzal az összeggel, amit a 
mindennapi élet fenntartására fordí
tania kell. Ez az aránytalanság pedig 
egyre növekedik, még pedig kedve
zőtlen irányban s ma már első sor
ban égetően szükségessé válik, hogy 
ezeken a dolgokon valami változtatás 
történjék.

A munkásokat a bérharcba viszi 

a drágaság. Hisz legnagyobb iparunk, 
az építő iparban állandó a sztrájk 
Több szakmára is átviszik ezt és el
keseredettebbé teszik, mint valaha.

A bérharcnak fegyvere a szrájk.
Es itt álljunk meg egy pillanatra. — 

I Amikor a drágaság okát keresik, — 
sokan főleg a sztrájkban találják meg. 
Kétségtelen, hogy valami igazság van 
ebben. A sztrájk legalább is két élű 
fegyver. A munkás küzd vele, mint 
ő mondja a kizsákmányolás ellen, 
igazabban pedig azt iparkodik vele 
elérni, hogy nagyobb bért, több fize
tést kapjon, amihez elvégre joga van, 
hiszen mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy a maga munkáját minél drá
gábban éitékesitse. A sztrájkolók 
azonban nem mérlegelik az általános 
gazdasági viszonyokat, vagyis viszo
nyukat nemcsak az ő munkaadójuk
hoz, hanem a többi munkáshoz és 
azok munkaadóihoz.

így a sztrájk sikere nyomában 
jár a nyomor. így van a szénnel is. 
A külföld szénmunkásai a maguk

TÁRCA.

Hamupipőke cipője.
Irta : Peterdi Sándor.

. . . Akkor a daliái ok hazájának met
ropolisában voltam.

Egy este részt vettem a Second Aven- 
nen fekvő Ball-House egyik táncestélyén. 
Éjfél után unni kezdtem magam és jobbnak 
találtam hazamenni és lefek'Vhii, aludni nyu
godtan, miután a hegyes könyökű missek 
és mistressek egyike sem rabolta el szive
met.

Amint a fényesen kivilágított, széles 
márványlépcsőkön lefelé ballagtam, egyszerre 
meglepődve állottam meg. Előttem egy se- 
Ivemcipőcske feküdt. Hamar felkaptam a 
filigrán kis jószágot. Alig volt nagyobb, mint 
egy gyermekcipő ; egyik kezemet se tudtam 
beledugni. Halavány kék selyemből volt, 
magas aranyos sarokl al ; remek kivitelben 
dísze a cipésziparnak.

Gyönyörködve néztem és felizgatott 
fantáziám a legcsábitóbb képeket festette 
elém arról a parányi kis lábacskáról, amely
ről ez a cipő lemaradt.

— Micsoda gyönvörü láb lehet I Ez a 
hajtás ... ez a karcsú boka . . . Aki ily 
könnyű cipőket hord, az i.em is jár, az 
csak úgy lebeg, libben tova, mint a lepke, 
mint a kis madár . . . Istenemre mondom, 
meg kell tudnom kié ez a cipő I

És azzal elrejtve a selyem cipőcskét 
frakkom zsebebe, mint egy tolvaj, sietve 
surrantam lova. Hazamentem, ah de mai
nem nyugodtam, — ez a gyönyörű cipőcske, 
a bájos ismeretlen piciny laba elrabolla sze
meimről az áimot.

Egész éjjel azon töprengtem, miként 
tudhatnám meg az ismeretien tündér kilé
tét. Éreztem, hogy szerelme., vagyok belé. 
Szép, karcsú lehet, piciny láb . . . piciny 
kéz . . . előkelő, könnyed járás, valószínű
leg jó családból származó is . . .

Reggel ismét csak a cipőcskét néze
gettem és epekedő sóhaj szakadt fel kör
iemből.

A cipőcske belsejében a következő 
címet láttam meg aranyos nyomásban :

„Thome Greater 28 Broadway."
— Ez valószínűleg a cipész címe, a 

hol a bájos ismeretlen ezt a hab könnyű 
cipőt vette. O valószínűleg fogja tu ini, hogy 
ki rendelte meg nala. Rohanok . . .

Es tényleg rohantam a Broadwayre. 
A tolongó tömegben semmire sem ügyelve 
törhettem előre és ennek következtében 
meglehetős számú embert löktem félre és 

oldalba, de viazont engem is nem csekély 
számban löktek félre és oldalba. A szitkok, 
kifakadások egész garmadáját vagdosták 
hozzám, egyik-másik yanke botjával is bö
kött vagy egynéhányat rajtam, de ér, evvel 
se törődtem, csak rohantam.

Végre elértein a Broadwayre, megér
keztem a 28. sz. ház elé.

Szép, nagy emeletes ház volt.
Inkább urilakhoz hasonlított. Már azt 

hittem, hogy tévedtem, midőn a homlokzat 
egész hosszában megláttam a Thome Grea
ter felírást.

Tehát jó helyt járok mégis.
Beléptem.
A fényes egyenruhába bujtatott kapus 

mély bókolással kérdezte, mi járatban va
gyok.

— Thome Greater úrral akarok be
szélni.

— Az emeleten, jobbra, a második 
ajtó.

A süppedő szőnyeggel leterhelt lép
csőkön türelmetlenül siettem fel. Ismét egy 
más botlott elém, ki előzékenyen vezetett 
Greater ur ajtajáig, és benyitva — bebo- 
csátctt.

Tágas nagy szobába léptein. Az inas 
elvette kabátomat és felkéri, hogy foglaljak 
helyet.

Bámulva néztem körül. A fogadóterem 
pazar fénynycl és itléscs ga Tagsággal volt 
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harcával fölkergették a szén árát oly 
fokra, hogy sok más szegény mun
kás nem tud fűteni.

Egyelőre nem marad más hátra 
a polgár embernek, mint a legna
gyobb takarékosság és bizonyos dol
gokról való lemondás, ami keserves 
ugyan, de a szükségesért mindig le 
lehet, sőt le kell mondani arról, amit 
egy kis túlzással fényűzésnek is le
hetne nevezni. Egyben pedig remél
jük, hogy a tél nem lesz oly szigorú 
velünk, hogy aztán már sok helyen 
katasztrofális jelentőségűvé tenné a 
drágaságot.

Párbaj-mánia.
Társadalmi Jólétünk e veszedelmes 

kinövésének a már elmúlt századok nyava
lyás igaztalan maradványának úgy latszik 
nagyon is hódolnak városunkban.

Nem célunk nevek említése, melylyel 
csak képzelt hősöket csinálnánk és elősegí
tenénk társadalmi életünk ezen kinövésének 
még nagyobb elterjedését, — csak ráaka
runk mutatni magara ezen alapjában véve 
korhadt s igaztalan intézmény veszedelmes 
mivoltára, mely az ököljog korszakát idézi 
fel emlékezetünkbe.

Hisz nagyon jól tudjuk azt mindnyá
jan, hogy törvényeink nagyon is enyhék 
azokkal szemben, akik elég vakmerőéit em
bertársaik becsületében gázolni, de viszont 
azt is el kell ismernünk, hogy a párbaj 
mint eszköz, a megtorlásra nem lehet al
kalmas, mert a jól öklelödzö és dueiláló 
pökhendi fráterek ebbeli ügysségük tudatá
ban neki mennek fünek-fának.

Sértegetnek, és a szerencsétlen paraszt 
aki elég vakmerő esetleg velük szembe 
szállni, — ráadásul dacára igazságának, 
— még jól össze is kaszabolják.

De ez még hagyjál), mikor becsület
sértés forog szóban, de hányszor egy nem 
tetsző ábrázat, egy komikus orr, egy yuk- 
szemre való taposás, egy gyanús tüsszentés 
miatt ki van <évc az ember annak a ve
szélynek, hogy két jól fésült alak egyszer 
csak betoppan hozzánk, kirángatnak ágyunk
ból s rettentő komoly képpel előadják, hogy 
ők ennek meg ennek a dicső urnák a meg
bízásából jöttek, akinek vagy adjunk elég
tételt azért, hogy esetleg gyanúsan moso
lyogtunk reá, vagy hát felnyársal uennünket, 
mint egy nyavalyás kappant.

Ha nem fogadja ei az ember, a bölcs 
társadalom gyávának minősiti s örökre meg 
van bélyegezve, — ha igen, akkor ki van 
téve annak, hogy egy szerencsétlen véletlen 
folytán úgy a maga, valamint családjának 
jövőjét tönkre, teheti.

Rövid pár hét lefolyása alatt ismét és 
ismét újabb és újabb párbaj ügyek vannak 
városunkban ; ha igy haladunk, amely nya
valya úgy látszik terjed, mint a ragály, ak
kor úgy, mint minden haszontalan dolog
ban, — ebben is vezetni fogunk.

Egy nagyon is célirányos párbajnemet 
ajánlanánk mi önöknek párbajozó urak

Vívjanak versenyt, abban, hogy melyik 
tud többet tenni embertársai s a közügyek 
érdekében s akkor a nyertesnek mi adjuk át 
a babérkoszorút.

HÍREK

Erzsébet napján. Gödöllő kö
zönsége ez évben is méltóképen ün
nepelte meg dicsőült Nagyasszonyunk 
neve napját. Délelőtt a róni. ka»h 
templomban ünnepi mise volt, melm 
a hatóságok teljes díszben j.-' - 

t.k meg. — A rom. katn. 
! iskolában emlékünnep volt. Az ev. 
! ref. egyház iskolája pedig a tantes-

tűiét és Gönczy Benő ev. ref. lelkész 
: vezetése alatt délután vonult ki az 
! Erzsébet-szoborhoz, és virággal borí

totta azt el az apró, ártatlan /gyer
meki szivek kegyelete. Megható volt 

I a szobornál a kegyeletnek ez a meg
nyilatkozása. Az apró gyermekek gyö- 

I nyörii karban előadott hazafias éne- 
i kei annak a királynőnek a szobránál, 
i aki míg élt, mindig bálványozta saját 
| gyermekeit s elhalmozta szeretettnek 

millió apró jelével a máséit, kűlötiö- 
j sen azokat, akik gödöllői hű népének 
I az ivadékai. — A gödöllői kir. koro- 
i nauradalom Gödöllőn termett virá- 
: gokból font koszorúját Nick Ede kir. 
í fa..., jószágigazgató helyezte el Bécs- 
I ben az udvari sírboltban.

Felolvasó estély. A gödöllői 
polgári kör december 2-án tartandó 
felolvasó estélye iránt általános az 
érdeklődés. Podhorányi József pápai 
kamarás, róm. kath. plébános fogja 

j tartani. — Az illustris felolvasó a 
I vallás socialis hatásáról tartja nagy

szabású szabad előadását, — különös 
tekintettel a helyi viszonyokra.

Megyebizottsági tag választás.
A valkói kerületben a napokban ej- 

. tették meg a választást, a megüresedett 
törvényhatósági bizottsági tagság 
Sziberth Gusztáv választatott meg n. 
többséggel.

Hal' v
í !'■' mé '.'.'egtiait tírrd",íec.'ei.', .■.'’v.én "

. . ik evében. A joték; • ■ . .gái.jl
íuiil *$ ismert s Áöztiszicietb' .

berendezve. A nap ragyogó fényét nehéz 
függönyök fogták fel és az átszürödö bibor- 
sziníl sugarak művészi majolika vázákon, 
remek festményeken, nehéz, remek faragásu, 
dúsan aranyozott bútorokon játszadoztak.

—- Hm I — gondoltam magamban, 
mialatt a kényelmes bársony zsöllébcn he
lyet foglaltam, úgy látszik, valami cipő
királyhoz jutottam.

A teremben még 9 — 10 fiatal ember 
volt ; mindegyikük arcán jól kivehettem a 
csodálkozás jelét

— Az én Hamupipőkém tehát csak
ugyan valami nagyon előkelő család gyer
meke lehet, ha ily üzletben veszi cipőit, — 
gondoltam magamban. És azzal elmélázva 
ábrándoztam ismeretlen tündérkémről és 
hévvel szorongattam szivemhez a selyem- 
papirba burkolt kis cipőt.

— Uram, ön következik!
E szavakkal verte szét ábrándképeimet 

az inas — és udvarias meghajlással veze
tett be a másik szobába.

— Van szerencsém, jó napot kívánok, 
mister, — üdvözölt egy elegáns ur. Paian- 
csol kérem ?

-- Thome Grcatcr urat keresem.
— Azonnal kérem, csak kissé el van 

foglalva. Addig uraságod megszemlélhetné 
a világon legnagyobb gyárunknak termékeit. 
Íme ebben az osztályban vannak a fényrná- 
zos cipők, amott a különböző színes cipők, 
itt oldalt a sport cipők, amott balra a reg
geli, üli, vadász cipők.

— Valóban szépek . . különben is 
a gyár jó hírnevéről már volt alkalmam 
meggyőződni —

— Ah úgy, ön már rendelt nálunk 
Stophings ur . . . nézzen utána . . hányas 
számú — pardon! szabad nevét kérnem 
— megmondtam, mire Sfopkings ur egy 
rengeteg könyvben lapozni kezdett.

— A név nincs bevezetve I
— Nem is lehet, mert még ue.i: ren- . 

deliem . . . nem is azéit- ;
— Úgy. tehát első eseo/en van sze- i 

rencsénk. Rögtön intézked ,ik; a lábról ; 
gipszlenyomatot veszünk,,'■■a pontos mérete
ket elkészítjük és uraságod ezentúl csak a 
számol megmondja és az c olérhetlen állású 
cipőket 12 óra alatt megkapja. Steppens ur 
gipszlenyomatot !

Mielőtt eléggé szabadkozhattam volna, 
már le kellett ülnöm, a cipőt lekapták lá
baimról, azután a lábamat gipszbe mártot
ták, — öt perc múlva a cipő ismét lábamon 
volt.

— így 1 Most kérem a megrendelő 
lapot aláírni. Fénymázas, lakk, krokodil, 
fóka-bőr, bagaria, posztó, chevreau, sárga, 
zöld, iehér, gombos, fűzős, félig gombos, 
gombos és fűzős, alacsony, magos sarok, 
gömbölyű, hegyes, szögletes orral.

Szédülve dadogtam valamit.
— Helyes, tehát reánk bizza ; ez a 

legjobb ; mi majd a láb nagyságának, alap
jának leginkább megfelelőt fogjuk szállítani. 
Brown ur, ez az ön szakosztályába tartozik, 
kérem előjegyezni. Svizt ur, kérek nyugtát 
10 dollárról, — ugyanis a cipő ennyibe 
kerül.

Akarva, nem akarva lefizettem a 10 
dollárt.

— De kérem, én Greater úrral . . .
— Igen ; azonnal megkérdezem, lehet-e 

már vele beszélni.
A telefonhoz lépe't; néhány perc 

múlva Greater ur előtt állottam.
Végre I végre !
— Uram ! — szóltam hozzá izgatot

tan, — a napokban a Ball-House lépcsőin 
ezt a cipőcskét találtam ; nemde az ön 
nagyhírű gyárában készült?

— Igen.

— Gratulálok önnek!
— Köszönöm.
— Már most a pontos üzletvezetés, 

melyet itt tapasztaltam, remélnem engedi, 
hogy megtudhatom kié ez a cipőcske, ki 
rendelte, ki viselte, ki veszítette el I Uram, 
ha nem akar boldogtalanná tenni, ha nem 
akarja, hogy mint Ahasverus bolyongjak, 
sehol nyugtomat nem lelve, akkor elárulja 
ezt nekem.

— Oh, szívesen adok felvilágosítást, 
— monda nyugodtan mr. Greater.

— Boldoggá tesz 1
— Ezt a cipőt uram, senki sem ren

delte, senki sem viselte, senki el nem vesz
tette . . .

— Ah I — kiáltám én megmeredve.
— Ez a cipő — hűhó-cipő, vagy 

mondjuk reklám-cipő, melyet ügynökeim 
alkalmas helyeken letesznek és igy teszik 
figyelmessé az embereket cégemre. Keserves 
uram az élet, nagy a konkurrencia, az em
ber úgy segít magán, ahogy tud.

. . . Elképzelhetik, hogy nem is tu
dom, miként kerültem haza; és azt is elhi
heti, hogy a dédelgetett cipőcskét úgy vág
tam a földhöz, hogy menten kettő lett be
lőle.

Másnap elhozták a 10 dolláros cipő
met ; megért testvérek közt 3 dollárt A kül
döncre persze rákiáltottam és az sietett ki 
az ajtón.

Néhány pillanat múlva benyitott.
— Uram, és a cipőké*  nem dobja 

utánam ? Pedig ez a rendes szokás, és az 
üzlet számit reá . . . különben nem szab
hatnánk ily olcsó árt . . .
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álló úrnő halála széles körben kelt 
őszinte részvétet. A Hecht család, a 
melynek az elhunyt a feje volt, — 
egyik legrégibb állandó gödöllői nya
raló család s itt díszes villájuk is 
van.

Sorozás Pestmegyében. Pest
vármegye alispánja értesíti a megye 
járási főszolgabiráit, polgármestereit 
és a vármegye főorvosát, hogy az 
állandó sorozó bizottság december hó 
6-án és 21-én fog működni és pedig
6- án a monori, alsódabasi, ráckevei 
és váci járásbeliek, továbbá Szent
endre és Vác városbeliek számára. 
Ez a bizottság 1907 évi január hó
7- én és február hó 6-án is működni 
fog az öszzes járás és városbeliek 
számára. Az állandó sorozó-bizottság 
mindenkor reggel 9 órakor ül össze.

Gyászrovat. Kövesi Adolf né, 
Kövesi Adolf gödöllői pékmester neje 
e hó 18-án meghalt Budapesten. Te
metése e hó 20-án ment végbe az 
üllői-uti klinika halottas házából nagy 
részvét mellett. A boldogultat csa
ládja és kiterjedt rokonság gyászolja.

Kovács István gödöllői jómódú 
földmives gazda e hó 22-én meghalt 
Gödöllőn. Temetése e hó 24-én d. u. 
3 órakor ment végbe a ref. templom
ban elmondott megható búcsúztató 
gyászszertartás után, óriási részvét 
mellett.

Csendélet a sorozáson. Most
ÍR Gödöllőn a járácholt ^állítás Irö- 

.... legénység sorozása. V^-, is olyan 
lárma. .;<’j:..Iiajkodás' szerte a 
városban, hogy ....... csuda a vala
mely nap aiK-ikül n. k el, .iogy e\ ■ 
két részegségig bepé .dkázott legén., t 
a csendőrség ne legyen kénytelen le
tartóztatni. Pénteken a versegieket s< 
rozták és a sorozás egy legénynek 
majd az életébe került. Részegségében 
az egyik csendőrt akarta megtámadni, 
akitől azután védelemből oly súlyos 
ütést szenvedett, hogy eszméletlenül 
terült el a földön s csak dr Teghze 
Lajos kir. palotaorvos által hirtelen 
nyújtott első segély és hosszas élesz
tőseknek köszönhető, hogy az élvezett 
túlsók italtól teljesen eszméletlen em
ber magához tért és életben maradt. 
Hát hiszen helyes! Mulasson a fiatal
ság. Helyén is van sorozáskor egy kis 
mulatás, szokásos is, még a törvény 
is patentirozza; de ne i,rya el az 
eszét. Az már nem emberi dolog és 
sehogyan sam illik az egyén emberi 
méltóságához Mindenesetre árnyat 
vetnek az ilyen esetek az illető köz
ség elöljáróságára. A bírónak, jegyző
nek, ha van tekintélye, meg tudja fé
kezni jó szóval a népet és akkor nem 
fordulnak elő a péntekihez hasonló 
sajnálatos incidensek. Amint külön
ben ezt több község példája is mu
tatja, épen a jelenlegi sorozáson.

A Pesti Napló idei ajándéka az 
1906 évi karácsonyi albuma kiállítása fényé
vel felül fogja mu'ni a megelőző évi kiad
ványokat. Minden kötet killömb 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 mülapo- 
kon kívül a sokszorosító művészet egész 
sor több színnyomású képben fog remekelni. 
E díszes tartalomhoz méltó lesz a keret. Be
kötését a magyar iparművészet elsőrangú i 
mesterére bízzak. 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 előfize
tésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és 
negyedévenként, sőt havonta is eszközölhető 
s kívánatra külön értesítést küld e módo
zatokra vonatkozólag a Pesti Napló kiadó
hivatala Budapesten, VI., Andrássy-ut 27.

A legelőkelőbb orvostanárok ál
tal ajánlott és a kiállításokon 
aranyérmekkel és díszoklevelek

kel kitüntetett

ESTERHÁZY

mely a közöns-p

kedve jcz itala —
- Mindenütt kapható.

Központi iroda :

Gi" °rházy Géza 

féle ccgnacgyár 
usnn Budapest min 

V. kér., Nádor-utca 16.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin a t. közönség szives tudó 

mására hozni, hogy a
-------------G d ö 1 1 ö n--------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjein régi jöhirnevü 

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

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonná

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan Részit és legolcsóbban felvállal

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

Gödöllőn 
uri családi házHVS 
cseléd lakosztállyal, szabad zjlorlA 
kézből, készpénzfizetés mellett vlcLUHJ. 
Bővebb felvilágosítást ad Jáhl Nándor Buda
pest, II. kér , Csalogány-utca 22. sz. délután 
2—4 óra közt. Közvetítők kizárva. 3_3

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

Zinner Ilona
8—10 fodrásznö

Gödöllő, Rákos-utca 199. sz.

Ügyes

a

□ e

szabónö :: ::
mindennemű női ruha 
varrást és szabást elfogad 
mtányos áron

5—5'
Tisztelettel

Danszky Ilonka
Gödöllő, Rudolf-u. Janicsek-ház

3 db K 4.— 6 db l< 7.50 12

• Újdonság 1 Feltűnést keltő !
Csillogó karácsonyfa angyal

í csengő
i 6 aranyozott angyallal 30 cm. magas, 
j Eltörbetetlen karácsonyfacsucs.
í Pontos nrüköclúBért kezesség !
! Legszebb és legújabb karácsonyfadísz i 
’ egy keresztény családban se hiányozzék. I 

A 3 gyért- aláng 
által fejlesztett 
meleg levegőtől 
a liajtókerék for
gásba jön is a 
rajta megerősített 
golyók a 3 csen
gőhöz verődnek, 
imái al kellemes 
csengés keletke
zik, mely i’jut 
és öreget ájtatcs 
karácsonyi han

gulatba ejt.

Ára karton 
dobozzal és 
használati 

utasítással 
együtt az 
összeg be

küldése 
mellett 

bérmentve
K 1.50

db K 13.50
Utánvéttel 20 f. több.

11a nem tetszik, pénz vissza ! 
Megrendelések idejekorán intézendök. 

K.c-.ii ád János 
első óragyárához Brüx 1874. Csehorsz. 
200 oldalas 3000-nél több ábrát tartalmazó magyar árjegyzé

kemet kívánatra bárkinek ingyen és bermentve küldöm.



1906 november 25
4

Jeti
P.-e.
Coampion kerékparo- 

.... ... ... .... P^vpyal.3s5 évi jót
áll issal minden árfele nek-s uem.il szigorúan 
a.. ceJe.i ...a ion had 12-15 kor.-«g terjedő 
, életre adjuk é. kerékpár alkatrészeket 
a viláarúl lé ezÁ összes
lu>külső és belsóguinr.tik, csengők. UmpaK. 
pe.i ilok, láncok, conusok és csészéket stb. 
ó iási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

rnsőrarvy.i 
varrógépeket

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

áll ássál szállítunk.
Javításokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

tlelical 
és The

(•Síi

kerésparok-

Éggft íiisíij-asztük-íi,
az étvágyát nem rontják ás kitűnő ízűek
Doboza 1 és 2 kor. Próbcdoboz 50 fill. 

Fő- és szétküldési raktár;
„NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám _

r

J
,, , Gödöllő : Szentmikióssy B n
/Sn Ufrl' Alberti : Langhof Gyula. Egger nrellpasztrllnfe 
lAUjJJlUirJ B Aszód. Sárkány László. «ak n.m.r merayó,yltou. j

Láng Jakab és Fia 

kerékpár és vnrrógépnagykereskedők 
Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg

bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám, 
és Budán, II., Zsiginor.d-u. 9.

Diszárjegyzéklink 1CC0 képpel kerékpár és 
alkotórészekről ingyen és bérmentve.

A • ... • í •
véltek teljesíteni t. vevőiknek, midőn a híres

Gyöngy Ös-Vlsontai 

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 melleit vételre

Asztali borok
Gyöngyösi sziklabor 
Fehér asztali bor

literes K f
— 72
— 80

Visontai fehér bor — 90
Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai vörös asztali bor 1 —

Pecsenye borok Vio 35 100

Eger-Visonta borv. teher 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 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 19C0 1,50 —,85
Saját főzésű ó törköly literje 1,50

A borok árában a palackok ára 0
benfoglaltatik, melyek virszahozatalakor 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

Sstanesi/i Lajos is lloUóy Sándor

A lejrkilüriőblo és 
lejrolcsó’olD éloleip !

Szerkeszti: íleltai Jenő
Fömunkatársak : Ambrus Zoltán, 
Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, 
Ignotus. - Képei javat Cserna 
Rezső, Csók István, Garay Ákos, 
Gi.lácsy Lajos, Fényes Adolf, Fe- 
renczy Károly, Kernstock Károly, 
Máik Lajos, Linók Lajos, Vesz- 

tróczy Manó rajzosa.
Péntek délben már kézhez 
kapják a vidéki előfizetők a

FI Pi Í2UC2T I
Előfizetési ára páratlanul olcsó : 
Egész évre 6 K.'Negyedévrc 1'5 > 
Félévre 3 K. Egy hóra 50 fii. 
Egy szám ára 5 kr. (10 fii.)
Kriss. vidám, pajkos, ere
det i, eleven, ördekvs. Bá

tor, díszesen iliuszi '» 
heti ölolíip.

Mutatványszámot ingyen küld a 
Fidibusz kiadóhivatala

li u <1 a petit, Klikk Sx i Iá )*d  - u I).

I
I

FeNT1Eí* FrTrröK?*RTA5  MKUITT KÜLDI:

RR U
tYSkYSZKRTáRA. TI5ZA5ZENTIMRÉN.

Hatvani főraktár :
Szémann Ágoston gyógyszertárában.

1 mm. 14 Korona. Cim a kiadóban

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak seobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. Hullaszállitás.
-r— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ■ ... -

Oödöllöi Erzsébet könyvnyomda.


