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Október 6.

Haldoklik a természet.

Száraz, sorvasztó hideg őszi szél 
csapkodja az elesett hősöktől borított 
csatatereket.

Vége van a dicső szabadság
harcnak, eltűnt, miként egy édes 
álom s borzasztó volt belőle a föl
ébredés.

Óh Világos, temetője ts a fensé
ges szabadságnak, hány lett miattad 
ö'rökké bujdosó s hány Félisten feje 
hullott miattad a porba . . .

Menekülni — menekülni ! volt a 
kiadott jelszó s boldog volt, ki mene
külhetett.

Hát ti Arad sötét börtönében 
sínylődő rabláncot hordó 13 ragyogó 
csillaga a magyar nemzetnek, miért 
nem menekültetek ?

Nem tudta ugy-e a ti nemes lel- 
ketek elképzelni, hogy akadjon ha
landó ember, ki halált merjen kiáltani 
nemes fejetekre azért, mert széttörté
tek egy rabigában sínylődő nemzet 
bilincseit, avagy ha tudtátok volna is, 
ti, akik véres csatákban száz halállal 
szemben kacagtatok, képtelen voltatok 
menekülni akkor, mikor szent ügye
tek, melyért véretek ontottátok, leti- 
portatott . . .

A szabadság, egyenlőség, test
vériség 13 apostolát nem hagyták so
káig rabláncot csörgetni sötét börtö
nükben.

A bresciai hiéna a nemzet gyil
kosa kioltotta nagyjaink nemes életét 
oki. 6 án.

Nyugodtan, emelt fővel büszkén 
léptek hóhérjuk elé, nem félt, nem 
remegett, nem könyörgött egy sem s 
a szabadság martyrjaihoz méltóan 
haltak meg azzal a boldog megnyug
vással lehelték ki nemes lelkűket, 
hogy szeretett hazájukért és embertár

saikért megtették mindazt, amit ha
landó ember megtehet.

Haynau, az emberi alakba bujta
tott szörny azt hitte, meg tudja ölni 
a szent eszmét, melyért a hősök 
martyrhalált szenvedtek, ha őket ki- 
végzi, — csalódott, csak testüket öl
hette meg. A szabadság, egyenlőség, 
testvériség, e szent eszmék zászlója, 
melyet a megdicsőültek oly magasan 
s dicsőségesen lobogtattak a csaták 
viharai között, lángra gyújtotta a szi
veket, mely nemes láng örökké kiolt- 
hatatlan lesz, mig csak egyetlen egy 
magyar szív dobogni fog.

Most pedig midőn a gyásznap 
évfordulóján elzarándoklik lelkünk 
hozzátok a szabadság Golgothájához, 
erősítsétek meg ti, elköltözött féliste
nek sziveinket, hogy szeretni tudjuk a 
hazát, melyért ti éltetek áldoztátok ; 
hogy megtudjuk becsülni embertársa
inkat, hogy egyenlő legyen itt a föl
dön minden ember s egv kapocs 
tartson össze itt mindnyájunkat e 
hazában s ez : a szeretet.

TÁRCA.

Virrad . . .
Virrad . . Nem látjátok ti emberek ? 
Már messze, távol virrad valahol 
Véres az ég és riadtan mered
A nap füzébe az éji bagoly.

Közéig a virradat.
Nem Tátjátok az óriás hadat,
Melynek sorába észrevétlenül 
Az emberiség milliója gyűl.

Nem látjátok, hogy virrad már a haj
nal

S világot gyújtó véres diadallal
A vénhedt földnek homlokára lép
A nép 1

A messzeségen át
Nem halljátok-e léptei zaját ?
Mint mikor százezernyi rög
A bércoromról ledübörög . .

Az lesz a nap,
A szolganép, ha börtönére csap

És az uj korszak hajnalfényinél
A szent szabadság nevében Ítél.

Az lesz a nap, mikor a pillanat 
Vajúdó századokon athalad . . 
Minden uj képet ölt,
Föltárnád újra s szabad lesz a föld, 
Útját nem allja semmi égi kör
S a végtelenbe tör . . .

Az lesz a hainal,
Mikor a föld robogó diadallal
Büszkén, szabadon
Szarnyal végig az égboltozaton

S a nap helyett
Ragyogni kezd a mindenség felett . . 
Virrad . . . Nem látjátok, ti emberek? 
Ébredjetek I

Pakots József

Szív és dicsőség.
Abban a kis városban, ahol Gáthy 

Ágnes nevekedett, mind ösmerték egymást 
az emberek. Kevés dolguk volt, még keve
sebb szórakozásuk, igy hát abban lelték a 
legnagyobb örömüket, hogy egymás dolgai

iránt érdeklődtek, pletykáztak, intrikát szőt
tek, szerelmeseket összeboronáltak, hitves
társakat szétválasztottak és jobb ügyre méltó 
buzgósággal munkálkodtak azon, nogy va
lami valahogy titokban ne maradjon, rend
szerint olyasmi, amihez senkinek sem volt 
köze, csak éppen annak, akit érdekel. Na
gyon természetes, hogy mindezt az asszo
nyok cselekedték. Tudni kell ezt, hogy meg
értsük Gáthy Ágnes históriáját.

Az öreg Gáthy Sándornak négy leá
nya volt. Ök nem is laktak tulajdonképen a 
városban, hanem künn azon a kis birtokon, 
ami az ösök nagy birtokából maradt. Az 
öreg Gáthy megőrizte ezt a darab földet, 
napestig dolgozott, talán szerzett is volna 
hozzá, ha nincs olyan nagy családja. De ez 
neki nem okozott gondot, bálványozta a 
feleségét, nagyon szerette gyermekeit s neki 
minden öröme igazán csak abban tellett, 
hogy ezekhez a körülményekhez képest jó
létet és biztos jövőt szerezzen. A biztos jö
vőt pedig nem abban találta, hogy a leá
nyait minél előbb férjhez adja, hanem ab
ban, ha ö behunyná a szemét, az özvegye 
meg az árvái, ha takarékoskodnak, holtuk 
napjáig megélhessenek azon a bizonyos 
földön.

A Gáthy leányok szépek és kedvesek 
voltak. A városi meg a megyei fiatalság le- 
gyeskedett is körülöttük, de hát ezek a fia
tal urak, amikor azután házasságra kellett
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Mi pedig fogadjuk meg e nagy 
napon, hogy áthatva dicső nagyjaink 
lagyogó példájától, legalább megkö
zelítőleg igyekezzünk lelkünk minden ; 
melegével hasonlókká válni hozzájuk I 
s akkor szentül hiszem, leróttuk nagy- ■ 
jainkkal szemben a kegyelet adóját, | 
mert akkor nyugodtan fognak aludni 
ők és édesek lesznek álmaik.

Jupiter

Felír minden kis ingó-bingót 
Csupán a röndnek kedveér,
Mert úgy véli — a szoros zárlat
Itt, vagy amott — de többet ér.

Gödöllő ám, nagy város éjjel.
Piac tere csak éjjel él,
Ki röppennek az éji lepkék 
S a Krónika róluk regél.
De közel ám a végzet ujja :
A rendőr-őrszem erre tér I
S a dutyiban egy éjji zárlat 
E csavargásnál — többet ér.

Stella

HÍREK.

Zárlat.
— Krónika —

Bpesten ha van rövid zárlat 
Rögtön nyomában ott a tűz 
Gödöllőn, ám a posta mester 
E fogalomból gunyot üz.
Ö megvet minden rövid zárt és
Flegmával napi rendre tér 
Szerinte jobb a hosszú zárlat 
S bizalmas körben többet ér.

Már működik a végrehajtó 
Ex-lex alatt sokat pihent
S ha megcsíp egy-egy biztosítást 
Adót behajt, vagy más ilyent,

Udvrri ebéd. Csütörtökön udvari 
ebéd volt Gödöllőn, melyen a házi 
gazda toscanai nagyhercegen kivül 
Bogdán titkos tanácsosa, Rótt vár
kapitányhelyettes, ix'ick kir. tan. jó
szágigazgató, Almássy csendőrszáza
dos, Pirimer erdőtanácsos. Pettera 
fővadászmester, Polner kir. tanácsos, 

j dr Teghze kir palotaorvos, PoJho- 
( rányi pápai kamarás plébános, dr 
' Heyder főszolgabíró, Téchy kir. járás- 
' biró, Egyed állomásfőnök és Lipcsty 
j postamester vettek részt.

Bucstizás. A Gödöllő és vidéke 
í fogy, és ért. szövetkezet tisztikara és 
, igazgatósága a múlt vasárnap bucsu- 
I zott el, népes gyűlésén, lovag Asbóth 
] Béla igazgatósági tagtól, aki Aradra 

helyeztetvén hivatalában át, kénytelen

volt -körünkből távozni. A távozóhoz 
Nick Ede kir. tanácsos, elnökigazgató, 
intézett megható búcsúbeszédet s át
adta a szövetkezet emléktárgyát, egy 
remek müvii órát, melyen egy szobor 
a munkát ábrázolja. Meghatottan mon
dott köszönetét a távozó a szép ün
neplésért. Az igazgatósági ülés ezután 
még a szövetkezet üzleti ügyeit in
tézte el.

Uj iparfelfigyelő. Iparos isko
láink uj szakfelügyelőt kaptak. Litván 
Sándo-, szegedi polgári iskolai tanárt 
nevezte ki a közoktatásügyi minister 
e nagyfontosságu állásra. Iparos ta- 
nonc iskolánk gondnoksága e hó 5-én 
tartod ülésében üdvözölte az uj szak
felügyelőt.

II. Rákóczy Ferenc hamvainak haza
szállítása. Az idegenben bujdosott legideá
lisabb magyar szabadsághősök egyikeitek, 
II. Rákóczy Ferencnek szent hamvai rövid 
egy pár nap múlva az édes hazai földben 
fognak nyugodni, melyért mindenét kockáz
tatta, szabadságát, vérét életét. A szent ham
vak október 28-án érkeznek az itteni vas
úti állomáshoz és itt rövid ideig tartózkodni 
is fognak. Vármegyénk szintén nagy buzga- 

i lommal igyekezik, hogy méltóképeu kivegye 
I iészét a magyar nemzet bujdosó csillaga 
; földi maradványainak ünnepelésében.

Aszódi járásbíróság. Aszód 
i község polgársága végre megmozdult 

az oly régóta óhajtott aszódi kir. já
rásbíróság felállítása érdekében. —

dandolni, nem csak az ideáljuk szemébe 
kacsintgattak, hanem sandán belepishntöttak 
a telekrtönyvbe is. Mindig négy darabra I 
osztották a Gáthy birtokot és a számadást I 
úgy végezték ; ami egy családnak elég, az I 
négy családnak kevés. Gáthy Ágnes aki nem j 
volt ugyan a legidősebb leány, jól látta ezt j 
és maga sem tudta miéit, nem bírt úgy j 
cselekedni, mint a nővérei, akik bizony szi- I 
vesen latiak minden valamire való udvarlót. I 
Ain azért Ágnesben is megmozdult a szív, ( 
de ö úgy hitte, hogy ha már a fiatal urak ) 
olyan okosak, hogy számolgatnak, lesz néki 
is annyi esze. Hát igy esett. A megyebálon ' 
sokat táncolt Seregi Pistával, az öreg tönkre 
ment Seregi Gáspár jogász fiával. Az öreg 
Seregi iktató lett a megyénél, amikor egy 
szép napon, pergő dobszóval kihúzták lába 
alól az ősi földet. A Pista fia csinos gyerek 
volt. Az öreg csak azért járatta az egyetemre, 
hogy majd ha a gyerek végez, ur legyen a 
vármegyében, úgy, mint az apja volt vala
mikor. Seregi Pista beleszeretett Ágnesbe, 
húsz esztendős szivének rajongó, ideális ér
zésével. Ágnes, akinek tetszett a fiú, úgy 
gondolkozott, hogy ebből a gyerekből lesz 
valami különösen akkor, ha elvonják a ti- 
vornyázó kompániáktól, ha rászorítják a ta
nulásra, ha serkentik az ambícióját és jól 
bánnak vele, úgy mint egykor szegény édes 
anyja. Es azután, ha majd arra való lesz a 
fiú, hogy házasodjék, akkor nem fogja el
hagyni azt a leányt, akinek szerelme, szere- 
tete, az ifjúsága legszebb éveit aranyozta 
be. —

Seregi Pistának második otthona lett a 
Gáthy ház, a nagy intelligenciájú Ágnes a 
tanulásban is segiiett neki. Az idők folya
mán azután nagyon megszerették egymást. 
A kis városban pedig az összes asszonyok 
és leányok megállapodtak abban, hogy hát 
elvégeztetett, az Ágnesből Seregi Istvánná 
lesz. Élénken figyelték, hogy a Pista gyerek 
hogy tanul, hogy vizsgázik, hogy a Gáthy
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rtgnes nem-e fordul cl tőié, nem-e unja 
meg a várást, hiszen kérik a kezét egyszer- 
másszor. Az öreg Seregi meg ravaszul hall
gatott. Látta ő azt, hogy a gyerek jó kézben 
var, esztendők múlnak, amíg valamiie való 
állashoz juthat. Gondol'a, de nem mondta 
az öreg Seregi, hogy a dolog végével pedig 
esztendők alatt ráérünk vesződni. Az esz
tendők pedig szép lassan eltelnek. Nem tör
tént semmi nevezetes. Férjhezment a legidő
sebb Gáthy lány, férjhez ment a legfiata
labb is.

— Bizony jó volna már az Ágnesnek 
is fejkötő alá kerülni. Mondogatták olykor 
csipósen Oáthyéknak.

Az öiegek hallgattak, Ágnes pedig mo
solygott, bár lelke mélyén gyűlölte ezt a 
pletyk zó, intrikáló, mindig mások dolgaival 
foglalkozó hadat. Áz esztendők mondom el
múltak, a Seregi Pistából megyei aljegyző 
lett és akkor — minek csürjem-csavarjam 
ezt a históriát, addig fondorkodott ravaszul 
az öreg Seregi az iktató könyvek közt, 
amiglen a fia el nem jegyezte magát egy 
szomszéd megyebeli gazdag kereskedő nem 
éppen szép, de nagyhozományu leányával.

Gáthy;Ágnes az első pillanatban azt 
hitte, megszakad a szive. De büszkesége 
győzött mindenen. Ritka energia lakozott 
ebben a leányban. Mindent el tudott tűrni, 
csak azf az egyet nem, hogy a városkában 
szánakoznak rajta, gúnyos pillantásokkal 
méregetik, kárörvendő vigyorgással néznek a 
szemébe és bántják a szüleit is. Elhatározta, 
hogy menekül erről a helyről. A kis hozo
mányát elkérte a szüleitől, kikérte a bele
egyezésüket is, azután felment a fővárosba 
tanulni a sziniakadémiára.

— Hát színésznő iesz a Gáthy Ágnes
ből ? No majd meglátjuk, mire viszi, meg- 
vigasztalódik-e ? — mondogatták a kis vá
rosban és édes kis mosolylyal, rosszul rej
tegetett gunynyal bucsuzkodtak a büszke, 
szomorú leánytól, aki az élet egy uj isme

retlen útjára tévedt, hogy valahol egy kis 
boldogságot keressen még magának.

Gathy Ágnesben pedig, a ki lemondott 
már a szerelmi boldogságról, a büszkeség 
lángja lobogott megmutatni, hogy ér ő ma
gában is valamit és megalázni a rajta szá- 
nakozókat.

Csak rövid harmadfél esztendő telt el, 
Gáthy Ágnest már ünnepelték. A büszke 
leány fürdőit a dicsőségben, a hódolatban 
s magában azt mondogatta, hogy szinte 
jobb is, hogy nem ment férjhez, mert Íme, 
igy sokkal boldogabb. A harmadik év végén 
hazament. Persze, hogy nagyot fordult a 
kisvárosi világ. A gunyolódók, a szánako- 
zók a gőgös fejbiccentéssel köszönök, a 
kegyesen leereszkedők most mind szeren
csésnek érezték magukat, ha közelébe fér- 
kázhettek. mindenki büszke lett egyszerre 
barátságára, mindenki szeretetéről biztosí
totta és dédelgették, babosgatták.

Gáthy Ágnes mindebből csak egyet 
látott ... a hódolatot. Ez kellett neki, ezt 
akarta.

Hogy aztan este fáradtan leült a 
Gáthy kastély csöndes verandáján a csil
lagos égboltra tekintve, úgy elgondolkozott 
életének sorsán. Úgy érezte ebben a csön
des pillanatban, hogy nem boldog mégsem. 
A dicsőség ragyogó, kápráztató, mámontó 
valami, de minden melegség nélkül való.

Mi hiányzik hát neki ? A parkban lé
pések hallatszottak. A legidősebb Gáthy 
lány, aki már évek óta férjnél volt, játsza
dozott ott a gyermekeivel. A büszke Gáthy 
Ágnes elnézte ezt a játékot, aztán egyszerre 
keserses zokogással borult oda az ablak
patkányra és sokáig sirt a sötét éjszakába.

Nemeskéri Kiss József 
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Kedden, e hó 2-án Gaal András orsz 
gyűl, képviselő vezetése alatt 10 tagú 
küldöttség tisztelgett az igazságügy- 
ministerncl. A küldöttség szónoka 
Cchugyik Pál ág. ev. lelkész volt, ki 
nagyobb beszédben fejtette ki Poionyi 
minister előtt, hogy a népies s virág
zó községeket számláló galgavölgynek 
mily nagy szüksége volna egy közel 
fekvő helyen felállítandó járásbíróságra 
s hogy fekvésénél fogva e járásbíró
ság székhelyéül Aszód volna a legal
kalmasabb, hova — mint kereske
delmi fókuszra, a környékbeli falvak 
különben is gyakran bejárnak. — A 
minister szívesen fogadta a küldöttsé
get és megígérte, hogy vizsgálat és 
megfontolás tárgyává teszi kérésüket.

Műkedvelői előadás. A gödöl
lői polgári kör műkedvelői ma este 
táncmulatsággal egybekötött műked
velői szinielőadást rendeznek az Er- 
zsébet-szállóban, mely iránt már is 
széleskörű az érdeklődés. — Színre 
kerül a „Mozgó fényképek" című 
kacagtató bohózat, mely a Vígszínház 
kedvelt kasszadarabja ma is és igy 
nem csodálkozunk, hogy ezen előadás 
iránt oly nagy az érdeklődés közön
ségünk körében is, hogy már fele el
kelt a jegyeknek. Az előadáson a 
polgári kör kipróbált műkedvelő gár
dája vesz részt s igy az erkölcsi si
ker is biztosítottnak tekinthető.

Népgyüíés. Az aszódi szept. 
30-iki keresztény szocialista gyűlés 
nagyszabású volt. Rang-, kor- és fele
kezet nélkül nagy sokaság lepte meg 
a piactért, hol a nép-gyűlés tartatott, 
hogy meghallgassa Morva Rezsőnek, 
a központi vezetőség kiküldöttjének 
remek beszédét, melyben a keresztény 
szocializmusnak tölielc, lefelé s az 
összes felekezetekkel szemben nyílt, 
őszinte és igazságos programiját fej
tegette. A gyűlés hatása alatt az egy
letet alakitó keresztény szocialisták 
száma 721-re növekedett, kik meg
választották tisztikarukat, hogy a kö
zel jövőben, mikorra a már korábban 
benyújtott alapszabályaik is megerősí
tést nyernek, megkezdhessék műkö
désüket. E sikeres kezdet ezen élénk 
kereskedő és aránylag sok munkást 
foglalkoztató városkában szép jövőt 
jósol az erkölcsös és hazafias keresz
tény szocializmusnak.

Szerda. E címen egy rendkívül 
tartalmas, ügyes, tudományos és iro
dalmi hetilap indult meg Gundel An
tal szerkesztésében- Az első számban 
Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Ig
notus, Ady Endre és még többen Írtak 
érdekesnél érdekesebb cikkeket, novel
lákat s verseket. Előfizetési ára egy 
évre 24 korona. Kiadó hivatala Bpert, 
Reáltanoda-u- 19 szám alatt van.

Szén-rendelés. A gödöllői fogy, 
és ért.' szövetkezetnél kőszénre és 
coaksra még elfogadtatnak az előjegy
zések. — Jelentkezni a szövetkezet 
üzletében lehet

VAPÁSZ JEGYEK
1906—1907 vadász-idényre 
a gödöllői közbirtokossági 
vadászterületre —

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

Van szerencsém a t. közönség szives tudó 
mására hozni, hogy a

------------Gödöllőn--------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő i 

néhai térjem régi jöhirnevü

kádár-üzletét
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az edd.gi j > és ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér

özv. I.ágler Ágostonná

j
MAGYAR REGÉNYÍRÓK
A legértékesebb magyar regények egyöntetű képes kiadása 60 kötetben. 

Szerkeszti
MIKSZÁTH KÁLMÁN .

aki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta a kötetek elé megírja az Írók jellemrajzát. 
A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit.
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

Á gyűjtemény 34 iró 54 munkáját, az irodalom 54 kiváló alkotását, öleli fel

Az írók
Fáy András

Lenke Gaal József
Gárdonyi Géza
Gyulai Pál
Herczeg Ferenc 
lvar.yi Ödön 
Jókai Mór 
B. Jósika Miklós 
Justh Zsigmond

egy-egy kiváló magyar festőművész illusztrációival.

illusztráció külön díszes műmellékletek formájában. -

Eaksay Sándor
Eeniczkyné Bajza
Beöthy László
Beöthy Zsolt
Brócly S.ndor
Csiky Gergely
Degré Alajos
Dóczi Lajos 
B. Eötvös József

Minden kötet

— Mindössze ezer

Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom, famentes papiros. 
Diszkrét Ízlésű, díszes bekötési tábla.

A „Magyar Regényírók" "£!!,,MISE
féléveiiKint öt kötetes sorozatokban jelenik meg. — A 3-ik öt kötet most hagyta el a 
sajtót. — A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 korona. Törleszthető havi 4 koronás 
részletekben is. Megrendelhető bármely könyvkereskedés s itt helyben eredeti áron, la

punk kiadóhivatala utján. — Részletes prospektust készséggel küld a kiadó intézet

Franklin Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

1172—1906. szám.

HIRDETMÉNY.
A ni. kir. koronauradalom tulaj

donát képező s Gödöllőn, a Ferencz- 
József-téren fekvő emeletes

nagyvendéglő és szálloda 

1907. évi január hó 1-től kezdődöleg 
3, esetleg 6 évre szabad kézből bérbe 
adó, érdeklődök forduljanak a m. kir. 
koronauradalom igazgatóságához, hol 
a közelebbi tudnivalók és a bérlet*  
feltételek megtudhatók.

Gödöllőn, 1906. október hó 2-án

A m. kir. koronauradalom 
igazgatósága.

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

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

névsora :
B. Kemény Zsigmond 
Kuthy Lajos
Mikszáth Kálmán
Nagy Ignác
Pálffy Albert
B, Podmaniezky Frigyes
Pulszky Ferenc
Rákosi Jenő
Rákosi Viktor

Toldy István 
Tolnai Lajos 
Vadnai Károly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferenc 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang <-«apágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfel# ítélés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon tmvi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjak és kerékpár alkatrészeket 
bz egész világon létező összes kerékpáros
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasztühi,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fii!.

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

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.
avi (ásókat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab ts Fia
kerékpár és varrógípnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékf.nk 10C0 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen c-s bérmentve.

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

Gyöngy ös-Visontai

Bortermelők Szövetkezete
mint r. t. Gyöngyös 

sajóttermésü faj-hegyiborainak hatvan 

palack-bor ierakatáf 
elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezett borokat a t. fogyasztoközönség- 
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mel'e.t vételre
jánlani.

Asztali borok literes K f
Gyöngyösi sziklabor — 72
Fehér asztali bor — 80
Visontai fehér bor — 90
Eger-Visonta borvidék vörösbor — 84
Visontai vörös asztali bor 1 —

Pecsenye borok * 10 3-s IdO
Eger-Visonta borv. feher 1903 —.80 —.45
Visontai rizling 1901 !,— —,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 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 Oyöngyös-Visontai bortermelők szövetke
zete m r. t. pincészetéből directe történendő 
szállításra. Szives megrendelést kérnek

Sxtancsik Lajos és Hollón Sándor

Megfojt ez az átko- J--L’ 
zott köhögés! AuplIulU

Gödöllő: Szentmikióssy B
i Alberti : Langhof Gyula. Egger
1 Aszód : Sárkány László. c;-:; -

60 fillértől 7 koronáig

■ niellpasztillo 
csak hamar meggyógyított.

'imvikta

ISKOLA TÁSKÁK

a gödöllöi Erzsébet-könyvnyomdában

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

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

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

Kezelés nincsen olcsö vételár.

önálló teleppel, a szabadalmazott L u r. készülékkel. 
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vizbe eső rend
szerű, teljesen veszélytelen fejlesztők. ----------

Acetylén világítási berendezések ..

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

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

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

. Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ..........-

Gödöllőt Erzsébet könyvnyomda


