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RÁKÓCZI VISSZATÉR!

Konduljatok meg ércnyelvü harangok, 
Harsogjatok ti kürtök, trombiták, 
Perdüljön a dob, dörögjön az ágyú, 
Örömtüz gyújtsa föl a bérc fokát ; 
Térdeljen le az egész Magyarország, 
Imádkozzon, kit e hir élve ér :
Lesz már a rab Európában szabadság, 
Honába tér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Szabad honába újra visszatér !

Dobbanjon meg a szived, szép magyar föld 
Zengjen dicséneket hegy, völgy, halom, 
Tapsoljon a patak, folyó, az erdő,
Az Adria, a Fertő, Balaton ; 
Hozsannázzon a hegyi ut, a bánya, 
Hazánkban minden talpalattnyi tér, 
Úgy küldje e hirt szét a nagy világba : 
Honába tér a legdicsőbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Szabad honába újra visszatér I

S ti magyarok, kiket diadalutján 
Testvérekül némán visszafogad : 
Hajtsátok meg könnyezve ő előtte 
Elárvult, eltiport zászlótokat.
Tegyük jóvá a múltat, sok hibánkat, 
Honárulás, rang, ne legyen a cél — 
Legyünk igaz, hű fiai hazánknak, 
Mert hazatér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Bízó honába újra visszatér.

Évezredes bűnt kell levezeklenünk, 
Ha hozzá méltók lenni akarunk
S megesküdni az Isten szent nevére, 
Hogy több Rákóczit ki nem tagadunk ! 
Gaz zsarnokoknak nem csókoljuk talpát 
Arcunkra rótt bitófabélyegér ?
De megmutatjuk hunfajunk hatalmát, 
Mert hazatér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Küzdő honába újra visszatér.

Ő visszatér ! De vele visszatér-e 
Az eszme, jog, cél, amért vérezett ? 
Talál-e itt e csonthalmos hazában 
Önálló, független, nagy nemzetet ? 
Vagy a rendjelleső csordát találja, 
Amelybeu nincs önérzet, tiszta vér ? 
E csordának a sár menhelye, jászla — 
S honába tér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Lakájjá lett honába visszatér.

Oh, Rákóczi, porodban is dicsőbb, mint 
A földön élt megannyi nagy király, 
Ha szétnézel lánchordó népeid közt 
Napfényben vagy a fáklyák lánginál: 
Meglátod, hogy kirabolt váraidnál 
Csak a magyar nép rongyosabb ; nem él — 
Félszemmel a vándorbotra tekint már — 
S honába tér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Koldus honába újra visszatér.

Vagy épp azért térsz vissza rab hazádba, 
Hogy visszatartsd vándorló népedet ? 
Kezedben a szabadság zászlajával 
Egy uj, döntő, nagy csatára vezesd ?
De tudod-e : nincs ágyunk, katonánk se I 
A vagyonunk egy rósz fillért se ér —
S ha van kuruc : nem hallgat még terád se 1 
S honába tér a legdicsöbb vezér,
Rákóczi visszatér,
Labanc honába újra visszatér !

Te a világszabadság hőse lettél, 
Ki a magyar szabadság hőse vagy ! 
Feláldozod büszkén országot érő 
Kincseidet, vitéz hadaidat
S árulóid ott ülnek vagyonodban, 
Labancoké az ország, a kenyér ; 
Osztoznak rangban, Koncban, hatalomban.
S honába tér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér.
Hitvány honába újra visszatér.

Nagy Attila, nagy Árpád kora óta 
Nem változott sőt romiott a magyar : 
Gyűlöli, megrontja testvér a testvért, 
Hol keltő együtt : egyet nem akar. 
Nagy tetteket nem ismer. Csúf önérdek, 
Ha itt vagy ott uj rabláncot cserél — 
Magyarjaid közt nincs már mit remélned ! 
S mégis megjön a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Üres honába újra visszatér.

De oh harangok, kürtök, viharágyuk 
Csak szóljatok, szomorún szóljatok : 
Aljasságunkról, széttört kardjainkról 
Nem tud semmit e ragyogó halott I 
Pihenni száll a por testvérporába, 
Szabadságért nem pezsdül benne vér ! 
Belészokik lassan a szolgaságba I 
— Honába tér a legdicsöbb vezér, 
Rákóczi visszatér,
Csöndes s rjába újra visszatér !

Dura á'-'1
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Halottak napján.

Csend, fenséges némaság honol 
a nagy természetben, mely utolsó 
vonaglás után csakhamar álomra 
tér.

Hideg, sorvasztó őszi szél fuj, 
mely a természet haldoklásának elő
hírnöke.

Kopasz, tarlott, száraz fák mered
nek némán az ég felé, melyeknek 
koronáira a lenyugodó nap rézvörös 
sugarai búcsú csókot nyomnak.

Oly lélekemelő, oly megható, oly 
misztikus rideg most minden, a nagy 
természetben, mint a milyen lideg és 
misztikus maga a halál.

Halottak napja közéig.

Ez a nap az élőknek a halottak
hoz való zarándoklása napja lesz, 
mindaddig, inig egy érzés hatja át az 
emberi sziveket : a szeretet.

Elvonul előttünk korábban el
költözött kedveseink képe s elzárkózva 
a világ zajától, távol az emberi ki
csinységektől, oly jól esik fáradt lel
kűnknek köztelek megpihenni, mert 
hisz sajgó szivünk gyógyirt az élők 
között hiába keres, csak a ti körötök
ben találhatja azt meg.

Sírjuk ki magunkat, hisz oly jól 
esik a lelki megkönnyebbülés, borul
junk zokogva a szentelt dombokra, s 
reá ömlött könnyeink adjanak friss 
életet a rajtok viruló virágnak.

Ha azt hisszük, hogy ha a vissza
emlékezés fájdalmától vonagló ajak
kal búcsú csókot nyomunk szeretteink 
sírkeresztjére, eleget tettünk elköltö
zött kedveseink iránt tartozó kegyele
tünknek ; csalódunk. Ott szeretteink 
sirhantja mellett,'a lelki megtisztulás 
után, mielőtt még a világ kalmárver
senyének salakja beszennyezné újból 
lelkünket, fogadjuk meg erős hittel, 
hogy életünk tiszta lesz.

Minden percében nemcsak a 
magunk, hanem hazánk, vallásunk, 
embertársaink boldogulására is töre
kedni fogunk és lelkünk minden 
igyekezetével oda fogunk hatni, — 
hogy amiképen eggyé leszünk a 
halálban, eggyé leszünk az életben 
is. —

Gyáinolitva a szenvedőket, tá
mogatva a nyomorban sinylő- 
dőket.

Urunkért, Istenünkért s szent 
fiadért, a Jézus Krisztusért. Ámen.

Baksay Sándor 
püspöki körlevele.

1488 1906.
A Dunamelléki ev. ref. Egyházkerület 

lelkészeinek.
Egész országunk népe élénk örömmel 

és hazafiui lelkesedéssel várja azt a napot, 
melyen II. Rákóczi Ferenc, dicső emlékű 
fejedelmünknek, és nemzeti szabadsághar
cunk másik hősének, Thököly Imrének s 
ezek híveinek 200 év óta idegen földben 
feledett hamvai az édes haza földébe pihenni 
megtérnek.

A nemzeti és vallási, lelkiismereti sza
badság ezen nagy bajnokainak hazatérése 
napja ünnepnapja lesz egész nemzetünknek. 
Méltó, hogy az ünnepben a magyar refor
mált Egyház méltó kifejezést adjon hálás 
érzelmeinek.

Felhívom ennélfogva egyházkerületünk 
ügyeimét ez ünnepre. Lelkész urakat külö
nösen felkérem olynemü intézkedések meg
tételére, hogy e nemzeti ünnep tartalma, 
célja, jelentősége nunél mélyebben hassa át 
a lelkeket F. hó 28-án, — egyébkén! is 
azonos jelentőségű ünnepünkön, a Reformátió 
emlékünnepén, kössék össze tanításaikban 
a két célt: a nemzeti és vallási szabadsá
gunk hősei iránt való kegyeietes megemlé
kezést — és mindenek felett a buzgó hála
adást az Isten kegyelmének e választott fér
fiak munkáiban és önfeláldozásukban lett 
megnyilatkozásáért. — Ezékiel XXXVII. 1-14.

Illendőnek tartom, hogy f. hó 28. és 
29-én delbeti 12 órától 1 óráig a harangok 
szóljanak, valamint azt is, hogy a törvény
hatóságoknak már ez érdemben tett ren
delkezéseihez képest f. hó 29-én a tanító 
urak az iskolákban Rákóczi Ferenc küzdel
meiről, hazaszeretetéről s a mostani ünnep 
jejentöségéről szóljanak és tanítsanak s en
nek befejeztével az egész napra szünetet 
engedjenek.

Kunszentmiklós, 1906 oklóber hó.
BAKSAY SÁNDOR 

püspök

A gödöllői ref. egyház ezen püspöki 
rendelkezés szerint f. ho 28-ikán fogja, a 
a rendes délelőtti istenitisztelet alkalmával a 
hazafias ünnepet megütni, mely alkalommal 
lelkész az Úrvacsorát is kiszolgáltatja a 
híveknek az ujbor áldásából.

HÍREK

Rákóczy jön!
Rákóczi jön . . . S a tárogatók hangja 
Fölcsendül újra lágyan, epedőn . . . 
Millió kebel földobogva hallja 
Mosolygó rónán s büszke bérctetőn.
Oh jöjj vezérünk, szivünk fejedelme : 
Téged vár most is magyarok keserve!

Villognak a szablyák, tárogató harsan, 
Mint dübörgő orkán pusztító viharban. 
Ébredj drága népem, itt a boldog óra, 
Hallod-e e hangot: Lóra kuruc, lóra ! 

Hallod-e e hangot, ismeri-e lelked ? 
Rákóczi jött haza, drága fejedelmed !

S odafönn az égen, Csaba fényes 
utján,

Megcsendül a szózat nagy Rákóczi
-ajkán 

Tele rajongással, tele epedéssel, 
Tele könvbe-fuló, keserű érzéssel ; 
S újra megdobban a nemzet szive 

tőle ;
„Rajta kuruc, rajta, utánam előre !“

Milena

Nyilvános nyugtázás. Aszód 
és vidékének hazafias közönsége is 
hozzá akarván járulni az országos 
tulipán-mozgalomhoz, folyó hó 13-án 
nagyszabású tulipán hangversenyt 
rendezett Báró Prónay Dezsőné, Just 
Gyuláné. báró Prónay Gáborné, özv. 
Goszthonyi Jánosné, Goszthonyi Ti- 
borné és Beniczky Mártha úrnők 
védnöksége alatt. A hangversenyen 
közreműködtek : Medgyaszay Vilma 
a Király színház tagja, ének és sza
valattal, Fráter Lóránt ének és hegedű 
művész több saját szerzeményű dal
lal, kit Tarnay Alajos zongora mű
vesz kisért, Justh Lajos művészi zon
gora játékával és Kirchknopf G. Ede 
szép felolvasásával arattak nagy és 
megérdemelt sikert. A hangverseny 
iránti érdeklődés impozáns volt. — 
Megjejentek : Báró Prónay Dezső és 
családja, Báró Prónay Gábor és csa
ládja, Gulner Gyula főispán, Fazekas 
Ágost alispán, báró Podmaniczky 
Gyula, Goszthonyi Tibor és neje, 
Goszthonyi Miklós, Zoltán Béla és 
neje, Gaal András és dr Héderváry 
Lehel orsz. képviselők, Agorasztó Ti
vadar várni, főjegyző és több előkelő 
vármegyei közp. tisztviselő, dr Heyder 
Ödön főszolgabíró és számos vidéki 
földbirtokos és az aszódi társadalom 
szir.e-java. A mulatság 1200 koronán 
felül jövedelmezett tisztán a fentemli- 
tett hazafias célra. — Felülfizettek : 
Dr Patay József és neje 100 korona; 
báró Prónay Dezsőné 80; Justh Gyu
láné, Majthényi Károly és neje, báró 
Prónay Gáborné 50—50 K ; Beniczky 
Mártha, báró Prónay Dezső 45—45 K; 
Goszthonyi Jánosné, Goszthonyi Tibor, 
Justh Gyula 40—40 K; Gulner Gyula 
35 K ; báró Prónay Gábor 30 K ; 
Fazekas Ágost 25 K ; gróf Almássy 
Dénesné, gróf Almássy Imre, Fáy 
Béláné, ifj. Justh György, gróf Keg- 
levich Gábor, Prónay László, Rudnay 
Józsefné 20—20 K ; Beniczky Margit 
gróf Edelsheim Gy. Lipótné 15—15 
K ; Beniczky Géza, Domony Ödönné, 
özv. Gtncsy Béláné, Ivánka Lászlóné, 
Kövér János, László Zsigmondní, 
Majthényi Ádám, gróf Pejacsevich 
Márkáé, Tahy István, Zoltán Béla 
10—10 K; ifj. báró Prónay Gábor, 
báró Prónay B. György 8—8 K ; 
Agorasztó Tivadar, Aszódi kér. egylet, 
Dezseőffy Emil, Goszthonyi Miklós, 
gróf Gyürkyné, dr Hédervári Lehel, 
dr Heyder Ödön, dr Jachman Ede, 
Jeszenszky Sándor, Kemény Kálmán, 
Láng Kálmán, Majthényi Irma, Milte- 
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nyi Aurél, Patay Tibor, Pruner Mihály, 
Serfözö Géza 5—5 K ; dr Batkovszky , 
Samu 4 . K ; Krausz Antal, Reiner 
Gábor, Szalay Károly 3—3 K ; Haus- 
ver Adolf, Haulics Ödön, Kirchknopf 
G. Ede, Lengyel József, N. N. 2—2 
korona és Beniczky Mártira 12 drb 1 
K tulipán-jelvény 12 korona.

Rákóczi fogadása. II. Rákóczi Ferenc 
és bujdosó társainak hazaszállítása alkalmá
ból a gödöllöi járás által rendezendő ünne
pély részletes prögrammja a következő : — 
A járás minden községében október 28-án 
reggel 7 órakor mozsárlövésekkel s harang
szó utján jeleztetik az ünnepély kezdete. 
Minden község nemzeti zászlókkal diszittetik 
fel, este 8—9 óra közt örömtiizekkel kivilágítás 
lesz. A fogadásra megjelenő gödöllöi ható
ságok, testületek, községi küldöttségek és a 
nagyközönség este 7 órakor Gödöllőn, a 
polgári körben fáklyákkal gyülekeznek és 
este fél 8 órakor indulnak a megállapítandó 
sorrendben, cigányzene mellett a vasúti ál
lomáshoz, ahol csoportonként előre kijelölt 
helyeiket elfoglalják.. A vonatnak az állo
máson való idözése alatt fáklyákkal és gö- 
rögtüzekkel kivilágított perronon Vidák 
Kozma gödöllői cigány-zenész tárogatón 
Rákóczi dalokat ad elő. A gödöllői határban 
a vonat áthaladása alkalmával a vasút 
mentén a vidék hét kiemelkedő pontján 
500 méterenkirit örömtüzek gyujtatnak. 29-én 
d. e. 8 órakor a járás összes községeiben 
minden hitfeleitezct gyasz-ister.itiszteletet 
tart. Az istemtisztelet után az összes isko 
Iákban 11. Rákóczi Ferenc életét és műkö
dését ismertető hazafias előadások tartatnak, 
melyekre a szülők is meghivatnak.

Aszódon és Bagón vasárnap este 8 
órakor a községházán lesz a gyülekezés, 
zászlók alatt, hazafias dalok éneklése mel
lett fognak fáklyákkal, lampionokkal kivo
nulni az állomásra. A nagyobb iskolás gyer
mekek tanítóik vezetése alatt vonulnak ki. 
A község több nagyobb magaslatán öröm
tüzek lesznek gyújtva, Kisbagon és Csinto- 
ványon külön 2—2 örömtüz. A vasúti ál
lomás görögtüz és fáklyákkal lesz kivilá
gítva s Aszódon, hol a vonat 1 percre 
megáll, küldöttség visz koszorút a ham
vakra. Hétfőn reggel 8 órakor ünnepi disz- 
közgytliést tart Bag község képviselő testü
leté, melyen a Rákóczira vonatkozó törvé
nyek hirdettelnek ki, Hanisch György köz
ségi jegyző és Fleischmann Béla plébános 
ünnepi beszédei után a közgyűlés j-gyző- 
kknyvbe iktatja a hősök dicső emlékét. — 
A róm. katli. templomban úgy Aszódon, 
mint Bagón requiem lesz.

Kinevezés. Az igazságügyminis- 
ter Krenkó József aszódi kir. javító
intézeti családfősegédet, jelenlegi állo
máshelyén való meghagyással család
fővé nevezte ki.

Auguszta főhercegnő a magyar 
nőkhöz. Auguszta főhercegnő megható ké
relmet intéz a magyar úrasszonyokhoz. Csak 
egy virág.zálat kér a tüdőbetegeknek a sze
retteink sírjára teendő koszorúból. A jó szi
vekhez intézett fölhívás a következő : F.gy 
szál virágot kér a József Kir. Herceg Sza
natórium Egyesület abból a koszorúból, 
melylyel halottak napján a kegyeletes szív 
kedves halottjainak a sírját ékesíti. Ha min
den sírra tett koszorúból csak egy virág
szálat és a sírokon gyújtott mécsekből csak 
egy lángot a tüdőbetegség terjedésének meg- 
gatlására fölajánlanak : ezer és ezer ember
életet lehetne megmenteni I Nem halna meg 
akkor nyolcvanezer ember tüdőbetegségben 
évente I Nem lenne annyi könny, nem lenne 
annyi nyomor, nem lenne annyi árva 1 — 
Magyar Hölgyek 1 Siessünk a nemes ember
baráti cél támogatására I Tegyük jelszóvá : 
csak egy virágszálat a kegyelet koszorújá
ból 1 És az életnek visszaadott ezrek fogják 
áldani jó cselekedetüket. Magyar Hölgyek I 
Áldozzuk a női szív egész lelaesedését en

nek a nemzetsorvasztó kórnak enyhítésére. 
Legyünk azon, hogy minél többen ajánlják 
föl adományaikat a ttldőbetegek megmenté- ' 
sére. Minden adomány a József kir. Herceg ' 
Szanatórium Egyesületnek küldendő : Buda
pest, IX., Lónyay-utca 47. Budapest, 19C6. 
október író. Auguszta főhercegnő.

Betörés. Kedden, e hó 23-án 
éjjel vakmerő betörést követett el egy 

■'tolvajbanda Gödöllőn, a Központi
szállóban. Ellopták Veiseghy Károly 
vendéglős összes aznap kimosott fe
hérneműjét azon vizesen a padlásról 
és az udvaron volt csirke ketrecből 
az összes apró jószágot A kár meg
haladja a 400 koronát. A csendőrség 
ez ügyben még nyomoz a vakmerő 
tettesek után s már eddig is többeket 
letartóztatott, nyomós gyanuokok alap
ján. Felhívjuk a közönség figyelmét e 
dologra, nehogy valaki e lopásból 
származó fehérnemtieket (férfi és női 
alsóruhák, abroszok, szalvéták stb) 
meg vegyen. A fehérnemüek kimosha- 
tatlan jelzőtentával voltak legnagyobb
részt megjelölve „Központi szálloda" 
jelzéssel, vagy „V. M.“ monogram
mal,. .

Hús és zsirszállitás. Az aszódi 
kir. javítóintézet hús és zsirszükségle- 
tének„biztosítására f. évi október 8-án 
tartatott meg az árlejtés, mely alka
lommal Egervári Ferenc (Aszód) disz
nózsírt1 1 kor. 50 és sertéshúst 1 kor. 
60 fillérért ajánlt. A marhahúsra aján
lat nem tétetett. Az ajánlat fölött a 
m. kir. igazságügyi minisztérium fog 
dönteni.

Veszettség. Farkas János 16 éves 
legényen Boldoghoz tartozó Nagyteleki pusz

hívják ? Mikor született ?
Nincs többé csalódás !

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankház. 
Mindenki megkapja a szerencse által neki szült sorsjegyet !

Fortuna segélyével minden név és születési év részére egy szerencseszámot helyeztünk el 

pecsét alatt, p^áui:
a lepecsételt borifék előoldala: a boríték hátsó oldala:

i
„János"

Születési év : 1877. 

Használja ki az alkalmat.
; Fogadja lepecsételve

írja meg nevét, születési 
evét, és mi azonnal küldjük 

Sok ezer család, mely

„KISS szerencséje NASy 
ielmondás híveihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét ; merítsen Ön is a Kiss bank

ház kiapadhatatlan szerencseforrásáböl, vegye át tőlünk 
szerencséjének lepecsételt záloglevelét és gazdagság Jólét közel lesz Önhöz. 
XIX. corsjáték I. osztályának húzása már folyó évi november hó 22-én és 23-án lesz.

Az I-sö oszt, sorsjegyek árai:
Egy nyolcad K 1.50. Egy negyed K 3.—

KISS KÁROLY ÉS TÁRSA
, ntagy. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitó helye

BUDAPEST, IV., Kossuth Lajos-utca 13. 
Fiókok : VI., Váci-kőrut 5. sz. — VII., Erzsébet-körut 22. sz.

tán e hó 23-án kitört a veszettség. A sze
rencsétlen ifjút még a nyáron, augusztus 
hóban marta meg egy veszett kutya. Bal- 
l'arján az ütőeret harapta át. Akkor fel is 
vitték Budapestre, a Pasteur-intézetbe, hol 
kezelték is, de oly veszélyes volt a harapás 
és oly kényes helyén a testnek, hogy a 
kezelő tanár nem bizolt az oltások sikeré
ben, hanem utasította a boldogi körorvost, 
a Túrán székelő dr Haidu Sándort, hogy ez 
év október 23-ig bezárólag tartsa orvosi 
felügyelet alatt az ifjút. E hó 23-án délben 
tényleg ki is tört rajta a veszettség. Szeren
csére dr. Grün József hatvani orvos és dr. 
Hajdú körorvos e napon reggel még meg
vizsgálta a legényt s az előjelek után követ
keztetve elrendelte elkülönítését s igy egy 
üres szobában bezáratván, másban kárt nem 
tehetett. A szerencsétlen ifjú másnap éjjel 2 
órakor meghalt. Végét vete't iszonyú kínjai
nak a halál.

Utcai verekedés. Kedden e hó 
23-án este épületes dologban gyö
nyörködhettek az aszódiak. Groszmann 
Jenő kereskedelmi alkalmazott egy 
barátja társaságában hazafelé tartott, 
útközben Rosenberg Henrik,-á Diamant 
cég üzletvezetője és 3 parasztlegény 
megtámadták. Erős dulakodás fejlő
dött ki, melybe a járókelők .is bele
avatkoztak. Az esetet a csendörség 
feljelentette.

Don Bosco nagy naptára 1907. évre. 
A naptál diszes kiállításra nézve felülmúlja 
a többi naptárakat. 100 lapra terjedő tartal
ma érdekfeszitő, változatos. Képei: Miirillo 
nagy színes képén kivül 30—40 művészi 
metszet. Ára előre fizetve berinentes 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.

KISS 
szerencséje 

NAGY

1

szerencséjét tőlünk, 
nercét '1 hitt az 0,1 ríszére e|le,t j'-LSCl ald.ll szerencsesorsjegyet.

bizalmával bennünket megtisztelt és a
<<

Egy fél K 6.— Egy egész K 12.
r 9 _
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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 csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-:g terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
sz egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsögummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.
avifásokat saját műhelyeinkben olcsón 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

vételre

literes K í
— 72
— 80
— £0

Gödöllőt Erzsébet könyvnyomda

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarc.uzág legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
VI!!. kerület, J.x-"cf-!:ör::t 41 szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzéklink 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

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

Gyöngyös-Visontai 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermésü faj-ltegyiborainak hatvan 

palack-bor lerakatát 
elvállalta. — Van szerencsénk igaz 
műnkre 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 mellett v-i-l.- 
jánlani.

Asztali borok 
Gyöngyösi sziklabor 
Fehér asztali bor 
Visontai fehér bor 
Eger-Visonta borvidék vörösbor 
Visontai vörös asztali bor

Pecsenye borok 
Egei-Visonta borv. feher 
Visontai rizling 
Sárhegyalja fehér 
Gyöngyösi Cabinet fehér 
Visontai Cabinet szí 
Leányka 
Veltelini

Vörös borok 
Eger-Visontai bor vörös 
Visontai vörös 
Visontai szemelt burgundi 
Saját főzésű ó törköly

A b" ■ k árában a

— 84

" 10 8-’>, 100

1903 —,80 —,45
1901 1,— —,55
1902 1,— —,55
1902 1,— —,55
1900 1,20 —,65

1900 1,50 —,80
1 £400 1,50 —,80

1903 —,80 —.45
1903 1,— —,50
1960 1,50 —,85
literje 1,50

palackok ára 0 
benfoglaltatik, melyek visszahozatalakor pai 
lackonként 10 fillért megtérítünk.

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

'.'~l'incsl/e Lajos és Ilollóy ó'óndor

Köhögés, rekedtség és elnyállrásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

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

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

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

... ii' Gödöllő : Szentmiklóssy B a
Kannaín 1 Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztiUaí
IXUpilUlU ■ Aszód: Sárkány László. c..k h«m.r me«y«gynott. |

pnraRa..i

Megfojt ez az átko- 
zott köhögés! I

Ia gödöllői Erzsébet-könyvnyomdában ■

60 fillértől 7 koronáig

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. -- ------------------------------------ -

Kezelés nincsen olcsö vételé

Egy 16 gvf. izzólámpa óránkiut 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

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖD ÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelck, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb Svegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. =-= Hullaszállitás.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —__


