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Rákóczi hamvai.

Községünk fekvésénél fogva oly 
szerencsések vagyunk Aszód polgá
rai, hogy tanul lehetünk azon diadal- 
utnak, melylyel a magyar szabadság 
diadalmas hőse, nemzetünk egyik 
legnagyobb alakjának az idegenben, 
számkivetésben elhunyt II. Rákóczi 
Ferencnek, hamvait haza hozza a 
honfiúi kegyelet.

Polgártársaim !

Jertek, avassuk ünneppé itt hely
ben is azt a napot.

Áldozzunk a dicső elődök örök 
emlékének.

♦

Gróf püspökünk a következő 
pásztorlevelet küldte egyházmegyéje 

'/ papjaihoz :

4507.—1906. sz. püspöki pásztor
levél II. Rákóczi Ferenc hamvainak 
hazahozatala alkalmából.

Népünk odaadó hazaszeretetének 
ápolására, Egyházához hűséges ra
gaszkodásának növelésére mindenkor 

■ igen alkalmas eszközül szolgált a 
nemzeti történelem dicsőséges nagy 
alakjainak példája. Ha ezen követendő 
mintaképekre való hivatkozás minden 
időben hasznos volt és üdvös, úgy 
valósággal szükséges az napjainkban, 
midőn a sokféle káros, hazára és 
hitre egyaránt vészthozó uj áramlatok 
mindenfelé ijesztő mértékben terjed
nek, s pusztulással fenyegetik a jó 
eikölesüknek és társadalmi rendnek 
alapjait : a derék magyar népnek ősei
től örökölt kitartó ragaszkodását val
lása és szülőhona iránt.

Örömmel kell tehát megragad
nunk minden alkalmat, mely az ősi 
erények megőrzésére és újabb felvirá
goztatására buzdit a nagy elődök fé
nyes példái által. Számos ily esz
ményképül felállítható, jeles férfiúval 
dicsekedhetik — Istennek hála — a 

magyar történelem ; de e nagyok kö
zött is egyike a legjelesebbeknek II. 
Rákóczy Ferenc, ki a sanyargatott 
haza iránt érzett lángoló szeretetével, 
a súlyos küzdelmek közepeit tanúsí
tott hősi lelkűidével, szent vallásunk 
tanainak nem csupán hűséges megőr
zésével, hanem azoknak egyszersmind 
buzgó, tevékeny gyakorlatával mind
nyájunk előtt követendő példa gya
nánt ragyog.

Ismeretes főtisztelendő Papságom 
előtt, hogy e dicső fejedelem lüldi 
maradványai, melyek majdnem két 
évszázadon át messze idegenben szám
kivetve valának, most, nemzetével 
együttérző szeretett királyunk őfelsé
gének hozzájárulásával Törökország
ból hazahozatnak, hogy a boldog fel
támadásig nyugovóra tétessenek azon 
földben, melyet a nagy hős olyannyira 
szeretett s mélyé, t annyit szenvedett 
és áldozott. A nemes hamvakat szál
lító vonat folyó hó 28-án fog egyház
megyénkén keresztül haladni, mig 
29-én Kassán lesz az ünnepélyes 
temetés,

Ez alkalomból elrendelem, hogy 
mindazon helyein egyházmegyémnek, 
melyeken a dicsőült fejedelem porai 
keresztülvitetnek, a vonat érkezésének 
idején, vagy más alkalmas órában az 
összes harangok legalább egy negyed
órán át szóljanak s a koporsónál tar
tandó ünnepélyen úgy papjaim, mint 
a tanítók és hívek, s ha a nap illető 
szaka megengedi, a tanuló-ifjuság is 
részt vegyenek. Folyó hó 29-én pedig 
lehetőleg minden plébániai és szerze
tesi templomban az elhunyt hős feje
delemnek s a haza védelmében tár
sainak lelkiüdveért ünnepélyes gyász 
Szentmise tartassák, melyre a lieiyi 
hatóságok, intézetek és testületek 
meghívandók.

Ugyanazon a napon ,az istentisz
telet után iskolai ünnepély tartassák 
hazafias és vallásos szavalatokkal és 
énekekkel ; a lelkész vagy tanító pe
dig tartson a nap jelentőségéről az 
ifjúság értelmi fokához mért buzdító 
és lelkesítő beszédet. Az iskolai elő
adások e napon szüneteljenek.

A nagy nemzeti hős hazafias ér
demeinek méltatásához a megfelelő 
anyagot a nemzeti történelmet tárgyaló 
bármely műben fellelhetik a beszédre 
készülők, vallásos erényeinek ismerte

téséhez pedig alkalmas forrásul hasz
nálhatók Karácsonyi Jánosnak a Kath. 
Szemle 1903. évi és Fraknói Vilmos
nak ugyanazon folyóirat 1904 évi fo
lyamában megjelent tanulmányai.

Vácon, 1906. október 14-én.

f Károly Emmanuel 
püspök.

Jöjj Rákóczi!
Kassa, 1906. okt. 13.

Ragyog a nap magyar földre :
Haza jön már anya ölbe ;
Ringatgató szellő szárnyon,
Az aranyos napsugáron
Vissza jön mi hozzánk.

Nagy Rákóczy, édes Apánk I
Kiért éltünk, kiért hálánk,
Siess haza ! F.sdve, esdve kérünk,
Nagy bajunkban légy vezérünk,
S egy szebb, jobb kort hozz ránk . . .

Csak egy virágszálat!
— Ajánlva minden jó szívnek —

Csak egy virágszálat 1 — ezzel a ké
relemmel kopogtat be a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület a kegyelet ünnepe 
előtt sok magyar hajlékba, aiiol szeretet és 
irgalom lakozik. Egy virágszálat kér abból 
a koszorúból, melyet szeretteink sírjára aka
runk tenni a temetők ünnepén. Kéri ezt a 
virágszálat annak a halottnak a kegyeletes 
emlékére, akitől a virágszálat elvonjuk. És 
kéri ezt a virágszálat a legborzalmasabb 
betegség ellen való küzdelemre.

79.723 ember halt meg a múlt eszten
dőben tüdővészben. Java olyan korban, 
mikor özvegyeket és árvákat hagyott. Ha a 
társadalom megértené a kegyelet legszebb 
tanúsítását célzó segélykiáltást és tényleg 
minden koszorúból csak egy virágszálat el
vonnának azoknak a biztos halálból való 
kiragadására, akiket az idején alkalmazott 
gyógyítással meg lehet menteni, — a tüdő
vész nem lenne az a borzálmas nemzeti 
csapás, ami ma.

Annak a jelszónak, mely csak egy 
virágszálat kér a tüdőbetegek megmentésére, 
el kell foglalnia százezrek szivét. A baj oly 
rettenetes, a segítség oly nagy anyagi erőt 
föltételez, hogy célt csak akkor érhetünk el, 
ha millió sir koszorújából ajánltuk iöl a 
virágszálat, ha millió síron egy mécsesei 
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kevesebbet gyújtottunk föl s ez az egy vi- 
rágszái ez az egy mécses a tüdőbetegek 
gyógyítására ömlik mind.

A József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület most építi első népsz.anatóriumát. 
Száz beteget fognak az ország minden tá
járai a jövő év március havától fölvenni s 
mivel a szanatóriumi kezelés három hónapot 
igényel, már ebben az első népszanatórium
ban évenként négyszáz ve
szendő, halállal eljegy
zett embert fognak meg
menteni. De ha millió síron hiá
nyozni fogna az az egy virágszál, (a mely 
hiány pedig legjobban tanúsítana kegyele
tünket) akkor már nemcsak az első nép
szanatórium még hiányzó tőkéje v.olna 
együtt, de már tavaszszal uj gyógyitóházakat 
lehetne építeni és rövidesen, minden vicék
nek megépítheti az agilis egyesület a maga 
nepszanatoriumát.

Ha meggondoljuk, hogy már az első 
népszanatoriumban minden vidékről fognak 
fölvenni betegeke', tehát tőlünk is, akkor az 
irgalomadomanyokat nem fogják megtagadni. 
Vezessen minden emberi az a gondolat, 
hogy a maga adományával hozzájárni em
berek életének megmentéséhez.

Az első népszanatorium Gyulán a 
Lugos-szerü erdőben épül 700 000 korona 
Költséggel a hygienia legnagyobb követelése 
szerint.

Az egyesület rövid négy évi fennállása 
uí.'... OJü.j.^.;. ü™— az építési tökét, legna
gyobb részét egy év óta, mióta az egész 
országra kiterjedő egyesület lett. Tagjai meg- 
huszszorozódtak (ma 7000 tagja van) és 
mivel a társadalom áldozatkészsége jóformán 
csak egy év óta van vele, föltehető, hogy a 
közelebbi négy évben mir több gyógyitó- 
intézményt létesít, annál inkább mert a jö
vendőben az olcsóbb francia rendszerű dis- 
pansereket akarja építeni.

Ha pedig föltételezzük (pedig föltéte
leznünk kell), hogy a társadalom megérti a 
segélykiáltást és a halottak napi koszorúból 
e küldi a szegénysorsu tüdőbetegeknek azt 
az esengve kért egy virágszrlat, akkor bíz
vást elmondható, hogy megsokasodik ha
zánkban a népszanatoriumok száma és a 
társadalom az embermentés terén nagyot, 
Istennek tetszőt tett.

Az egyesület a legnagyobb nyilvános
sággal fogja a gyűjtést végezni. . Hirlapilag 
nyugtázza az adományokat s lapjában a 
Szanatóriumi Lapokban minden adományt 
té elenként elismer, felhasználása módjáról 
pedig tájékoztatni fogja a közönséget. Azt 
akarja, hogy teljes bizalommal, a legneme
sebb ügynek, nemzetünk egy fájó sebét he- 
gesztve, adhassa oda kiki a maga egy virág 
szálát.

Boldogok leszünk, ha jelszavunk vará-, 
zsos módon terjed szét, ha a nagy célt 
megérti a mi közönségünk.

Csak egy virágszálat a tüdőbetegek 
megmentésére I

Gyalog
a kassai temetésre.

Megható tanujelét adja hazafisá- 
gának az egyetemi ifjúság 40—50 
tagja. Gyalog megy el Kassára, 
Rákóczi hamvainak temetésére.

E hó 21-én indulnak Budapest
ről. Első stációjuk Gödöllő, hol az 
éjjelt is töltik.

Felhívjuk polgártársainkat, adja
nak nekik szállást ezen egy éjszakára. 
Megérdemli ez a derék ifjúság, hogy 
támogassuk hazafias célja elérésében.

Községünk főjegyzőjéhez e tárgy
ban az Egyetemi és főiskolai Kossuth- 
szövetség vezetősége a következő át
iratot intézte :

Nagyságos Uram 1

A budapesti egyetemi és főiskolai 
ifjúságnak 40—50 tagból álló kül
döttsége f. hó 21 -én vasárnap dél
után gyalog indul útnak Kassa felé, 
hogy nagy Rákóczink temetésén 
részt vegyen.

Küldöttségünk este 8 órakor ér
kezik Gödöllőre, hogy ott éjszakai 
pihenőt tartson. Teljesen tájékozat
lanok lévén a gödöllői viszonyokkal, 
engedje meg Nagyságos Uram, 
hogy azon tiszteletteljes kérésünk
kel alkalmatlankodjunk : kegyesked
jék Gödöllőn leendő elszállásolá
sunknál bárminő szerény helyen 
(pl. iskola) segítségünkre lenni.

Amennyiben Nagyságodnak ez 
nem volna módjában, kérjük sorain
kat becses belátása szerint illetékes 
hélyre juttatni.

• Midőn kérésünket azon meggyő
ződéssel ujitjuk meg, hogy Nagysá
god jóindulatával támogatja a za
rándokló ifjúság ügyét, vagyunk — 
Nagyságodnak őszinte tisztelői

A rendezőbizottság nevében :

Orsxéif/ József Kováts László

Zaymusx Illés

HÍREK

Rákóczy fogadása Gödöllőn.

A gödöllői polgári kör választ
mánya csütörtökön, e hó 18-án este 
rendkívül látogatott ülést tartott a kör 
helyiségében. Ez alkalommal a Gödöl
lőn át hozandó Rákóczy hamvak ün- 
nepies fogadása beszéltetett meg. Az 
ünnepély e hó 28-án lesz megtartva 
s a polgári kör a tűzoltó egyesülettel 
karöltve rendezi, a dalárda közremű
ködése mellett.

A programm a következőleg álla
píttatott meg :

1. Este 7 órakor gyülekezés a 
polgári körben.

2. Kivonulás fáklyákkal, zenével 
az állomásra, hol a polgárság a per- 
ronon sorfalat áll égő fáklyákkal, mig 
a vonat az állomáson időzik.

3. Nyiry Lajos, a polgári kör 
elnöke beszéd kíséretében elhelyezi a 
gödöllöi polgárság koszorúját a szent 
hamvakon.

4. Tárogató szóló a vasúti állo
más egyik emeleti ablakából, miköz
ben a vonat kirobog az állomásból.

6. Bevonulás zeneszó mellett.
A polgári kör választmánya az 

önk. tűzoltóság vezetőségével rendező 
bizottsággá alakulván, szerdán, e hó
24-én  még bővebb megbeszélést tart 
az ünnepély részleteire nézve, mivel 
azonban a koszorút gyűjtés utján kí
vánja beszerezni, ezúton is felkéri 
Gödöllő hazafias érzelmű polgárait, 
hogy filléreikkel a koszorú költségei
hez hozzájáruljanak. Adományok elfo
gadtatnak és nyilvánosan nyugtáztat
nak e lap kiadóhivatalában is.

A király Gödöllőn. Bécsböl je
lentik, hogy a király november köze
pén Gödöllőre fog utazni s itt is 

I marad december elejéig. A király 
I Gödöllőről fog bejárni Budapestre 

november 25-én a delegációk megnyi
tására, valamint a delegátusok udvari 
ebédjeire is. Gödöllői tartózkodása 
alkalmával a király kétszer vagy há
romszor általános kihallgatás tartása 
miatt is be fog menni a fővárosba.

Tulipán-estély. Az aszódi tuli
pán estély várakozáson felül sikerült, 
igazi nagyszabású, fényes elite mulat
ság volt. Megjelent rajta Pestvármegye 
tisztikara, élén a főispánnal, Gulner 
Gyulával ; ott volt az alispán, főjegy
zők, stb. stb. csaknem valamennyi fő- 
hivatalnoka a vármegyének. Járásunk 
szolgabirósága dr. Heydcr Ödön fő
szolgabíró és Romeiser Vilmos szol- 
gabiró által volt képviselve. Ott voltak 
még kívülük járásunk előkelőségei : 

! báró Prónay Dezső családjával, báró 
I Podmaniczky Gyula, Segesváry Ödön, 

családjaikkal, a Gosztonyi, Domonyi 
Domotiy, Juszt stb. családok több 
tagja. A rendkívül sikerült hangver
senyből főképen Fráter Loiánd és 
Juszt remek játéka tűnt ki, de elisme
rés illeti a programm minden egyes 
szereplőjét, mert minden egyes prog- 
rammpont fényesen sikerült. A mulat
ság a késő hajnali órákban ért véget.

Halottak napja. Gödöllő pol
gársága mint eddig is minden évben : 
az idén is kivonul a temetőbe és 
meggyujtja az emlékezés örök vilá- 
gosságu fáklyáját az ott nyugvó hon
véd hősök sírjainál. — Az idén a 
róm. kath. temetőben Nyiry Lajos és 
Szvoboda Dénes, az ev. ref. temető
ben pedig Bende József és Deák 
Károly tartanak alkalmi beszédeket, 
elhelyezvén a polgárság koszorúit a 
honvéd sírokon.

Táncmulatság. Az aszódi önk. 
tűzoltó egyesület tűzoltó szerek be
szerzési céljára Aszódon, 1906 évi 
november hó 3-ik napján a Korona 
szálloda összes termeiben hangverseny • 
nyel egybekötött táncmulatságot ren
dez, melynek védnöke báró Podma
niczky Gyula, elnök Micsinay Ernő, 
alelnöKök Elefánty Béla és Chugyik 
Pál, táncrendezők Kirchnopf Gl Ede, 
és dr Márkus Miksa, ellenőrök Dancz
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Sándor és Percnyi Rezső, jegyző 
Matolcsy Kálmán, pénztárnok Wahl 
Adolf, gazda Diamant Márton, tb. fő
parancsnok Krenkö József, tb. alpa- 
rancsnok Straub Vilmos Belépő-dij 
személy-jegy 2 korona, családjegy 4 
korona. Tekintettel a közcélra, felül- 
fizetések köszönettel elfogadtatnak s 
a „Gödöllő és Vidékéiben nyugtáz
tatnak. Kezdete este 8 órakor. — 
Műsor: 1. „Viharban" Dürnertől. 
Férfi négyes, előadják : Chugyik Pál, 
Boldis István, Kirchknopf G. Ede és 
Matolcsy Kálmán. 2. „Perpetum mo
bile" Webertől. Zongorán előadja : 
Fischer Blanka urhölgy, a budapesti 
nemzeti zenede növendéke. 3. a) 
„Oh mért oly későn" Kiss József — 
Tarnay Alajostól, b) „Megállnák ab
lakod alatt" Kiss József — Tarnay 
Alajostól. Cigányzenekiséret mellett 
énekli Szent-Istványi Juliska urhölgy, 
az aszódi bányaker. ág. hitv. ev. 
leánynevelőintézet tanítónője. 4. „Szép 
Ilonka" melodráma Vörösmarty-Erney- 
től. Előadja Kövér Ilonka urhölgy, 
zongorán kiséri : Kirchknopf Gusztáv 
Ede ur. 5. „Magyar dalok" cigány
zenekíséret mellett előadja Szent-Ist- 
ványi Juliska urhölgy, az aszódi bá
nyaker ág. hitv. ev. leánynevelőinté
zet tanítónője. 6, Bucsudal, Nessler 
„SSkkingeni trombitás" cimü operájá
ból. Hegedűn előadja dr Osváth Ge
deon ur, zongorán kiséri Kirchknopf 
Gusztáv Ede ur. 7. „Búesu" Eötv.ös- 
Báthoritól. Férfi négyes. Előadják : 
Chugyik Pál,- Boldis István, Kirchk
nopf Gusztáv Ede és Matolcsy Kál
mán urak. — Hangverseny befejezése 
után tánc ! — A vacsora alatt báró 
Podmaniczky Elma urhölgy két- ere
deti festménye — (Galgavölgyi táj
kép) — fog kisorsoltatni a tűzoltó
egylet pénztára javára- — Egyéb
szám ára 40 fillér.

Villamos vasút Rákosszent- 
mihályra. A városi villamos vasút
társaság engedelmet kért a fővárostól, 
hogy kőbányai vonalából a Ligettelki- 
dtilőn és a Füredi-utcán át viHanjös 
vasutat építhessen Rákosfalvára ’és 
Rákosszentmihályra.

Kossuth-rumnak nincsen párja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, 
fél és negyed literes palackokban kizárólag 
kapható Aszódon : Diamant Márton urnái.

Don Bosco nagy naptára 1907. évre. 
A naptár díszes kiállításra nézve felülmúlja 
a többi naptárakat. 100 lapra terjedő tartal
ma érdekfeszitő, változatos. Képei: Murillo 
nagy színes képén kivűl 30—40 művészi 
metszet. Ara előre fizetve bermentes szétkül
déssel csak 60 fillér. Egyszerre megrendelt 
30 példány előre fizetve: 16 kor 50 fillér, 
50 példány : 25 korona, 100 példány : 45 
korona e címen :■ Don Rua, via Cottolengo 
32, Torino Italia.

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

Zinner Ilona
4-10 fodrásznő

Gödöllő, Rákos-utca 199. sz.

Vgh. 641 számhoz 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 1243'6 számú 
végzésével dr Fodor István ügyvéd által 
képviselt Fejér Gyula felperes részére 
— Dr Binét Arnold — gödöllői lakos 
alperes ellen 1700 kor. — fül. hátr. köve
telés és jár. erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán alperestől lefoglalt 718 kor 
becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői 
kir. járásbíróság fenti számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a felülfuglal- 
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Gödöllőn leendő megtartására határ
időül 1906 évi október hó 25. napjának 
d. e. 9 órája tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tar
tanak jogot, amenynyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 október hó 8.
Élő János kir. bir. végrehajtó.

Meghívó

A VILÁGÍTÁSI ÉS ERŐÁTVITELI R. T.-NAK
Aszódon, 190G évi november hó 11. napján d. u. 5 órakor 

az „Aszódi Takarékpénztár" helyiségében megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére.

'Tárgysorozat :

1. Jegyzőkönyvhitelesitők választása.

2. Az alapszabályok 14. és 18. §-ainak módosítása.

3. A vezérigazgató javadalmazásának megállapítása. 

Aszód, 1906 október hó 17-én.

Világítási és erőátviteli r. t. Aszódon.

Fít/j/c/ewi / UJtionsáff ! Klyyelem ! 

l'-JZV jótállás mellett

jól járó órát lánccal
csak 2 kor. 95 fillérért

küldünk mig a készlet tart Ercgcazi fiókunk
ból (Ausztria) a pénz elöleges beküldése 
vagy utánvét mellett. Ezen abnorinisan olcsó 
árat 100, 00 darabot tartalmazó raktárunk 

liquidálása végett csináljuk.
2_ 3

Ritkán kínálkozó alkalom
ismételadóknak.

Schweici óragyár Araik, Bregenz.
Két évi Jótállás ! Két évi Jótállás !

PORCELLÁN É$"~*

0VEG ÁRUK.
Gödöllő és vidéke fogyasztási 
és értékesítő szövetkezete 
értesíti tagjait, hogy az üzletét

-porcellán és 
üveg raktárral

bővítette. Kaphatók egész servicék 
és egyes darabok is 
jutányos áron. 09-10
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Hellcal 
Premier és The 
Ciiampion kerékpáro

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

30 százalék árleszállítással
szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangu
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár • 
bari 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 Jakab és Fia
kerékpár és verrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

Fióküzlet : Eaross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

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

Gyöngy ös-Visontai 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermésü faj-hegyioorainak hatvan 

palack-bor lerakatát 
elvállalta — Van szerencsénk igaz örö
münkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezőit borokat a t. fogyasztóközönség
nek már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mellett vételre 
jánlani.

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

Pecsenye borok ’/lO íno
Eger-Visonta borv. fehér 1903 —,80 —,45
Visontai rizling 1901 1,- — ,55
Sárhegyalja fehér 1902 1,— —,55
Gyöngyösi Cabinet fehér 1902 1,— —.55
Visontai Cabinet szemelt 19C0 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 tötköly literje 1,50

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

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

Sxtancslk Lajos és Hollói/ Sándor

ÓH JAJ I
Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 

ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztillái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár: 
„NÁDOR" gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. számI xf®

M'stoi:rrtCanható:
zott köhögési 11 UJJ IIUIV I ASZ(5d . Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

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. - ------ —

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

Kezelő s» nincsen olcsö vételár.

Egy '6 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.

«m»aww|

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖ DŐL LÖN 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 díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. === Hullaszállitás.
— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ■ —

EBI

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


