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ASZODÉs VIDÉKE
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Ml Oltár Klátizntálnknek nn«y árengedmény

Második hoaszerzós.
Gazdasági áletünjr egyik le.gtonlaeabb 

feladatta tw, hogy a társadalom metutál 
nagyobb rétegének adjunk tért a föld 
önálló kihasználásában. Ennek teljes 
beviteliében tniigy nemzeti actióra van 
szükségünk, ezt várja inioden hazafias ma
gyar ember. Ki vezethetne ily nagy gaz
dasági actiót. ha Darányi földndvelóstlgyi 
miniszterünk nem, ki egész tudásával, 
teljes erejével igyekszik ti nemzet jólétét, 
boldogságát emelni, kinek működése mór 
a külföldön is nagy érdeklődéit, ügyei
met keltett ? i

Örömmel üdvözöljük Darányi minis
tért legújabb! munkájában, melynek kérész- 1 
tál vitele előreláthatólag súlyos akadályokba 
fog ütközni. Eme nagy horderejű munka : 
a telcpitóK Nem uj dolog ez, nutr régeb
ben vetette fel ez esv.mét a kormány; da 
ez ingyon külömbözik a Mária Terézia 
alatti télepiláseklől, melyek nem ütköz
tél*  oly nagv akadályokba, ntúil ma. Akkor 
a telepes ingyen kapott földet, ingyen 
mindenl. ami a megélhetésre szükséges, 
csakhogy a pusztaság ne maradjon névte
lenül. De ma erre nincs casits. nincs he
lye a költekezésnek ; ma már n m egye
dül az a czél, hogy a pusztaság benépe- I 
süljön Ma nehéz viszonyok közi élünk, a ■ 
telep>té.-<re fordítandó összegnek meg kell I 
térülnie, nem úgy mint Maria Terézia I 
uralkodásit alall, a mikor volt pénz bőven, j 
Ma a telepítés nenrzeti culturmissiól lel- , 
jesit, magyarosításra törekszik, nem úgy 
mint Mária Terézia alatt volt, a mikor 
nem törődtek azzal, hogy milyen nemze
tiségit telepítettek le, akár németet, vagy 
franoziát. vagy spanyolt.

Utazás a sárgaláz hazájába.
— Eredeti táréin. —

Irta : Pátmdiiif .hu6.

(8)
Santoa városa nem annyira a tenger, mint 

inkább a mebette elfolyó s lengerbe ömlő. de 
niar-in.ir álló vízzé fajuló, hasonti'vll folyri jobb 
pariién terül el. mely a tenger vizét lapos mo 
csárra változtatva. ' petielrnlis kigőzölgésével 
a különben szép s egészségesnek látszó vidékei 
a sárgaláz I--gketheltebb tűzhelyévé leszi. A 
tenger vize dagály alkalmával messzire lehatol 
» lolyó torkolatát képezd s a vízi növények 
minden falával ékeskedő öbölbe, az apálykor 
azután annyira visszavonul, hogy a mélyebb 
juráin hajóit 2 —3 inélernyire is síllyednek n bű
vös iszapban.

Újabban azonban, mint hírlik, >t kikötőt 
rendesen kolortatják, mi által, ha nem is oka 
dnlyozzák meg a sárgaláz szomorú urálinál, 
mindeimaetre nagyban csökkentik az elősegítő 
körülmények szít lilát..

Az óriási növésű nád. sós s más minden
féle vízi növények, meg moszatok közepette a 
hüllők s madarak sokasága fészkel, örökös el
lenség isk-désben élvén egymás szomszédságá
ban.

A .Matlekovils" közvetlen a part mellett 
állati, s még az nap megkezdték n Simtoslm 
szám küldemények kirakását Itt már benszlllött 
portugálok s európaink végezték a munkát. Va
lamennyien izmos, tagbaszakiidt emberek voltak, 
kik n haló kiömlése utáli hozzáláttuk annak 
megrakiisához, kelteiével is hordván a 70 kilo- 
grainoa kávés zsákokat, melyekből egy egesz

A milyen fontos e kérdés, épp oly 
nehéz is annak teljes mérléklitn való ke
resztülvitele ; ez tüzetes tanulmányozást 
igényel és csakis több oldalitlag történt 
megvitatás, eszmecsere után lehet, majd 
a teljesítéshez fogni. Vigyáznunk kell, hogy 
Czéhalan ne legyen törekvésünk. Az esz
me érett, és csak érleltetésre vár, érlel- 
tetésre, ln,gy abból gyümölcsöt liiizhassnuk. 
Vesztegelni való időnk nincs s visszariad
nunk sem szabad a komoly munkától. 
Darányi szirepe ez ügyben csak (dicsérendő, 
a lefolyt tárgyalásokból kilünöleg látjuk 
benne az erőt, az akaratot, a bamisitatlan 
munkakedvet; és lelnitetlen, hogy egy 
örömsugár ne vonuljon át arczainkon 
mindannyiszor, ha egy ily nemes szív 
feledlietlen müveivel találkozunk.

Egy hatalmas iiépinozgósitasról. a vi
dékek gazdssági helyzetének és fülkének 
átformálásáról van szó, melynek segítsé
gével elidegenült területeket (Üélmugyar 
ország, Szlavónia) igyekszünk majd visz- 
sznbóditani a magyar állam számára. A 
régebbi telepitésncK nz volt a hib.tja, hogy 
magyar rajokat küldtünk nemzetiségi lako
sok közé, igy az oláhok*  közé, a minek 
köíelkezménve az leit, hogy a magyar 
eioláhosodoft, tehát a várva vári remény 
elmaradt : az oláh megmaradt oláhnak, u 
magv.tr pedig átváltozott oláhnak. Hisz ez 
a körülmény természetes logikát: a tele
pülök sajátítjuk el a törzslakosok szoká
sait, nyelvét és nem a törzslakosaiig a 
települőkét.

Gazdasági, social, faji szempontból 
egyaránt rászorultunk tt helyes telepilésre. 
Tudnunk kell, honnan Imva telepítsünk, 
mi szükséges az egyiknek, mi a másik
nak n megélhetésié.

hegy állott mar a parton, készen a gőzös »zá- 
inain.

A munkaidő a tikkaszt" hőség miatt reg
geli 5 órától V) óra r. s délutáni > órától esti 
9—1(1 ig tarló időközökre szeriikozott. 15 ben- 
szülőit v-igy bevándorlóit leli -r munkásokat Bra
zíliában j"l megfizetik, napi bérlik a munka mi
nősége, beoszlasa s n helyi körülmények sze
rint 3 és ti niilreiz, (3 <>)<> r»iz» a mi pénzünk
ben 7 és 14 koron.i. közölt vél mozik. Hunéin 
e szép keresni'nvból es ik vajmi keveset uikn- 
rilhntnnk meg, mert a nagy drágaság a ptitz 
értékét, tetemesen csökkenti, az iszonyú meleg
ség okozta á Iliin lliiasiig s l-rrrs nyughilaiisag 
pedig kiesnpong'.kká, ntériéklei lenekké s va
dakká teszi éket, úgy, Imgv pénzbeli szerze- 
ménnvel esek nagyon kevesen dicsekedhetnek.

Sántítsunk játékhazak módjára befestett, 
tarka kalitknszerü épületeiről, elég tá-ns terei- 
s utcáéiról, dísztelen, bűzöl fellett áruesartiokn- 
íréi kevés érdekeset mondhatni : van nziililmii 
gyönyörű nyilvános kertje, ni■•lylteti ott pompán 
niik a trnp kus égni| dísznövényeinek összes 
képviselői A kellemes benyomást niegzavnrjn 
nzoiibnn a kerti tabut renyhélkedö óriási békák 
koronkiiit fel felhangzó •utólnlns bömliölése. meg 
a Imkrok között tova surranó kigyók szószegese, 
melyekről bizony hiábt m ii,dogrit.|iik nz, odavrt- 
ynlók, hogy i.ein mérgesek s hogy nem kell 
tőlük félni : nz idegen s különöseit nz európai 
látogató hamar betelik u keni séta gyönyörei
vel S inkább csuk a gyalogjára liynktörő köve
zetén sétálgat-

Az 1889 esztendő bizonyára emlékezetes 
marad azok előtt, n kik azon évben Brazíliában 
voltuk, mert a sárgaláz emberemlékezet óta so
hasem dühöngött még olyan nagy mértékben,

Szükségünk van a telepítésre, mert 
sok munkásliHyen kiütött a löldehsi'g, 
nem szerezhet semmit a magyar magúnak 
nincsenek kereset forrásai; szükséges, 
hogy a jóinódit földmives osztályt D. meg 
a magyar középbirtokos osztályt helyre
állítsuk , szükségéi, mert sok nemzetiségi-, 
vidéken nz idegen ajknak jutnak mindin
kább túlsúlyra, holott czélunk nz. hogy 
ezek meg mugyiinisodjamik és szükséges- 
ittég sok okból melyeket e helyen fel-o- 
röíiti sok volna. — Óvatosan kell eljárni,, 
gondoskodni kell előre árról, hogy n nem- 
zelisógek meg ne hódítsanak majd bmt- 
nllnktet. Különös teendőnk, hogy az őr
szagba a varosokat tegyük erőssé, izmos
sá, actioképessé, s igy u megerősödött vá
rosok körül telepítsünk, mert a magyar 
fuj c>ak ott képes magának tért hódítani, 
a Ital magyar város keletkezik és mennék 
erősebbé fogjuk tenni a városi életet, an
nál meglepőbb lesz az eredmény iiemzjeti 
inissiónk bnn.

A nemzet életkérdése a telepítés, erre- 
nézve nem szabad visszariadnunk si-inmi- 
felH áldozattól. Mi az. álhun kezéltu tesz- 
szllk le borsunkul, nte'y tn egész mngyitr 
tár.-adni ómmal karöli ve czél tudatosan terv
szerben. fontolgatva fogjon a munkához,, 
mert elleneseiben megvehetik, Imgv n 
nagymérvű telepítés csuk kantokra leltet 
és igy a telepítés nem honfoglalást fog 
eredményezni, hanem amink ellentéte is 
bekövelkezbelik.

De lia ösidölteit a magyar meg hullik 
ismerni biztosításának alapját 3 ezt le is 
tudta fektetni, miért ne lehetne a nemzet 
maga magának alapítója, pártfogója ?

Ha n telepítésnek sikere lesz, úgy 
bsiáitk jövője, fennállása erősen biztosit- 

| mint azon évnek különöseit február. méreznts és 
április hónapjai buti. Belem, l'ernainbuuo*  Ballia, 
Borto Seguro. Rio de laueiro es Samun tenger- 
pirti varosokban, többről nem is imóivii, napon
kint százakra mintáz áldozatok száma: a mi ite- 
jaueiroi s a s uuoal kikiHőkoen ;>edis ások hajó 
között alig volt, egy keim, melynek felnyelro- 
húzott lolxmója a razndvnnyuk lielegseg pusz
tításától szomorú bizonyságot ne tett volna.

A rio de janeirm ölailben, nem messze a 
.Mnlteko. its“ tói állott volt Itorganyon egy szép,. 
báromárbóe.:os ola-z vitorlasliajó, melyről köves
sel azelőtt Ildi el sárgalázban a szemé yzet 
háromnegyed része, míg n többiek nirinl elszök
tek, a kutyára meg a macskám bízván na eg.'-sz 
hajói. A révliivatal. tudomásáré jutván mt esel, 
embert küldött ki Irajó őrizetére, miiuliuMüi*  
míg európai gazdája uz uj szetuéljzeivi é»z» 
nem totaírzotla.

A legbátrnbb emberben is meghűli n vér, 
midőn Hantos ntezáin jarkitlva tál- es szemle unj*  
volt altnak a gyakori Jniveszékidesnek a nep- 
esóillílelnek. melyeket egy-egy var.liánul bekö
vetkezett haláleset Mézeit elő Itt is olt is, 
egyes csalnili vagy ismerős körök Iáin

Sokan mar ningnkbaa kordiák a bej csirá
ját a areznkon viseltek annak miaden ismertető
jelét, tle a laijjal járó n.vugtnl.tnság o mirailha- 
taflnnság következtében o't Dr nk kellek az ut- 
czaknn. míg egyszer, legyöteive » gyakran hir
telen Iteköveikezö v.tlsagml, r-dlfitlt in larki ik le 
it földre s ott leheltek ki lelkikkel siazuk sze- 
mclállára és rémületére.

Az ilyen szerencsétleneket szalon rgy-kel 
erre kitel deli tieger Iturexohn el » tene ikezo 
helyre, a hol ókéi egy orvos feh-rrlet.éheii' s >» 
halai bénítanak eleg Luiansiueieiez, ül,utaló*

magv.tr
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va leszen, a nemzetiség el fog fojtntni, ' 
hatástalanná fog letetni, iné*  csak így 
lesz biztosítva az ut, mehet, haladva elér
hetjük azt. hogy utódaink szegények ne 
lehessenek s hogy mi nyugotliabban tekint
hessünk vissza tevékeny, áldozatra kész 
élei link re.

Itl csak közakaratnak kell lángra lob
bannia 1 Ha ez megvan, a többi már 
magitól következik, mert hisz a költö is 
énekli, hogy az akarat előbb utóbb, de 
borostyánt arai I

Ne Álljunk veszteg! Ébredjünk I S 
mutassuk meg áldozatainkkal a telepítés 
oltára mellett Európának, hogy a niagya- 1 
rok is meg tudják érteni a kor intő I 
szavát I

A siketek hallanak A ,0 i e Illáét- 
r i r t e W el t‘ folyóirat 27-ik száma, Chis- 
wieh Higli Road, No. G28 London. W. egy csu
dálatos kúra leírását Inrialmnzza siketség és fej 
zugás ellen, a mely kúrát a beteg otthon a la
kásán is alkalmazhatja és a melynek mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap est a 
számát mindenkinek bérmentve megküldi kívá
natra. aki címét a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 —10'

Beszámold és programm beszéd, Wolf- 
ner Tivadar , a gödöllői járás országgyű
lési képviselője szombaton, f. é. szeptem
ber 7-én tartotta beszámoló és programm 
beszédét Gödöllőn, Károli Erzsébet 
szállójának első emeleti nagy termében. 
Az érdekes beszéd meghallgatására sokan 
jöttek be a kei Illet szabadelvű párti válasz
tói közül ■ különösen Újpestről jelentek 
meg nagy számban, de részt vett azon 
Gödöllő magas itnelligeneziája és u közép
osztály is; valamint a kerület egyes köz
ségei is csaknem kivétel nélkül képviselve 
voltak azon. A párt gi ülést — mely a 
beszámoló és programúi beszéd (keretéül 
szolgál — tudvalevőleg Polner Lajos 
pár telilök hívta össze, kit a terembe lépése
kor lelkesen megélji-nzett az egybegyült 
párt; a lelkesedés azonban akkor érle el 
tetőpontját, mikor Wolfner Tivadar, a 
képviselő eimlkedelt fel szólásra. Ellen
tétes hangok is vegyültek ugyan u meg
jelent más párion levő választók részéről 
a lelkes fogadás zajába, de ezek elenyé
sző csekély számban voltak és elvesztek 
a tömeg annál zajosabb ünneplésében. A 
beszéd — melylyel technikai okokból 
most csak rövidesen foglalkozhatunk — 

megálliipitázit után csakhamar el is hántolták- :
Leírhatatlan az, nm<t — másokról nem is | 

szólva — a .Matlekovils*  személyzete a Hun- i 
tosbnn töltött két hét alatt, szenvedett.

A vasitól épített gőzös n tmpp.il bevett 
hő-éget ejjei sugározta ki. akkor Jmidoti a föld 
is az írradiaczió által melegítő a levegőt, mély
ítek mozdul.,tluiiságúl oohtuem zavarni a kg- 
kissebb szellő sem. Apály alkalmával a Bzeay- 
nyes, iszapos viz párolgása dögleletesse telte 
a légkört, s ha a személyzet a tűrhetetlen fór- 
róság miatt a reája kirótt bírságok daczára sím 
akart a fedélzet alatt meghálni, azért, a szabni! 
levegőn sem alhatolt, mert ott, ha a hőség 
nem is őrjítette meg az embert, n nmszkitók 
rtija nyugalmát bizonyára teljesen elrabolta.

Nagy volt a láztól való félelem a szivek
ben. A legénység oly pánikszerű (élelmet, állott 
ki a snntosi tartózkodás alatt, hogy közülük 
csak nagyon ritkán ment ki valaki a partra s 
akkor is csak nagyon rövid időre. Ferde sze
mek kék nézték, mikor egv szép vasárnap reg
gel inasodin.igaiutnid a közeli Monserato hegyet i 
mász’am meg s onnét egy nyaláb hennával 
meg iiimiláaszal tértem vissza ; attól féltek, hogy I 
ez is a sárgalázt kolportálja.

Pedig e kirándulást kár lett volna elmu
lasztani I Htlrli datolya- és kókuszpában-, citrom,- 
banánfa- ertlöknek kellős közepette vezet egv Jó
karban tartott, tekervényes ösvény fej egesz a 
tetőre, melyen egy spanyol stilusbnn épült, fe
hérre meszelt, csinos fogadalmi templom áll: 
lgb-sin dn Setihora Monwtrn'o.

lihl'bios vallásos tltle’ lepi meg az európai 
utazol, mikor e látszólag ellmgyuU lrtenházH|l,iiszó- 
bat átlépi, Elképzeli, hogy ut. ezer mértföldnyire 
az Óceánon túl fekvő hazájától a tropikus ágálj 
»’■ 'bb .nonfiáii, itt a magasban éppúgy

‘ nagy hatást keltett a megjelent válasalók 
között. Röviden vázolta a szónok a lefolyt 
öt év politikai történetét, nzuMil áttért a 
Jelenlegi uralkodó nyugodt politikai viszo
nyokra. melyek alapján áil és Széli Kál
mán rendithetlen hivé íek vallotta magát. 
Foglalkozott azután a napi renden levő 
aktuális politikai kérdésekkel : a gönozi 
levéllel s arra nézve is Száll Kálmán ismert 
parlamenti nyilatkozata értelmében foglalt 
állast. Azuian az összeférhetlenségi s 
annak kapcsán a tiszta vállasztásokról 
szólott, melyeknek testestől lelkestől hívé
ül vallotta magát. Az egybe gyűltek állandó 

1 helyesléssel kisérték a beszédet, melynek 
I különösen a kerület fejlődésére vonatkozó 

részei tetszettek kiváltkép a hallgatóságnak. 
Végezetül pedig lelkesen megéljenezték ti 
beszámoló képviselőt- Ezen tüntető ün
neplés azonban már az újra fellépő jelölt
nek is szólott. Azután a szokásos üdvözlő 
táviratok kerültek napirendre és a párt 
gyűlés a jelölt éltetésével feloszlott, hogy 
lemenjen a szomszédos helyiségbe, ahol ( 
3C0 személyes bankettre volt terítve, 
mely azulán a késő reggeli órákig tartott.

Hírek.
Erzsébet emlékünnep. Gödöllő közön

sége hazafias kegyelettel fogja megünnepelni 
boldogult Nágynssz nymik tragikus halálának az 

' évfordulóját. Nagy szabású gj ás ünnepet rendez 
f. évi szeptember 15-én (minthogy a halálozás 
évfordulója szeptember 10 — nem vasárnapin 
esik) Gödöllőn, az Erzsébet parkban. A még 
együtt levő Erzsébet szoborbizottság kebelében 
indult meg ez iránt a mozgalom s elhatározta
tott, hogy ezen kegyeletes évforduló megünnep
lésére évr>nkéiH|megl'ogjii tenni a szükséges lépese
ket. Az idei Erzsébet emlékünnep nagyszabázu 
lesz. Délután 4 makor veszi kezdetét K. Hegyessy 
Mari as-zony, ti nemzeti színház ünnepelt mű
vésznője fog alkalmi ódát szavalni, Somló , 
Sándor a kitűnő művész pedig ünnepi beszé
det mond Szeptember 10-én — a szomorú év- | 
fordulón — gyász n^ise b sz n gödöllői római 
kalh. templomban, melyen dr. Priizsiuszky József i 
npat plébános ur személyesen fog celebrálni. |

Kitüntetés. Rzvoboda Iguácz gödöllői I 
kántor tanítót ki már 35 éve teljesíti gödóllön > 
teljes utlmulással közelismerés mellett fa rád síi- I 
gus hivatalát, n vitézi püspök, f. hó 1-én kiváló 
érdemeiért és különösen a méhészét terén ki
fejteit buzgóságáért, fótanitómik nevezte ki,

Erzsébet királyné emléke. A martirom- 
ságoit szenvedett jóságos lelkű királynénak 
Magyarország nagyasszonyának szeptember 10 én 
lesz halála évfordulója. E szomorú nap gyászos 
emlékezetét mély siralomni-d fogja megölni 
egész Magyarország. A bécsi udvari plébánia.

; imádják az Istent az emberek, épp úgy hisznek a 
| gyógyíthatatlan betegségeknek esod iszerü gyó- 
i gyulásálmn, mim otthon Az •oltáron nagyszámú 
i réz. uikel es ezüst pénzdarabok hevertek őrizet 

nélkül, orra mutatván, hogy az oltaniuk vallá
sos és bfcsületes emberek, kik az ístenházáimk 
kai baninrlásiira szitui adományokat nem meré
szelnek ellopni. A sekrestye Iáiul, a padok, ti 
nagy nyitó,l szekrények tele voltak aggatva s 
töuivti viaszból öntött emberi testrészekkel: 
mind megannyi fogadalmi adomány, melyeket 
nz esetleg csakugyan meggyógyult, vagy unnak 
hitt halas zarándokok ajánlott tik fel a fogadal
mi templom jóhirének.megerősítése — s iivnllá 
sós babona akaratlan terjeseiésérce

E körülbelül 300 méter magas hegycsúcs
tól nies-ze el lehet látni a kékelö Óceánra, s n 
midőn n sz jtnlélö réveilesőjiekintets végre meg
nyugszik a végtelennek tetsző víztömeg egyik 
pontján s n földrajzi fekvések hosszúsági kll 
iönbiizeieire nem is gondolva találgatja, hogy 
vájjon mit is-csinálhatnak most a kedves ott 

| honhagyottak,ckellemmlonül Iliit tá a feleszmé- 
léssel jutó azon tudat, hogy találgatása téves 

| alapból indult ,ki„mert. e kora reggeli órákban 
a nap amott már a délkörhöz közeledik, sa ked
ves anya, vagy feleség bizony nem költrtgeli 
többé a kicsinyeket, hanem ebédhez hívogatja.

R végtelennek tetsző két heti tartózkodás 
s löOtX) zsák kávénak berakása után végre fel
szedte horgonyait a gtizös, a az egész személy
zet látható örömére elhagyta Santosm.k nem 
éppen kedvelt kikötőiét, hogy körlllbe'ül ugyan
annyi kávérakoii(.'iiiy felvétele véget Rio de Ja- 
ueiroba térjen vissza.

(Folyt, kiiv.)

templomban, mint a Búd. Tud. jelenti, e nnnon 
délelőtt 10 órakor Erzsébet királyné lelki üdvé
ért gyászistentisztelet lesz. Az udvartartás tag. 
jni ti kíséretben fekete ruhában, aranyozott 
karddal, kalapjukban fekete tollal és arany cso
korral, a katonasághoz tartozók pedig . díszben 
szolgálati jelvény nélkül es udvari gyász lévén 
kariakon gyászsaahiggnl jelennek meg. A ren
dek migykeresztjének szalagjai nem teendők fel. 
A vigíliákon, Don d. u. 5 órakor kiseret nem 
vess részt. Gödöllőn ti gyászmisén reszt fog 
venni a toskattai nagyherezeg IV. Ferdinand ő 
fensége.

Isaszeg ünnepe, lsaszeg mai szoborle- 
leplező ünnepére, lázasan készülődik az isaszegi 
polgárság. Az ünnep fényesnek ^Ígérkezik: A 
szobor, mely támadó honvédeket ábrázol és 
Radnuy Béla szobrász műve, az |egész vidéket 
domináló szabadság hegyen ' áll. I»«szeg város 
lobogó ibszt ölt az ünnepre. Az útvonalon, amely 
en a menet áthalad, két dinÖHlkaput állítanak 
fel. A déli vonatokkal érkező vendégeket lovas- 
bandériummal várják az Állomásnál. Délután 8 
órakor vonulnak föl n ezoborhoz, amely körül 
fővárosi öreg honvédek államik dlszörséget. *Az  
ünnepélyen való részvétüket már nagyon sokan 
bejelentették n legtávolabb eső vidékekről is. 
Budapestről is számosán uU-znnk le az ünne
pélyre. A leleplezés illan ebéd lesz, amelyet 
láaezmulatság követ. Esto kivilágítják n közsé
get és Iraszeg halmain örömtüzeket gyújtanak.

KI lesz a bíró ? Nagyban készül Gödöllő 
vjgosa n közeledő biró választásra. A képviselő 
testület három olyan előkelő polgárát jelölte, 
INetve hozta ja vasiul ha jelölés végett a kik kö
zül bármelyik megválasztását teljes megnyugvás
sal fogadná Gödöllő polgársága. A három jelöli 
közül — mint értesülünk — Bam István sem
miképen sem hajlandó elfogadni a megválasz
tást, s ha az alól ki semmi módon som térhetne, 
legfeljebb a törvényszabta egy évig viselné ast, 
ami pedig nem érdeke Gödöllőnek mert akkor 
egy év múlva Jutnánk oly helyzetbe mint ni*  
vagyunk, hogy t. i. biróválnsztással lenne fel
veretve a közny iigaiom Alberty Pál és Dinnyés 
János azonban — bár az előbbi még húzódik 
egy kicsit — elfogadóik a megválasztást és ne
kik is van n legtöbb i>Hálásuk a győzelemre. A 
partok alakulása után itelve erős küzdelem lesz 
köztük a bírói állásért.

Választási mozgalmak. A gödöllői füg
getlenségi és -j.-í .is part 1. é. szeptember hó 
15-én Újpesten hivatalos jelölő gyűlést tart, 
melyen Kossuth Ferencz is részt fog venni. Az 
a hir, hogy Tanké Jánost a függetlenségi Kos
suth párt fogná jelölni, — nem felel meg a va
lóságnak. Tudvalevő dolog lévén ugyanis, hogy 
Tanké hossza politikai pályályán keresztül min
dég az Ugrón párthoz tartozott, melynek n je
löltje — mint mar megírtuk — dr. Várady Ka
roly lesz, kinek javára Tankó vissza lépett. Új
ból tehát nem való-zinü. hogy magát Jelölteti. 
A szoc'.iálisták is állítanak jelöltet Gödöllőn 
Marti n esek l«tván Rákos Keresztül'. — 
Munkás otthon telepi polgár személyében, ki a 
jövő hét folyamán fog programbeszédet tartani 
Péczeletl és Rákos Kereszt uron.

Nagy lopás Gödöllőn Várnai Ibolya 
szegedi Inkos, ki jelenleg rokonainál nyaral Gö
döllőn s a KUry féle házban ' lakik, azt vette 
észre a múlt hét esütörtiikén. hogy ékszerdobo
za. melyben 200" korona értékű ékszerek vol
tak. lakásáról eltűnt. E napon a nevezett ur- 
hölgy <1. u 5 óra tájban sétálni ment és nbla 
kait nyitva hagyta a midőn este 7 órakor sétá
jából visszatért, tapasztalta, hogy nz ékszerdo
boz eltűnt. A lopás gyanúja Altér Sándor 16 
éves fiúra irányul, aki azonban tagadja a tet
tet. A nyomozás folyik.

Talált gyermek hulla Orosz Andrásáé 
bogiit földbirtokosnő a napokban gödöllői határ
ban levő s a m á. v 33 számit árhúzóhoz *kö-  
zel fekvő birtokán szénát gyűjtött. Munka köz
ben ugv 10 óra tájban egy leány csecsemő va
lami állat által össze marczangolt hulláját ta
lálta meg., melynek már csak koponyája és lá
bai voltak épek. Azonnal jelentést tett az eset
ről » unnak alapján nz orvos rendőri vizsgálat 
azonnal megtartatott, n helyszínén. A törvény
széki orvos szakértő konstatálta azután, hogy a 
gyermek a szülés után azonnal lett kitéve n 
rétre s kitételkor még életben volt. A nyomozás 
a lelketlen nnya kilétének kiderítése iráni 
folyamatban van.

Templomrablás. A kereprsi róm kath. 
templomot n múlt hét elején feltörték és kira
bolták. Az istentelen tettet éjjel követték el * 
miután egyéb elvihetót benne találtuk, a per
selyt fosztották ki és elvittek egy értékes sző
nyeget. A nyomozó-ez ügyben folyamaiban vall, 
de még mind sz Ideig eredményre nem vezetett- 

Utolsó nyaraló bál. A szombati estélye
ket rendező gödöllői nyaralók társasága »U‘ 
gusztus 31-én tartotta ez idén utolsó mulatva- 

tmpp.il


1901 azepteinb'r 8. ASZÓI) FS VIDÉKÉ a
fiit OődÖMön a Miskey féle vendéglőben mely 
Jgyezaremint a nyolczndik volt. A bél kedélye- 
8en folyt le, n tánca reggelig tartóit s csak a 
hajnali órákban távozott, el a közönség emelke
dett hangulatban. A négyest 44 pár lánczolta, 
mely után csinos cotilionokkal kedveskedtek a 
bél szépei. Viszontlátásra n jövő nyáron !

A gödöllői ifjúság bálja. A gödöllői fi
atalság f. é. szeptemer hó 14 én szombaton az 
.Erzsébet királyné*  szálloda nagytermében zárt
körű tánczestélyt rtndez. E mulatság rendkívül 
fényesnek Ígérkezik, Rés/t vesz rajta Gödöllő 
As a járás inteligens, mulatni szerető közönsége 
teljes számban, mert hiszen ez lesz nz utolsó 
mulatság Gödöllőn fnisnngig. Belépti jegy ára 
2 korona személyenként. Kezdete 8 órakor. 
Rendezőség.- Biyer Jutó Busilla István dr..Bont 
József Brokes Rezső Brllll Lajos Burg Dezső 
Cserba Dezső dr. Cserlrn Elemér Czurdn Oszkár 
Gaal Elek dr. Gallé Emil Gorán Dániel Helnca 
Iván Brúnó Ivanits Ferencz Kárász Gyula Katona 
Miklós Kern Rezső Kis Lajos Kolozs Aladár 
Kovács Béla Lizits Jenő Lövik Béla Marher Ala
dár Nagy Béla dr. Oppetibein Adolf Orbay Dé
nes Pirkner Imre Rudolf Béla dr. Rechlitz Tó
dor Rottei-er Vilmos Snrgnth Jenő ifj. Szabó 
Kálmán if. Szánthó Pál Tóth Ödön.

Választási mozgalmak. Az országylllési 
választások fókellékéc a zászlók képezik. A 
Rózsahegyi magyar textilipar r t., a zászló szö
vetek gyártását oly mérvben bővítette ki, hogy 
nz országnak ebbeli szükségletét teljesen fedez
ni kepes. Ezen hazai iparvállalat, a gyártmány 
kitUnő minősége és szintartóságn, továbbá olcsó 
árak által tűnik ki. A magyar textilipar r. t. 
központi képviselettel Freudinger Mózes és fiait 
Budapest, Laudott n'cza 6. bizta meg. kik ed
dig is a hazai ipar fejlesztése körül nagy él- 
demeket szereztek. JE czég ugy a fővarosban, 
mint nagyobb vidéki városokban oly cégeknél, 
kik eddig is zászló eiárusitásávnl foglalkoztak, 
föelárusitó helyeket létesit, a hol megrendelé
seket a .g.vnr által megállapított eredeti árak 
mellett vesznek fői. Bővebb felvilágosítást vagy 
képos árjegyzéket ingyen és'bérinentve küldenek.

100 000 márka 100 000.
Ornithológini feladat!

Valami egészen uj és érdekes. Olvassa min
denki, mi a teendő. 4000 márkát nyerhet el. A 
mi feladat link, látni, ki képes madárnevekből 
vagy fajokból ti legnagyobb névsort összehozni, 
mely munkánál csak a következő Imtük használ
hatók, megjegyezvén hogy u madárnevek néme
tül Írandók le:

KKUKSSKMCLUetKaDIHCRTFBMXOVWOOSI'SOVmKTR
Madarak alatt minden tollas állatot értünk, 

mint pl.a lyuk, a varjú, minden éneklő madaruk 
stb. Egy-egy betű annyiszor alkalmazható egy 
madárnév k ipa <sér i. a 11 tyszor tize fentebbi 
jegyzékünkben előfordul, pl. a galamb, ktikuk, 
tnngelicze stb. Mindenkinek, aki legalább, vagy 
több mint 25 különféle madárnevet, beküld, 4000 
marka vagy ki-ebb dijat adunk teljes összegben. 
N ii p o n t n n a g y dijuk a d a t rí n k k i I

Ha a névjegyzék kész, akor töltse ki az 
nl.-ibbi rovatokat pontosan és küldje he elmünkre. 
Hozzá csatol egy bérmentesített és megezimzett 
levelboritékot és megkapja erre a dijat. Ezt az 
által nyerheti el, ha előfizetője lesz, a ,Die il
lustrirte Welt*  folyóiratunk.

Mindenkinek, aki 25 különféle madárnév 
Jegyzekét igy beküldi, dijnt adunk és dijaink kö 
vetkezőkép osztatnak ki: Az egy napon érkező 
legjobb névjegyzék beküldőjének egy aranyórát; 
a második legjobb feledet megoldónak naponta 
egy pompás tea szervizt.; a következő hét leg
jobb megoldásnak naponta egy-egy Konrah-8n- 
kill gyémánt és rubint gyűrűt; a következő leg
jobbnak egy arany ajándékot. Az ezek után jö
vő helyes megoldás mindegyike egy szolidérlekll 
jutalmat nyer. A dijuk naponta kiadatnak. Nem 
kell tehát az eredményre sokáig várni. Nem 
tesz külömbséget a nap késői vagy korai 
óráiban kapjuk-e levelétITeendője mindósz- 
sze az, hogy e hirdetményt hozzánk csn- 
tova küldje és ha mmlárnévsora a levél 
vétele napján a legjobb, megkapja az aranyórát, 
ha második legjobb megkapja a then-szervist stb. 
Dijat mindenesetre nyer. Ez nem hitmiB szédel
gés / 1.000000 előfizetőt akarunk összehozni s 
ezért nem kérünk pénzt, amig nem tudja, milyen 
dijat nyert az ön megoldása. Naponta délután 4 
ómkor egy bizottság bontja fel a leveleket, és 
osztja ki a fent jelölt módon a dijakat, ekkor 
köxllk önnel, mely dijat nyerte el és lm azzal 
meg van elégedve, beküldi a „Dia illustrirte 
Weli“-re nz előfizetést s a dij czimére azonnal 
megkllldelik. Gondos csomagolást biztosítunk. 
Sokan fognak csodálkozni és mondják majd, hogy 
ilyen ajánlat lehetetlen.

De birtokunkban van a pénz és a tekintély 
és nagyon jól tudjuk, mire vállalkoztunk s ha 

e kivaló eszme révin lokosatosmi egy millió elő
fizetőt szerezhetünk, akkor tudjuk, hogy ez nz 
egy millió ajánlani lóg barátainak es 
ezzel .előfizetőink száma idővel megkétszerező
dik. Készek vagyunk 5000 fontot (több mint 
10000 markát) áldozni, hogy ezelunkat. elérjük 
és ha ez összeg elfogy, visszavonjuk a feladó 
tót. Ne várjon tehát, untig eiké-ik I Arra számi 
tünk, hogy számlánk 11102. januárig kimerül

Függetlenül tt többi díjtól Ígérünk annak, 
aki a legszebb és legjobb madár névjegyzéké! 
küldi be, egy külön dijai ezer márka tirnnybun I

A bizottság nnpontit kiosztja a dijakat, a 
külön dijat azonban csak 1902. márczins hónap
ban ajándékozzuk oda. Minden madárnév, mely 
n lexikonban előfordul, elfogndtiitik.

A ., Din illustrirte 117//“ egg minden tekin 
leiben szelíd edllídid és kölebnellsé./einkuek ponlusnn 
megfelelünk. A legjubb ujdnlalok dllnuk rendelke
zésünkre ; fondonbau mindén hirdetési íredé és 
minden üzletember felrildgueitúd ngujllmt felülünk.

Név és csínt
Kérjük a levelet kellően liérmentesiteiii. 

Nem kellően, vagy éppen nem bérmentesített 
leveleket nem fogadunk el. ,Die illuslrirte II7/Í", 
6HiChiswick Ilid Emid, London, W, Eiiglmid. 20 — 5

1900. \. 685 10 számhoz. 1901. vgrlt 442 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir járásbíró
ságnál 1900 évi V. 635 számú végzésével Dr. 
Fekete Rudolf ügyved által képviselt Bauer 
Dávid végrehajtató tészére Szvoboda Karolin 
végrehajtást szenvedett ellen 290 kor. követelés 
és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedettnél lefoglalt 794 
komi becsült ingóaágokra a gödöllői kir járás
bíróság fenti számú végzésévé! nz árverés 
elrendeltetvén, annak az Eder Antal Gyula 
220 kor., Fuchs Simon 78 kor., Grosmann Mór 
186 kor.. Fuchs Simon 112 kor, Wolff Gyula 
80 kor., Bauer Mór 1796 kor. stb. fölülfoglalta- 
tók követelése erejéig is, amennyiben azok tih- 
vényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedett lakásán Rakos-Szt.-Mihilyon leendő 
megiattésára határidőül 1901. évi szep
tember hó l 0 i k n s | á II délelőtt 
10 órájára tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, tehenek, lovak s egyéb ingó
ságok a legtöbbet, igé. öltek kéazpénzlizetes inéi 
leit, szükség eseten becsarón alul is el fognak 
adatni

Felhivatnak mindazok, n kik nzelárverezendő 
ingóságok vételárából ii végrehajtató követelését 
meg -lőzó kielégít tetőshez tartanak jogot, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árveréB meg
kezdéséig nlulirl kiküldöttnek vagy írásban be
adni. avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő n hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számitistik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi augusztus hó 21. 
napján.

(P. H ) Trsztyánssky Kálmán l. k. 
kir bír. végrehnjto.

1901. V. 3892 számhoz. 1901. vgrh. 496 szám.
A 1“verésl i>ii*<i<>tiuóiiy.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. Járásbí
róságnál 1900 évi 8p. 779 11 számú végzésével 
Dr. Bezsill ■ István gödöllői ügyvéd által képvi
selt Tóth Mihály végrehajtató részért) Velez 
Sándor végrehajtási szenvedett ellen 27 kor. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás f dytaii végrehajtást szenvedelmei 
lefoglalt 600 korra becsült ingóságokra a gödöl
lői kir. Járásbíróság felit: szánni végzésével uz 
árverés elrendelteti éti. almuk a dr. Cserba Dezső 
136 kor. 62 fill., dr. Kranosz l-tvan 160 kor. 
fellllfoglaltatók követelése erejéig is, amennyi 
ben azok törvényes zálogjogot nyertük volim, 
\ ógreluijtiist szenvedett lakásán Rákos
csabán leendő megtartására határ- 
ldóül 19 0 1. évi szeptember hó 2 4, 
napján déjluián 4 órájára tűzetik 
ki, mikor a biróilag lefoglalt tehenek ■ egyéb 
ingóságok a legtöbbet Igérőm-k készpénzfizetés 
msflett, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Felhivatnak mindazok, • kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából ti végrehajtató köve 
telesét megelőző kielégiltetéshez tartanak jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alnliri klkö dőltnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényéé Iih téridő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számittntik.

Kelt Gödöllőn 1901. évi szeptember hó 3 
napján.

(P. H.) Trsztyánizky Kálmán z. k. 
kir. bír. végrehajtó.

4 V. 494 2 1901 számhoz.

Ár véréül hirdetmény.
Alulírott biiósúgi végreliai'ó ezennel liffz- 

liirró teszi, hogy a gödöllői kir jaiá-birósagmik 
1901 évi 494 2 számú végzésével dr. N *■ u- 
m a n n Árpáit ügyvéd altul képviseli É d e r 
Antal Gyula felperes részére Roller .lenóné 
alperes fdlen 110 kor. — ftlí. követelés és jár- 
erejéig elrendelt kielégítési tégritlajl/.s folytán*  
alperesnél teb ghdt s 1591 kor. fill, bec-lllti 
ingóságokra n gödöllői kir. jarásbiró-.ig f.'iitr 
szánni végzésével az árverés elrendeltél'én un 
mik a többi feliilfogl ,|iatók követelé-e erejéig; 
is. a tnenyilten azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán R ikoskereszluntn |at 
Kavicsbányán leendő megint fására httlúridóül 
1901 évé szeptember lió 13 napján délelőtt 
9 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bú
torok képek s egyéb ingóságok n legtöbbel ígé
rőnek készpénzfizetés mellett. szükség esetén, 
beosáron alul is el fognak ndnti.

Fethivnlmik mindazok kik az elárverezen
dő ingóságok vételárából a végrehajtó követelé
sét megelőző kielégítéshez tartanak jogot, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alulírott bírósági végrehajtónál vagy inisl>.m Im
ádni avagy pedig szóval bejelenteni Inrtoznnk.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí
róság tábláján kifüggesztését kővető naptól szá- 
niiPatik

Kelt Gödöllőn, 1901. évi nirg hl 29t napján. 
BöliI Ambrus s. k.

(P. H ) kir. Inr. végrehajtó..

V. 855J2 számhoz. 1901.
Árverést hirdetmény

Alulírott birósósúgi végrehajió ezennel 
közhírré teszi, hogy n gödöllői kir. jarásbiró- 
súgnak 1901. évi V. 355|2 számú végzésével 
I)r. Politzer Gusztáv ügyvéd állal képviselt 
Gllick József felperes részére Roller Jenő és 
neje alperes ellen 350 kor. követelés es jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végre mj'ós folytát) 
alperesnél lefoglalt s 1591 kor. becsült ingósá
gokra a gödöllői kir. jbiróság fenti számit vég
zésével uz árverés eltondeltetvén. annak a többi 
felült’*,ghilmtók  követelése erejéig is, a mennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyerlek volna, 
alperes lakásán Rakos-Keresztunm ti Ivivieslav- 
nyila h-eiidő megtartására határidőül 1901. Szep
tember hó 18 napján délelőtt 9 órám 
tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok s 
képek s egyeli ingóságok a legtöbbel ígérőnek 
készpénzfizetés inellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Felhívnunk mindazok, a kik nz elárvere
zendő ingóságok vételárából n végrehajtató kóve- 
tvk'sét megelőzd, kielégitietésliex tartanak jogot, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdő
iéig alolirolt kiküldöttnek vagy íróban beadni 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
blróiág tábláján való kifüggesztését kővető
im ptól Rzámitlatik.

Kelt Gödöllőn 1901 évi augu-stua hó 29 ik 
napján. Bhöl Ambrus t. k.

(P’ H.) kir. bir. végrehajtó.

V. 54|4 számhoz. 1901.
Árverési hirdetmény.

Alulirólt bírósági végrehajtó ezennel köz
hírré teszi, hogy ti gödöllői kir. jarashiróságnak 
1901. évi V. 54J4 számú vész'Sávéi dr. Sebes
tyén Samu ügyvéd áltál képviselt ifj- Sehlésin- 
ger Mika i felperes részére Kuliéi" Jenőn-'alpári'*  
ellen 5()O kor követelés és jár. erejeig i'lirndelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperesnél blog- 
hdt l 1591 kor. becsűit Ingóságokra a gödöllői 
kir. Jbiróság fenti szama végzésével nz árverés 
elrendeltetvén, annak n többi fellilfoglali ni ók 
követelése erejéig is, amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, alp-res lukasm 
Rákos-Keteszturon a Kavicsbányán leendő meg
tartására határidőül 1901. évi Szeptember hő 
18 napján délelőtt 9 órája tüzelik ki. mi
kor a biróilag lefoglalt bútorok és képek s 
egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérőnek közpénz
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul Is 
el fognak adatni.

Felhivmnak mindazok kik nz elárverezendő 
ingóságok vételárúiról a végrehajtó követelését 
megelőző kielégítéshez tartatnak jogot, elsőbb
ségi bejelentéseiket nz árverés megkezdéséig alul
író'l biró-ági végrehajtónál vagy Írásban beadni 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdet tnénynek a 
biróság tablóján kifüggesz'ését követő naptól 
számit tutik

Kelt Gödöllőn, 1901. évi Aiuu-z ii-, hó 
29 napján. Bőhl Ambrus s k
(P. H.| kir bir. végrehajtó.



198L szeptember 8,.

Csemege szöllö 
kilogrammonként 30 fillér az 
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ajánl: HAUER LAJOS gyógyszertára 
„Az Angyalhoz" Hatvan. 9-10

I
fakereskedő

<3r Ö<l ii I l Ö II.

Van szerencséin a u. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy n helyben 25 év 
óta fennálló

Diamant-féle 
faüzletet átvelteni és azt saját törvény- 
sz-kileg bejegyzett czégein alatt fogom 
folytatni.

Raktáromon dús választék bán fogok 
tartani niindeidéle luez és jegenye fenyő

<1 Hurkákat, faragott és fűrészelt épilletfnkat.

léczeket és gömbölvü fenyórudakat. zárni-

Helyt, tölgyczölöpiikH éa gerendákat és

minden e szakmához tartozó építési czik-

kek' t, valamint aprított tűzifát és kőszenet.

Számos éven át szerzett tapasztalatom 
valamint a rendelkezésemre álló tóke azon 
kellemes helyzetbe juttat, hogy tisztelt 
üzletfeleim bizalmát minden tekintetben 
kiérdemeljem.

A n. é közönség szives pártolását 
kérem

kiváló tisztelettel
S-4 Balog Sámuel fakereskedő

Gödöllőn.

Az aszódi magy. kir. javítóintézet számára az 1902. év folyamán szükség, 
lendő körülbelül 60 (hatvan) métermázsa marlitiliue, 7 (hét) inétermázsa 
wertéishuH, 2 (két) métermázsa borjiihue és 30 (ltarmincB) mélermázsa 
házilag olvasztott (ikrás) •erté»««»ir szállításának vállalkozói biztosításit tárgyá
ban a nyilvános árlejtés a f. é. október liö 17-o<likóii (csütörtökön) <1. 
e. 1O órttkor fog az intézet tanácstermében megtartatni. Az árlejtés *<<'>-  
buli ugyan, de akik a szóbeli árlejtésen nem jelenhetnek meg, iríUsbiizi lehe
llek ajánlatot. Aki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles az árlejtés megkezdése előtt 
az árlejlési feltételeket annak elismeréséül, hogy azokat olvasta, megértette és 
föltétlenül elfogadja, sajátkezűig aláírni s az árlejtést-vezetö kezéhez az árlejtési 
feltételekben megállapított bánetpénzt készpénzben, vagy pedig ovadékképes érték
papírokban letenni. Az írásbeli ajánlatot ivenkint egy koronás bélyeggel kell ellátni, 
lepecsételni és a borítékon a következőleg cziinezni: „A magy. kir. javítóintézet 
igazgatóságának Aszódon. Ajánlat az intézet 1902. évi hús- és sertészsír szükség
letének szállítására. Mellékelve 600 korona bánatpénz". Az árlejtési feltételekben 
kikötött bánatpénzt tehát az Írásbeli ajánlathoz is kell csalóim s azt is kijelenteni, 
hogy az ajánlattevő az árlejtési föltételeket olvasta, megértette és feltétlenül elfo
gadja. Az Írásbeli ajánlatban a szállítási egységi árakat nemcsak számjegyekkel, 
hanem betűkkel is tisztán ki kell írni. Az árlejtési feltételeket a f. i. október hő 
17-edikének d. e. 10 órájáig naponként a hivatalos órák alatt lehet az intézet 
irattárában átolvasni, avagy lo is másolni.

Aszódon, 1901. szeptember 5.

Cseh Lajos
családfő, igazgató-helyettes.

i
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓIM >.>. 1

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 1
kivitelben. Állandó raktárt tart ml mién föle Iropoix kl> I. Erez, * 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban. '

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet disz-egyenruhabnn fák- I 

lyával uyíisíx.lz.
Temetések ÍOO koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is I 

olcsó áron elfogadtatnak. ‘
Gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak. 35-W I

Saját kéwKilénű én «*•_ ’ poljjrni’i bútorok <
kaphatók a legolcsóbb szabott álakon Aszódon, Kurás Pál eoiilet- óh mhbutor-asz- I 

latosnál. |

5ri»zont eliki-u *itl  kedvező föltételek melleit, kerentetnek !
Hazai ipar 1 „EMKE'1 padlófénymáz! Magyar gyártmány I

Nem kell osztrák, nem kell német, neu kell külföldi gyártmány, hímem vegyünk Berkei-féle

„E
8 igy elérjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődé*!  czélt szolgálunk, mert 5 százalék 
az ‘ .......................

padlófény mázt,
,,EMKE“ javára szolgál A Berkes féle .EMKE*  padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmaz, mert 

A 
A 
A 
A 
A
A 
A 
A 
A

Berkesfele 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Berkes féle 
Berkes féle 
Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes féle

.EMKE' 
„EMKE" 
.EMIIK- 
„EMKE- 
.EMKE" 
.EMKE*  
.EMKE" 
.EMKE" 
.EMKE*

sxohapadlő fénytnáz: rögtön száriul s igy a fényezett szólni már 1 óra múlva használatba vehető 
szolnipndló fény máz: szngtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szngot napokig n szobákban tllrni. 
sznlnipndlA-fény máz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
szolnipiidló-fenyináz: víztől nem lesz foltos, mint a többi lukk.
szobnpadló fénymáz: fényét * többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobiipadló fénymáz: Üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.} 
szobiipadló fény máz : szeszszel hígítható.
szobapadló fény máz: kitűnően alkalmas konyhabútorok és más erői használatnak kitett tárgyak mázoláiára. <« 
szobiipndló-féiiymáz: ii ragadós padlókat szárazzá teszi. I

.1, 
I

1 ku'-on*.  iivejr, bóriueutve bárhová, Ü kor.
Gyártás és fóelndási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad — Eladási hely: Murozkö Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, 

Turnny Bál vas kereskedő I'jpesi. Berger Vilmos Jiisz-Berény, Boroi B. Péter Mór Szolnok. 3-52

-tyyettfr*  e^ys gyy ejsy-e-e'ryr —

Nyomatott az aszódi kir.jinitó-intézet könyvnyouidálában
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