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Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Az iparfejlesztés.

Az iparfejlesztési törvény, melyet 
most fogadott tel a törvényhozás, jog
gal tölthet el a legszebb reményekkel. 
Iparfejlesztés eddig is volt ugyan ná
lunk, de kisszerű és tervszerűtlen. 
‘Egyes miniszterek szimpátiájától, egyes 
befolyásos politikusok közreműködé
sétől függött az iparvállalatok állami 
támogatása, amelyben aránylag igen 

FLevés iparvállalat részesül és bármikor 
az illetékes kénye-kedve szerint meg
vonható volt. Így történt, hogy az 
államilag szubvencionált iparvállalatok 
fele érdemtelen volt a támogatásra 
és igy az állam az iparfejlesztés terén 
korántsem teljesítette azt a missziót, 
amelyet teljesítenie kellett volna, Pe
dig régi igazság az, hogy állami tá
mogatás nélkül a magánvállalkozás 
intenzív gyár .ipaii alkotásra nem ké
pes részint a tőke, részint a magán
vállalkozási kedv hiánya miatt. A ma-
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gánvállalkozást ugyanis megbénítja az | 
osztrák verseny, amely szabadon I 
grasszál hazánkban.

Mindezeknél fogva nem lehetett ; 
másként, csak törvényhozási utón az ■ 
iparfejlesztés kérdését alaposan meg- ' 
oldani. Ezen törvény értelmében mind
azon iparvállalatok, melyeknek állami 
támogatásra szükségük van, s amelyek ' 
erre érdemesek, az állami támogatás- I 
bán részesüljenek is Ez egy oly viv- ! 
mány, mely óriási haladást jelent a 
múlttal szemben. Mindazon rosszaim- ; 
ratu kritika dacára, melyben bizonyos ! 
oldalról az iparfejlesztési törvényt ré- i 
szesitették, ez meg fog felelni a cél- j 
nak. Joggal bizhatunk abban, hogy a 
kötelező állami iparfejlesztés uj szár- 1 
nyakat fog adni a munkának.

Dacára a mi aránylag oly kicsiny I 
iparunknak, Budapest mégis Európa í 
egyik legjelentékenyebb ipari városa. ! 
Epén ezért joggal elvárhatja az or
szág, hogy az iparfejlesztési törvény ' 
által nyújtott kedvezményekben a kor- ! 
mány elsősorban a vidéket fogja ré- ' 
szesiteni. Azt a vidéket, amelyet a |
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nemzeti élet fellendülése óta elhanya
goltak azért, hogy minden jót és min
den szépet a fővárosnak adhassanak. 
Büszkék is vagyunk a mi szép fő
városunkra, de azt tartjuk, elég volt 
már a dédelgetésből. A nemzet élet
erejét ne aknázzuk ki egyedül a fő
város javára, de jusson ebből a cen
trumból valami a vidéknek is.

Itt van például a mi termőföld
ben, fában, agyagban gazdag vidékünk 
mindenfelé rendelkezik olyan helyek
kel, amelyek bizonyos iparágak meg
honosítására kiválóan alkalmasak. —. 
Ezek a kiválóan alkalmas területek 
parlagon hevernek, sem ipartelepeket 
nem nyitnak, sem gyárakat nem emel
nek.

Akik az iparfejlesztési pénzek 
felett rendelkeznek, első sorban ezen 
elhanyagolt vidékek felé irányítsák 
figyelmüket és tegyék lehetővé, hogy 
iparvállalatok keletkezzenek itt.

Városkánk haladásához nagyban 
hozzá járulna, ha volna valamicske 
iparunk.

Ha diszkréten és becsül ‘csen

A pálmaligetek és yukkás berkek édes 
rejtelmességét hosszt', századokig tartó hal
doklás pusztította el. A végtelenül hosszú 
agónia, a melytől kétségbeestek a föld lakói, 
véget ért. Hideg halál feküdt az eddig bol
dogságban égett földre, — fagyasztóan 
csendes halál. De a napok dele meg ked
ves volt és meleg. Még játszott olyat.kor a 
napsugár a pálmakoronákkal s egy-egy el
késel*  virág szirmát elkapta a játszi szellő, — 
de himport már nem vitt a kis méh virág- 
ról-virágra. Az utolsó virágok még szepek 
voltak, de terméketlenek. A gyermekek nem 
ismerték a harmatot, ■— már az apák sem 
emlékeztek reá.

Derűsei: voltak a déli órák. A termé
szet életet hazudott a kihaló világba, még 
egyszer-egyszer megszólaltatta a csalit der
medt madarat boldog éneklésre, hogy ami
kor ismét eljön az e l, vége legyen a szép 
életnek s helyébe jöjjön az igazi : a fagy, a 
dermedés, a h.'.k'.l.

A föld már kihűlt. Eljött az idő, hogy 
a pálmaligetek és yukkás berkek helyén 

csak fenyő nyújtózik s hol azelőtt pompázott 
az éden, ott satnya boróka terjesztheti gör
csös ágait s mostoha sorshoz szokott kék 
bogyóit sem termi meg ... A vizekre át- 
törhetetlen jégkérget vont a fagy.

A fáknak is vége lesz már. Mint a 
hogy az isteni Ovidius — a szerelem 
magistere — énekelte egykor ; „A cédrusok 
és tölgyek leszálltak a hegyekről" . . Most 
is leszálltak a hegyekről . . A fa, — szük
sége volt az embernek a védelemre — 
egyre fogy.

Az ember nézte az erdőt és felsóhaj
tott :

— A meddig az tart, addig él az 
ember.

Aztán elfogyott az is. Satnyult utódok 
gyenge reménysége, a fagyökér is fogyott. 
A kőkeményre fagyott földből már nem 
lehet ktvájni többe. S a hideg, mely eddig 
nem férkőzhetett be, az emberek óriási 
nehézségekkel védeti hajlékába, litkos rej- 
tekutat fedezett fel. A hideg szél, a fagy 
lelte nem törhetett át a galyiba falán, nyeia 
állatirha, lompos farkas bundája véd'ct 
De mikor a föld meleg tüze kialudt s bu
sán de mindig jobban, htilt-lii.lt az a me
leg földgolyó, mely eddig virányait meleg 
ölén foganta s tápol, életet adott az em
bernek, kinek barátja volt, — akkor a 
galyiba meT’gét is elrabolta — s a 

gyilkos hideget lopta az utolsó emberi 
tanyába.

Már csak egy dolog volt, ami meleget 
adót*  az emberneK, — az emberi lest. Csak 
az védte. Tanyájának meleget az a füst 
adott, a mit nyomorult kis mécsese terjesz
teti, az o melegét pedig fogva tartotta az 
állat ruhája : az irha.

A két utolsó ember ott hevet a ga
lyiba padmalyán :

-- Te asszony, ha ez is elfogy — —? 
Az asszony lemondóan vállat vont.
— Pedig már nem soká tart I Van 

még vakarni tüzelő ?
— Valami . . . kötés . . .
— Azt sem szerezhetünk már, olyan a 

föld, mint a szikla, kemény, csákánynyal 
sem vágod fel.

— Esszük nyersen — ha lesz mit.
A féi fi gondtalan könnyelműséggel 

feleli :
— Hagyd el, les2 a hogy lesz ; jöjj 

ölelj meg I
S a nő, nemének utolsó satnya haj 

té-’' kipirult arccal ki.szik a férfihez. Keble 
•z!h 1 l'oscr.u vézna ujj,-dl végig . v< T. a 
férfi arcán, simogatja, 'beszélni nem fml, 
csak'hörög, értelein m'lküli I • ■ ; I; ‘ : 1,
aztán fújó, vontatott sóhaj kél kiúszott keb
léből.

Az egyetlen már, a tT megmarad*  az
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fognak élni a diszkrécionális joggal, 
ott fönn az ipái fejlesztési törvény 
nyomán áldás fog fakadni. Úgy ná
lunk, mint mindenütt szerte a Itazá- 
ítazában,

HÍREK

Elöljáróság választás.
Gödöllő község e hó 10-én vá

lasztotta meg birájat s elöljáróságát
A képviselőtestület a járási fő

szolgabíró 8813—906. számú rende
leté folytán f. év november hó 10. 
napjáti délelőtt 8 órakor a községház 
tanácstermében rendkívüli közgyűlést I 
tartott, melyen a képviselőtestület az i 
ugyanazon napon délelőtt 9 órakor ' 
megejtett községi elöljáróság választá- I 
sához a választandó előljárosági tago- I 
kát jelölte a községi törvény értelmé
ben.

Ugyanakkor olvasta fel dr Heyder 
Ödön főszolgabíró a községi bírói | 
állásra általa kijelölt három gödöllői 
polgár nevét is.

A választásra bárcsak két napi J 
ideje volt az előkészülethez a polgár- I 
ságnak, két szervezett párt vonult fel. í

Az egyik a kereskedő és iparo
sok pártja, melynek jelöltje Dinnyés 
János, jelenlegi biró volt ; a másik a 
földmives polgárok pártja, melynek 
jelöltje Rózsa István volt.

Ez a párt szántra sokkal nagyobb 
amannál s nagy elkeseredést keltett 
soraiban, midőn a tisztújító szék el
nöke a megejtett képviselőtestületi je
lölések után autonóm jogánál fogva 
Rózsa Istvánt nem jelölte a bírói 
tisztre.

A polgárság ilyképen mellőztet- 
vén, mint egy ember állott a három 
főszolgabírói jelölt :

Dinnyés János 
Lizits Károly "és 
Áriám Ferenc

közül ez utóbbi mellé és 175 szava
zattal Dinnyés János 121 szavazata 
ellen

54 szótöbbséggel
meg is választotta azt.

A törvénybirói s közgyámi állás 
hasonlóan névszerinti szavazással let
tek betöltve.

Törvény biró lett : 
jámbor András 71 szavazattal, Pin
tér István 70 szavazata ellen.

K ö z g y á m lett Bara Mi
hály 78 szavazattal Teér József 45 és 
Szeder János 2 szavazata ellen.

Pénztárnokká Nagy 
András lett megválasztva.

Esküdtek lettek :
1. Pintér István
2. Neszveda Antal
3. Teér György
4. Jámbor József
5. Tamás István parti
6. Gáspár István
7. Szombat István
8. Stróbel János.

A választás ilyképen a legna
gyobb rendben délután 3 órakor ért 
véget.

Házasság. Fábri Gyula, a gö
döllői Központi Szálloda főpincére e 
hó 10-én vezette oltárhoz Schwarz 
József vasúti tisztviselő leányát Julis- . 
kát, Monoron

Uj megállóhely. A kerepesi 
helyi érdekű vasút vonalán október 
folyamán uj feltételes megállóhelyet 
létesítettek a mátyásföldi állomás és j 
Czinkota között, Alsó Mátyásföld ci- 
mén. A megállóhely a mindinkább ' 
terjeszkedő mátyásföldi lakosság ké
nyelmét szolgálja.

Rendkívüli közgyűlés. Gödöllő 
község képviselő testületé 1906 évi 
november hó 9-én délután 3 órakor 
a községház tanácstermében rendkí
vüli közgyűlést tartott, melyen meg
jelentek a képviselő testület tagjai 
sorában az államépitészeti hivatal és < 
a kissebesi gránitkőbánya kiküldöttjei •

ősmelegségböl: az ölelés! A csók hideg, az 
ajkban nincs többé vér. nincs többé tílz. 
Csak az a meleg, amikor egymást ölelik, 
nem kérdezik egymástól: „Szeretsz-e ?“ 
Szerelem nincs mar közöttük, csak egy 
tudat, egy érzés : „Mi az utolsók I . .

Lesz, a hogy lesz . . .
Egyszer aztan a nő azt mondta a 

férfinek :
— Nincs semmink, mi lesz most ?
A férfi hülye, bámész tekintettel né

zett maga elé:
— Mit tegyünk? . . . Elpusztulni? 

Éhen veszni ?
És ez a nyomorult, aki minden perc

ben rettentő tusát vi az elmúlással, a halal- 
I I. a kinek minden perce kin és nyomo
rúságban múlik, sajnálja az életet, ezt az 
életet.

— Asszony, — mondja egy pontra 
meresztve szemeit — csak nem veszünk el 
igy ? . . .

A nő lemondással intett.
— De nem halunk meg I Én most 

kimegyek ; ha akadok valamire, csikasz ál
latra, boróka-gyökérre, — ha találok még

Az asszony odahuzódott a férfihez. 
Átölelte térdél ; halk hangon, könyörögve 
súgta :

— Ne hagyj el, hátha nem jösz vissza 
soha többé, és én addig itt, egyedül, egy
magámban . . nélküled pusztulok el?

A fél fi leoldotta magáról az ölelő ka
rokat s durván kiáltott :

— Csak nem gondolod, hogy igy el
pusztítom magam ?

Felkelt, elővette hosszú, kampós bot
ját, csákányát s megindult.

— Megyek, nem messzire, no I Vissza 
jövök. Elhozom a szabadulást, meglesz újra 
az élet, — érted ? az élet I Fölfeszitette a 
régen ki nem nyitott ajtónyilást takaró bőr
falat.

Hideg szél süvített odakünn s havat 
vert be a nyíláson. Künn csapkodta a vihar 
a tenyérnyi hópelyheket a galyiba falához. 
Az első hó araszos terítő volt a földön. A 

férfi pedig ment a szabadulás után. Az igazi 
szabadulás elébe. Sohasem tért vissza.

A nő az irhás földön kuporgott sokáig.
Várta a férfit, aki visszajön. Ó nem az 

életre várt, amit az hoz majd neki. Jobban 
szerette volna, ha ott marad s egy öleléssel, 
amely az örökkévalóságban is ölelés lesz — 
várnák a megsemmisülést.

És múlt az idő. Elmúlt ismét egy nap
járás. Ott künn a galyibát paskoló vihar 
orkánná lett s örök sirt készít az utolsó élő 
embernek, a magára maradt nőnek.

Az pedig hirtelen felszökött helyéből, 
felszakitotta az ajtónyilást s kifutott a sza
bad ég alá. Ott dühtől remegő hangon kiál
tott fel a szürke, felhős égre :

— Te nagy, hatalmas, életpusztitó Ur! 
Aki megraboltál engem a paradicsomtól, ak' 
kivetettel a pusztába — és mikor én az*  
újra paradicsommá változta’tam, akkor te 
ráküldted az éu édenemre a hideg halált s 
kiirtottál abból minden életet . . .

... Az átkot nem mondhatta már el. 
Kimerültén rogyott a hólepelre, mely vasta
gon terité be a földet.

Az éhhalál első ájulása fogta el s a hó 
hullott, hullott, szeinfedöt vetett az utolsó 
élőhalott emberre.

S azzal a föld kihűlt, a föld kihalt.

Rákóczihoz.
Kassa, 1906 okt. 29.

Édes Fejedelmünk, meglásd jobb lesz nálunk 
Hosszú idő óta oly epedve vártunk;
Nem a te anyád a Törökország földje, 
Mért maradtál vón ott örökön-örökre.

Édes hazánk hantja százszor puhább nála 
Ez lesz most fejednek pihenő párnája.
Ott nem is volt olyan, aki lelkesüljön, 
Aki sirhaimodra egy virágot tűzzön.

Most, hogy itt pihen már sokat küzdő tested 
Most, hogy már köztünk jár nagyra törő lelked 
Nem lesz oly hazátlan, nem lesz olyan árva 
Mint a szabadságért való bujdosásba.

Imádkozni jár majd sírodhoz a magyar, 
Téged szólít mikor segítséget akar :
Mert csak szellemednek kéne elénk állni, 
A világ nem győzne eleget csodálni . . .

Mikor zászlód lengett Mária képpel rajta, 
Mikor oda dörgéd : „Rajta kuruc, rajta!"
Úgy hullott az ellen, mint az oldott kéve 
Megtanítottad a magyar becsülésre . . .

Csatát csatára nyert meg akkor a magyar, 
Mindig mienk volt a győzelem, diadal I 
Puszta látásunkra remegett az ellen,
Mikor köztünk jártál dicső Fejedelmem.

Nagy Rákóczi apánk! azt üzentük neked 
Hagyd ott Rodostóban hidég fekvő helyed, 
Sir, zokog a magyar, veszett kutya marja, 
Nem tehet honában úgy amint akarja.

Jöjj el, szabadíts meg a gonosztól minket, 
Töröld ki szemünkből fájó könnyeinket, 
Zúzd szét kezeinkről rozsda ette láncunk, 
Szeresd Vissza újra ősi szabadságunk.

S meghallgattad szónkat; haza jöttél hozzánk 
Hogy véget vess búnknak, hogy egy jobb 

kort hozz ránk . . 
Hogy mire a lelkünk s a Te lelked vágyott 
Megszerezzed végre a szent szabadságot 1

Nagy Rezső
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is. A tárgysorozat első pontja a járda 
kiépítésére vonatkozó végleszámolás 
volt. Heves vita után elutasították a 
leszámolást, mert a járda még nincs 
kész s nincs átvéve. A községi szer
vezési szabályrendelet a rendőrök fi
zetés emelése folytán vonatkozó sza
kaszban módosíttatott. Trenovszki Jó
zsef azon kérvénye, melyben Faiskolai 
utcai telkének a község részére való 
megvételét kérelmezi — 30 napi fenn
tartással elfogadtatott, mert e telekre 
a községnek utca nyitás végett szük
sége van.

Himlő. Városunkban egyenlőre 
szórványosan, de fellépett a bárány
himlő. Az iskolák szigorú orvosi fel
ügyelet alá vételét és a fertőtlenitési 
óvóintézkedések megtételét tartjuk 
legsürgősebben szükségesnek Fájda
lom, hogy közegészségügyi hatóságunk 
absolute semmivel sem törődik, sem
mire nézve nem teszi meg az intéz
kedéseket, még ha azok törvényileg 
elő írva volnának is. Tessék meg
mondani : mikor lettek az iskolák or
vosilag meglátogatva ? Mikor lett 
piaczunk vizsgálva ? Hát közhivatala
ink ? Ajánljuk e dolgokat főszolga- 
biránk figyelmébe.

Házassági emléklapok. A Jó
zsef kir. herceg szanatórium egyesüle
tet a tüdőbetegség ellen való véde
kezésre irányuló nagyhorderejű törek
vésében minden lehető módon támo
gatni kívánván, megengedte alispá
nunk, hogy az egyesület adomány
gyűjtés céljából mindazon anyakönyvi 
kerületekben, amelyeknek népessége a 
legutóbbi népszámlálás szerint leg
alább is a 60ü0-et eléri, továbbá a 
járási székhelyeken, tekintet nélkül a 
község lélekszámára, s házasságköté
sek alkalmával házassági emléklapo
kat hozhat forgalomba. E célra a ne
vezett egyesület az anyakönyvvezetők 
közreműködését vészi igénybe. Az 
anyakönyvvezetőkre azonban az ado
mánygyűjtés tekintetében semminemű 
kényszer nem gyakorolható, sem az 
anyakönyvvezetök nem mehetnek túl 
a házasuló felekkel szemben az em
léklapok egyszerű, minden rákénysze- 
ritéstől ment felajánlásán. Az emlék
lapok 1 koronán kezdődő összeggel 
válthatók meg s az adományok kizá
rólag az anyakönyvvezetők által (he
lyettesek által tehát nem) vehetők át 
és kezelhetők.

Kézre került tolvajok. A na
pokban közzé tett azon hírünkhöz, 
hogy Verseghi Károly helybeli ven
déglőst kirabolták — illetve összes 
fehérnemű készletét ismeretlen tettesek 
ellopták, — azzal egészítjük ki, hogy 
a tettesek kézrekeritésére a gödöllői 
csendőrség erélyes, széleskörű nyomo
zást indított, melynek során a tette
seket Simpager Mihályné, Simpager 
Erzsébet, Horvát András és Gyuronka 
János vándorkintornások személyében 
elfogták. A jeles kintornás kompániá
nál az összes ellopott tárgyak hiány 
nélkül megtaláltattak. A tetteseket át
adták a bíróságnak.

Hirdetmény. A vármegye igazoló 
választmánya a vármegye törvényha
tósági bizottsága legtöbb adót fizető 
bizottsági tagjainak az 1907 évi név
jegyzékét megállapítván, alispánunkhoz 
másolatban megküldvén az 1886. évi 
XXI. te. 28. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a névjegyzék a f. 
évi november hó 1-ső napjától bezá
rólag nov. hó 15-ig a törvényhatóság 
székházánál a közigazgatási irodaigaz
gató hivatalos helyiségében közszem
lére lesz kitéve s hogy a névjegyzék 
ellen ezen idő alatt az állandó bíráló 
választmányhoz felebbezést lehet 
beadni.

Kossuth-rumnak nincsen páárja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, 
fél és negyed literes palackokban kizárólag 
kapható Aszódon : Langfelder L. urnái.

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 férjem régi jöhirnevii

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

való kiszolgálásáról.

Szives támogatást kér
özv. Lágler Ágostonné.

Még soha nem létezett szerencse !

Folyó évi október hó 23-án, a Vl.-ik osztály záróhuzás napján, a 

legnagyobb jutalmat 
mely eddig egyáltalában előfordult 

700.000 korona
összegben és pedig :

a főnyeremény 1 000 korona
a jutalom 600.000 korona
összesen 700.000 korona !

a mi föárudánknak jutott s a szerencsés sorsjegytulajdonosoknak általunk lett kifizetve 
Hivatkozással az általunk kifizetett óriási nyereményre és az ezelőtt is már főáru
dánknak jutott sok tetemes főnyeieményekre, ajánlunk szerencse-sorsjegyeket a 

folyó évi november hó 22 és 23-án s
tartandó 19-ik sorsjáték 1-ső osztály nyeieményl.uzásához. H

i/» >/« *.'i |
kor. 1.50 3.— 6.— 12.— ij

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA
a magyar királyi szab, osztálysorsjáték főelárusitói

BUDAPEST, Központ: Váci-utca 11. Régi Posta-utca 10. sz.
Sorsjegyek fögyiljtődénkből Aszódon is ka' h dók :

Löwy Dezső urnái. i—2 f

MAKULATÚRA
1 mm. 14 Korona. Cim a kiadóban

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

kel kitüntetett

ESTERHÁZY

COÍNAC
mely a közönség

— kedvencz itala —
Mindenütt kapható. .

■ E3 ■

Központi iroda :

Gróf Esterházy Géza 

féle cognacgyár
Budapest _

V. kér., Nádor-utca 16.
1 — 12
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A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helicr.1 
Premier és Tíie 
Cltampion kerékpár. - 

kát dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemeles nélkül szigorúan 
az eredeti árakon navi 12—15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészek: 
az egész világon lé'.ező összes kerci-’pai'i >k- 
hoz külső és belsőgummik, csengők, lamp-.k, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

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

állással szállítunk.
Javításokat saját műhelyeinkben olcsón 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. — 

Láng Jakab cs Fia 
kerékpár és vari ógépnagj kereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg- 
■ bézhatóbb és-legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
Vili, ker ület, József-kőrut 41. azátn. 

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

Diszárjegyzékünk 1000 képpel kerékpár 
alkotórészekről ingyen és bérmentve.

■■ ■■■'!' *

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

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

Fő- és szétklildési raktár:
NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

’ Gödöllő : Szentniiklóssy B
I • Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilIpP 

1 Aszód: Sárkány László. CBakl!-""ar uieesyóeyiiott■
ovmhmmm üMBBHaarammoaE BtsacxBnPwsxxKaKS^á.*

éljem

S«w,"íri(3i)!iaíó

60 fillértől 7 körönéig

gödöllői Erzsébet-könyvnyomclában

;y. öixsK&Möaaszaíjíj!:;

KE3ÜK TEFWJ3? FSJZF

Acetylén világítási berendezések

□eSTSk aüKK'i■£

literes

77

olcsó vételár.

Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy tényle
ges lóerő 6 fillérbe kerül. ....... . ........ .......—™

berendezések. Specialitás: önálló kis telepek, (Electro- 
gének) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, malmok 
és inagánházak számára.-------—------— —  --------—

Electromos világítási és erőátviteli

önálló telepnek a szabadalmazott Lux készülékkel. 
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vízbe eső rend
szerű, teljesen, veszélytelen fejlesztők. ----- -------

Kezelés nincsen

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

Gyöngy ös-Visontái 

Bortermelők Szövetkezete 
mint r. t. Gyöngyös 

sajáttermésü faj-hegyiborainak hatvan 

palack-bor lerakatát 
elvállalta. — Van szerencsénk iga 
műnkre megemlíteni, hogy csak rövid idő 
óta nevezett borokat a t. fogyásztóközönség- 
nok már is minden oldalról megnyilvánuló 
megelégedésére módunkban áll a következő 
minőségekben és olcsó árak mellett 
jánlani.

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

Motorok : benzinre, gázra, nyersolajra stb. bármilyen célra

vételre

a

Visontai vörös asztali bor 
Pecsenye borok

Eger-Visonta borv. feher 1903
’ 10

—,80

1 —
3; ;si

—,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 19C0 1,50 —,80
Velteli ni 1900 1,50 — ,80

Vörös borok
Eger-VisonUi bor vörös 1903 —.80 — ,45
Visontai vörös 1903 1,— — ,50
Visontai szemelt burgundi 1900- 1,50 —.85
Saját főzésű ó töiköly literje 1,50

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

Hordóborokai is árusítunk ugyancsak 
a GyöngyösrViso.itai borte^nelök szövetke
zete m r. t. pincészetéből directe történendő 
s'állításra. Szives megrendelést kérnek

Lajos és lloUéty Sándor

I
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 4C0. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, világok, 
sirkoszoruk, viaszgyertvak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvégkocsi, akár vidékre s’hninden 

--— Htillaszállitás.felszereléssel elfogadtatok.
Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek._____

BE

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


