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Az elvek harcza.
Rohanva jött a nagy esemény is most 

benne vagyunk a választási mozgalmad 
kellős közepében. Hazafiul reménységgel 
állunk mi a nagy kliaosz küszöbén, mely
ből, hogy minél megfelelőbb törvényhozó 
testűid alakuljon ki, az a forró óhajtása 
mindekinek, aki hazáját szereti.

A törvény, melyet a kúriai bíráskodás
ról hoztak azzal kecsegtet, hogy ez less 
az első képviselő választás Magyarországon, 
melyen a tiszt? kéz elve ervéiyre jut. A 
válaszió polgárság emelt fővel, nyugodt 
lelkiismerettel lép az urnák elé, nem a 
szennyes érdek hozza ide, nem mint a 
birkát czipelik a választási helyiségbe, ha
lié n jön magától öntudatosan, hogy dia
dalhoz segítse nz elvet, a zászlót, melynek 
senki áltál nem kényszerítve állott a szol
gálatába ... Ez az ideális czél lebegett 
azok előtt, kik a kúriai bíráskodásról szóló 
törvémt megalkották és most mára jelöl
tektől és a válaszlás tisztaságát ellenőrizni 
hivatott hatóságoktól függ, hogy ezt a 
szép czélt tényleg el is tudjuk érni.

Annál is inkább érdeke ez Magyaror
szágnak, mert mint mar hónapok óta 
szemmel látható egy nagy változás küszö
bén állunk. A régi rendszer, amely szer.ut 
közel liarmincz esztendőn keresztül kormá
nyozták ezt az országot, módosult, vagy 
ha tetszik, helyet adott egy uj rendszer
nek. Más eléek, más jelszavak jöttek for
galomba s ahol az ország sorsát intézik, 
ott az uj jelszavak érvényesülésre találtak.

Utazás a sárgaláz hazájába.
— Eredeti Uroia. —

Irta: Fdrmdny JimJ.

(5 )
Rövid idő múlva ismét szorong, izgatott, 

nyugtalan és ’ luigyniázba esik; a gyakori, rövid 
ideig tartó ájulások. :i süketség, nz erősebb • 
feketébb hányás, a baloldalon való iekvéa utáni 
erós jil.os vágy, s emeli térdekkel az ágyfejhez 
való csúszás, -ölet balga bőr és szemek, az 
esetlegeseiCeszközölt érvágás vagy ptóczaszivás 
nyitásainak folytollós tágulása s végül a telje
sen elgyengült test elviselhetetlen kigőzölgése a 
közeli halálnak kélségbev- nhatatlan előjelei.

A sárgaláznál a mqgylóku lázak gyógyítá
sának rendszerét követik, legfeljebb csak a 
hánytatók alkalmazása s“a hideg viszel s ecet
tel való fürösztés járulnak még hozzá.

Fulmintás esetek snjáiképen nem állanak be, 
minthogy azonban n kór az elmét sok esetbuu 
majdnem az utolsó cinig érinteti.njhugyja, egyes 
nagy Jelkierövel bitó, de gyenge szervezetű be
tegek a nagyobb kinok bekövetkeztéig titkolják 
állapotukat, s a hirtelen beállott halál inkább 
•gy-szélhüdéBiiek, mint a láz végső kimenetelé
nek következménye.

így lehetett a „MatlekovitB" első sárgalá- 
zas betegével Is, mert a betegség kinyilvánítá
sa után egy pár árára már klszenvedett.

Közel Járt már Rio de Jsnyrióhoz a gőzös, 
• igy a parancsnok szándéka az volt, hogy — a 
haldokló utolsó kívánsága teljesítendő a holt
testet nem adta át a tenger hullámainak, hanem 
Rio de Janerióban kiadja n partra; temessék el 
ottan I Mikor a gőzös már horgonyait is levetet
te, a vitorlamestor egyezőre kilenc ujnbb beteget 
jelentett be, kérvén nevükben a ^parancsnokot, 
hogy küldje őket n rio de jmieriói kórházba, 
mely nagyon jó hírnévnek örvend.

Az e közben megérkezett! egészségügyi 
bizottság a hullát s a betegeket partra szállítot

A liberalizmus, bárhogy forgassuk is 
a dolgot, többé nem oly elvont, általános 
altott fogalom, mint a minő eddig volt. A 
köznapi élet gyakorlati eseteire óhajtja 
annak elveit alkalmazni Széli Kálmán és
annak kormánya. Ez pedig nagy szó. 
Nagy haladás a közjogi ellenzék elvi állás
pontja felé. Ma már azon a ponton vagyunk, 
milgor a köznapi élet ad materiális pro- 
grammot a jelölt kezébe. Azt kérdezzük 
például, hogy az öisállö vámterületnek a 
hive-e a jelölt, avagy a vámközösség mel
lett óhalt majd annak idején állást foglalói. 
Tisztában kívánnunk lenni azzal: merkiin-
tilisla-e, avagy agrárius; a kereskedelem, 
Ipar és mezőgazdaság dolgában hogy 
vélekedik? Sehol nincs reánk nézve olyan 
értéke az arany középutnak, mint ezekben 
a döntő fontosságú ügyekben s üdvözöl
jük lelkesedéssel azt * jelöltet, aki ezen 
az utón óhajt járni, akár a kormánypárt
ból, akár e közjogi ellenzék soréiból kerül 
is ki.

I

Tisztelt polgártársak I Itt az idő : 
motid|uk el mi is, unj! a szivünkön 
fekszik I Mondjuk el miJs'a mi viczinális 
programinbeszédünket. Adjuk tudtára ki
váltságainkat, követeléseinket, melyek
nek csak a törvényhozás lehet eleget. 
Persze csak úgy van értelme e viczinális 
programnak, ha az természetes és ki is 
vihető, a ne kiváltjuk jelölteinktől, hogy 
azok olyan dolgok kivitelére vállalkozá
suk, mely erőiket meghaladjak, vagy me
lyek az összeférhetetlenségi törvénybe üt
köznek. Józan belátás és a helyset hig

ta, ajliajot pedig a parttól sokkal távolabb hely
re klildte. A korház gomlj ilra bízott zárgaláza- 
sok közt volt a másodkapitány, s a harmadgé
pész is, a többi hét s matrózok s fűtők közül 
került ki.

Könnyen elképzelhetni a hajén maradottak 
lelki ÁHnpotét, kik nem Mdtak, műn szaporitják- 
e nmjd ők is az áldozatok számát, s igy tiirel 
mettenül várták, hogy a kávészsákok időközben 
megkezdődött munkája elvegi-ztessék, s hogy a 
gőzös Braziliát elhagyhassa,

A hajóhoz maútiáknak nevezett kis fituszá- 
lyokoan hordták a kávét, melyből valami 12 0<>0 
zsákot kellett ugyancsak Triesztbe leendő Bzál- 
litás végett berakni. A már ismerős négerek ka
ján vigyorgással mondogatták, hogy * hajóról 
valószinül.g mások is ott hagyják fogukat, s 
hogy ezen meg amazon a matrózun már is .lát
szanak a sárgaláz szimptomái. Ezen a vad tré
fán órahossznt el tudtak nevetgélni.

A kitett matrózok és fűtök helyébe a Bra
zíliába kivándorlóit baznklvánkozó magyar vagy 
osztrák alatvalók szolgáltatták ajhiányzó munkás 
kezeket, noha előre látható volt, hogy több nap 
el fog telni mielőtt valami eredményes munkát 
végeznek majd * hajón.

Kevéssel az Indulás előtt egy magas, erős 
testalkatú fiatalember társaságában egy másik, 
halvány kis termetű, de szintén fiatul egyén Jött 
a gőzösre, migukksl hozván ládáikon klvlll két 
zöld p»pagályt, meg egy kis majmot. Kisült, 
hogy két magyar emberrel szaporodott a hajón 
amúgy is vegyes társaság, A nyúlánk fiatal em
ber a beriherii ek nevezett a ezer meg ezer 
apró, viszkető piros pattanásban nyilvánuló be
tegség kimenetele elöl menekülendő, végkép ha
za szándékozott menni Budapestre, a másik fóg- 
lalkozásza nézve gépész lóvén, hogy az útikölt
séget megtakarítsa s emellett rég nem látott 
otthonát is meglátogassa, kisegítő gépészi minő
ségben vallóit Hzolgalalott a hajon ; ajánlatát 
annál is inkább elfogadták, mert a még kórház- 

gadt mérlegelése vezesse e tekintetben a 
választó közönség vezetőit. Legyen a küz
delem us elvek harcza és ne a siemé- 
lyek mérkőzése. Tiszteljük az ellenfelet, 
mert hiszen csak tiszteletre méltó ellen
féllel illik össze mérni gavallér embernek 
a fegyverét.

Még a csendőrséghez és a rendőr
séghez volna néhány szavunk. Elrettentő 
példaként lebegjen előttünk a marosvásár
helyi eset. Aminö arélylyel ügyeljenek fel 
a csendre és rendre, olyan tapintattal és 
békességgel járjanak el kényes kötelessé
gükben. Mert drága a polgárvér 1

A nép, az 'istenadta nép pedig be- 
ostlIje meg magát 1 Utasítsa el magától a 
hozzá nem méltó eszközöket a befolyásol- 
tatás, különböző tényezőit s mutassu meg, 
hogy méltó ahhoz a bizalomhoz, melyei uz 
újabb törvényhozás liberális szellemű al
kotásai által megajándékozta.

Választási mozgalmak.
Járásunk lángban ál 1
Gödöllőn és vidékén a Wolfner és Olay 

pártok, Ab'xó lun ón vidékén a Gajáry*  Majthé- 
nyi és Bossanyi pártok válnszi&ó késiUlöditei, 
korteskvdései ugatják fel a kedélyeket.

Ki is törődne most mással, ki is besiélue 
most másról, mint arról, hogy ki le8/. a követ.

Érdekes, hogy e két kerületben minden 
jelölt tábora egyformán bízik a győzelemben.

A függetlenségi és 48 aa Olay pártnak 
erői meggyőzödéit, hogy egyenlő sánceai van
nak Woifnerékkel, a — Wolfner párt — melyet, 
Vácz-Bít. Lisaló és Vnlkó virágukkal s nagy 

| bán levő hannadgépész visszatéréséhez nem .ok 
reményt füztüuk, a szintén magyar, derék első 
gépéBz ■ a másodgépésa pedig luár-tuár kime
rültek sok teendőjük teljesítése közben.

A kávéberakás a végefelé járt már, midőn 
a másodkapitány, meg a barmadgépész vissza
tértek a hajóra, mindketten azonban nagyon si
ralmas állapotban.

A legénység bz -inoru egykedvűségét csak 
a kővér szakács vidám tréfálódásai s pajzán- 
kodásai oszlatták el egy-egy perezre. Hej, pedig 
ha sejtette volna, hogy egypár nap múlva azok 
a szomorú legények temetik maid őt el uz At
lanti Óceán hullámaiba, bezzeg nem nevetett s 
másokét sem nevettetett volnál

Az ui gépéaz egy kissé hencegett is avval, 
hogy egy cseppet sem fél a sárgáiéitól mond
ván, hogy e bajt csak nzok kapják meg akik 
folytonosan rettegnek s képzelődnek.

A tiszti személyzet étvágybiányról panaszko
dott az uj gépész pedig egymaga falta fel * hat 
ember számára készitett makarónit s hsat, jó i- 
züeket kacagván a többiek kislelküségén. No 
de hát ó sem tudhatta, hogy mit rejt számára 
* közel jövendő.

Április hó első napjaiban hagyta el a 
,Matlekovits*  Rió de Janeiró csodaszép öblét. 
Ismét elvonultak a szemlélő előtt a gyönyörű 
panorámának összes részletei, s ez ember mégis 
mégis úgy vágyott a bár kevesebb szlnpompá- 
val ékeskedő hazai partokat megláthatni. Még 
az indulás estéjén megbetegedett az örök víg 
szakács is. másnap reggel p--digna kisegítő gé
pész. Betegségük lefolyása éppen három napig 
tartott, mely idő alatt az utóbbi a tiszti lak
osztályoktól s a nagvteremlől kezdve egész a 
matrózfülkéig mindenütt megfordult a minden 
helyet hefertóztetett Nem lehetett bírni vele, 
mert félre vezette a legáberebh őrt is.

A szakács nz indulástól számított harmadik 
nap késő délutáni órákban lehelte ki lelkét, s 
miután a halé' bekövetkeztét a szív tájékán ki
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tüntetéssel fogadott, — szintén reméli a győzel
met.

Így vmi A-zódon s n váczi kerületben is Mind 
ii három párt egyenlőnek hiszi erejét. Mnjihé- 
nyi István u Gulga völgyön, Gajáry Géza Vá- 
czut tartja m .gát erősnek, a néppart pedig min 
den helységben bírván egy egy kevés szava
zattal, sok kicsi sokra megy mondja és hiszi, 
hogy az ö jelöltje fog diadalt aratni.

Majd elválik a vallatásnál.
Olay Szilárd programul bostédr. Vasárnap f. 

hó 15-én tart-tta meg Olay Szilárd, a gödöllői 
kerület ftlggetlet.ségi és 48 ns párti képviselő 
jelöltje program beszédét Gödöllőn 1000 főnyi 
váhisz.tókózőnség elölt. A pari elnökké Nyomár- 
kay Kázmért, jegyzővé dr Arady Béla újpesti 
ügyvédet választotta meg. A jelölő gyűlés nagy 
lelkesedéssel Olaj Szilárd nagybirtokost kioltotta 
ki a gödöllői függetlenségi és 48-us párt jelöltévé, 
kit küldöttség fogadott lovas bandériummal és 
zenessóval a vasútnál. Olay megérkezvén a 
Benlay-féls Aranysas szállodába, program beszé
dét a következőkben mondotta el :

Mindenekelőtt kijelenti, hogy a párt jelö
lését el fogadja s három fő kérdést tűz maga elé, 
melyekre nyilatkozni óhajt:

1. mely párthoz tartozik; 2. miként gon
dolkozik n helyzetről : 8. s végül, hogy miként 
óhajtja orvosolni azon meglévő bajokat T

Kijelenti, hogy a 48 as függetlenségi párt 
hive ; » 48-as törekvéseket azonban nem erő
szakkal, véres Urnákkal, hanem békés utón, szor
galmas munkával óhajtja elérni. Ennek pedig 
elő feltétele az ország teljes függetlensége. Ma
gyar ország nem rendidkezliptik önnálóan a va
gyonával,. mert törvénytelen házasságban él 
Ausztriával s ezért elitéi! n 67-ea kiegyezést. 
Teljes függetlenség kell ahhoz, hogy az egyes 
polgár szabadon rendelkezzen azzal, amije van, 
igy van ez az állam háztartásában is. Harmincz 
év óta, mióta Ausztriával szövetkeztünk, Ma
gyarország mind jobban szegényedik 1 Kis ipa
runkat és kereskedelmünket elnyomják n nagy 
osztrák gyárak és kereskedések, mert nem ké
pes velünk versenyezni Hát még a szegény 
fóldmiveló nép! Ha Jó, hu rossz a termése: 
mimi egy. Nincsen ára a gabonának, ha ó aknr 
eladni, bezzeg 11a vennie kel, ki veszik a zsír
ját uzsora knmattal.ö megbec-üli tu ellen Jelölt 
személyét, de véleménye szerint ilyen agrár kerü
letet. niintGödöllö, egy nagy kereskedő, vagy gyá
ros helyesen nem. csak egy agrár képviselő képvi
selhet. Föltétien hive tehát az önnálió vámterület
nek s az agrár programnak A tisztviselők fizetés 
javítási igényel jogosak s ezért kívánságukat tá- 
moga'ja is. Hive az önálló hadseregnek, azon
ban feleslegesnek tartja a hosszú — 3 évi szol
gálati időt, és mindent el fog^követnl arra nézve 
hogy az egy évre szállittassék le. Például hozza 
fel a búrokat (éljenzés) akik megmutatták, hogy 
nem a 3. évi czakumpnkk viselés teszi a Jó ka 
tonát. Szól azután a kiegyezésről s a quótáról, 
melyet — mint elveivel ellenkezőt, — meg 
nem szavaz. Ha felosztanák Magyarország ál
lamadósságát, — minden földre 170 frt esne. 
Magyarország területének átlagos értéke hol
danként 70—80 forint, mert hisz sok a hegyes 

. termékétien terület, ebből láthatjuk, hogy sem
mink sincs csak adósságunk. Magyarország tehát ! 
beteg. Harmincz év óta gyógyítják ezt a beteget s | 
mindég betegebb lesz. Ha az ember nincs meg- I

ült vérfoltokból, a test hidegségéből s nietev- 
Ségéböl is meglehetett állapítani, a kapitány ki 
adta n parancsot, hogy a hullát a szokott, eljá
rás követésével bocsássák n tengerbe. Egy szé
les deszkát fektettek nz elóhajó mellvédére, arra 
nyújtóztál lók ki n szakács holttestéi. s miután 
szennyes ruháit, meg ágyneműit is rakötözték a 

. nyakára hátul k’-l darab súlyos vasroslélyva
sat erősítettek rá s várták a kapitány jeladását, 
hogy a hullát, a mennyire lehetséges,jo messzi
re a hajó oldalától a vízbe lökjék

1 Szivszoritó látvány volt az I Ott állott a
hajó összes személyzete három lépésnyire n 
holtteleintól. melyből csak a fekete arc maradt 
födellen. és sapkáikat összekulcsolt kezeikben 
tartva, röiitl in át rebegtek az elhunyt leikéért t 
és saját menekvésükétt. Az őrtálló kapitány 
lassította a hajó menetét, miközben azt kissé 
Jobbra irányoz'iitta, hogy a hulla a csáváiba no 
kélüljön.

Elhangzott a Jelszó, melyet bárom kettős 
harangü’és -követett, a. a hulla az izmos karok 
lökésem 'i engedve, négy méternyire a hájó ol
daltól. lejjel lefelé merült n sötétkék sósvizben: 
egy két másodperczig még gyűrűztek a habok 
fe. ette, végre azok is elsimultak, 8 hullámsirját 
csak a térképén lehetne valami vastagabb vo
nással megjelölni

A szegény földi másnapra szintén kiszen- 
vedelt minthogy azonban temetése kora haj
nalba ment végbe, a htirnngütések elmaradtak 
s így arr.il legtöbben csak a déli órákban ér- 

> tisült k. t

elégedve az orvosával más orvost fhiv, hívjon 
tehat a nemzet is más orvost hisz látja, hogy a 
sznbadelvlleég meg nem gyógyítja, hívja segít
ségül a 48-as elveket, hátha majd azok segíte
nek I Törvénykezésünk rósz. A bíróságok, hiva
talok hatósági közegek a helyett, hogy dolgoz
nának : — korteskednek s niiudennek n becsü
letes polgár ember issza meg a lóvét. Az adók 
lul magasak. Mind ezen lények igazolják, hogy 
állami háztartásunk rosszul van berendezve. 
Ezer éves fennállásunk jogot ad ahhoz, hogy 
függetlenek legyünk. Cseréljük fel tehát a je
lenlegit egy uj független kormánynya! I Prog
ramját a következó ötj pontban foglalja 
össze :

1. Magyarország legyen önnálió .független 
állam királyunk Jógiira alatt;

2 állítassák fel nz önnálió nemzeti bank;
3. állítassák fel az önnálió vámterület kü

lönösen a gróf Károly Sándor által körvonala
zott agrár törekvésekre tekintettel ;

4 becsületes, olosó és gyors igazságszol
gáltatást követel;

5. követeli az igatságos megadóztatást. — 
Mindezeket azonban törvényes, békés utón akar
ja elérni, minden ország felforgató dolgok mel
lőzésével. —

A megjelent nagy számú halgatóság lelkes 
éljenzéssel fogadta a .program beszédet, mely 
után még Nyomárkay Kázniér párt elnök és 
Nagy György mondottak lelkes és nagy hatású 
beszédeket á polgársághoz.

Kildldtok. A gödöllői választó kerületben 
úgy a szabadelvű, mint a függetlenségi és 48-as 
párt körében a lehetőleg legjobb a hangulat. 
Mind a két párt erősen hlzils á győzelemben, a 
Wolfner párt már regen Jós erősen ven szer
vezve. Biztosra is veszi jelöltje győzőimet Fő- 
erősségének Újpestet és R'kospalotát tartja, 
honnan 2000 szavazat re számíthat. Az Olay párt 
a Gulga völgyre számit különösen s Újpestről, 
Palotáról, Fótrol megelégszik 5 — 600 szava
zattal, de sót ha 800 at kap is biztositottuak 
tartja győzelmét. A harca tehát a két párt közt 
nagyon erős leve, amin az a körülmény is bi
zonyít. hogy az egéss galgn völgyi polgárság 
In óhajt szavazni, viszont az Újpestiek, Palotai
ak is erősítik, hogy közülük sem marad el sen
ki az urnáktól. Általános vélemény az, hogy a 
két párt egyforma eróa. ami ismét osak a harc 
erősség*  mellett bizonyít.

Program beszédek Alsódon. A váczi 
kerületben tudvalevőleg két szabadelvű 
párti jelölt iá van : Oajáry Géza és Máj 
théoyi István. Mindkettőnek pártja egyfor
mán bízik a győzelemben. Gajiry f. hő 
19-én tartotta Majthóuyi 21-tfn mondja el 
program beszédét Aszódon, (lajáry két óráé 
beszédben számolt be választóinak kije
lentvén, hogy mind ahhoz semmi hozzá 
tenni valója nincsen, amit beszámolójában 
előadott, mert programja az ma is, ami 
öt év előtt volt: az igazi, tiszta, szeplőtlen 
szabadelvtiség. ö nem renegát, ö kitart 

! zászlója mellett ma Is és ki is fog tartani 
| mindég. Széli Kálmán bántorithatlan hivé- 
i nek vallja magát. Szól az iparról és keres-

Még nz nap találkozott a .Mntlekovits*  a 
Bubiéból jövő s Ri.í ds Janetióba törekvő „Ti
bor" Adrin gőzössel. Emink parancsnoka elég 
szives volt egy fűtőt bocsátani a „Matleko- 
vits" parancsnokának rendelkezésére, mert n 
hajon levő fülök járatlanságuk s a végtagjaikon 
támadt daganatok és sebek miatt nagyon rossz 
munkát végeztek. — A „Tibor első kapitánya 
fGolubovich) sem sejtene, hogy utolsó útját te
szi Brazíliába, mert Rio de Janerióböl Hantosba 
tett útja közbon megkapta a sárgalázt, s bár 
Hantosból megérkezése után azonnal az egész
séges fekvése- és levegőjéről "híres Campinas 
városkába sietett, ó is szaporította a sok ezer
re menő áldozatok számát

i Minden kikötőben legnagyobb tartózkodás
sal, s óvatosággal fogadták az immár rossz hí
rűvé vált gőzöst Triesztben azonban, minthogy 
ez utolsó liHléleBet óta egy hónapnál hosszabb 
idő mull el nem negyven napi, hanem csuk egy 
heti tartózkodásra utasítottak bennünket a köze
li sím bartolomeói vesztogzár intézet kikötőjébe.

Az az egy két utas Trieszt ben szállott ki, 
a „Matlekovits" pedig a kávérnkományok áta
dása után má|us első hetében üresen tért 
vissza Fiúméba, hol a legénység kivétel nélkül 
elhagyta a gyászos emlékezetű hajót, s a válsá
gos percekben tett fogadalmához Iliién vi-.isz- 
gyertyákkal s pénzbeli adományokkal kedveske 
deit n termitől barátoknak, mig egyesek buzgó 
Imával köszönték meg ama fogadalmi templom 
csodatevő Bzüz Máriájának nieginenekliiésllket.

(Eéyr )

kadetemről ős kijelenti, hogy Amennyiben 
t viszonyok megengedik, hogy nagyobb 
megrázkódtatások nőikül a vámsorompők 
fel Alii itassanak : az önálló vámterületei 
megszttvzzza. A közös terhekről szólván 
kijelenti, hogy nem hajlandó megszavazni 
egy filiénrel magasabb quotát sem, mint 
a mennyit ő Felsége megállapított. Áttérve 
a földmivelésre, kijelenti, hogy ö agrár a 
sző nemes értelmében, azt azonban nem 
kívánja, — daozára annaky hogy ö föld
birtokos ás igy érdekelt fél — hogy min
den más rovására a földmives Umogattas- 
sék csak kizárólag. Mi lenne akkor az 
iparral és kereskedelemmel ? A közigaz
gatás államosítását kívánja, de a nagy 
múltú vármegyei autonómia meghagyása 
mellett. Az állami tisztviselők fizetését 
javítani kell, Ennél fontosabb követelése 
nincs az államnak, de a polgárság újabb 
megterheltetése nélkül. Szükséges a’kato- 
nai szolgálat két évre való leszállítása a 
három év felesleges és csak pénzbe kerül. 
Például hozza fel a honvédséget, mely 22 
hónap alatt van csak kiképezve s felül 
múlja a 3 eszténdös közös hadsereget. A 
nyári nagy melegben nem szabad fegyver
gyakorlatokat tartani. Ősz beálltával legye
nek a fegyvergyakorlatokon, a két nyári 
hónapra engedjék haza a legénységet 
szabadságra, hogy az alatt elszerzödhes- 
ssnnek aratásba. A tisztek la menjenek 
ekkor szabadságra, hogy két hónap múlva 
kipihenhessék fáradalmaikat ők is s hogy 
azután annál intenzivebb működést fejt
hessenek ki. Áttérve az iparra és keres
kedelemre támogatja a gyáripart, meri sok 
embernek ad kenyeret, de a kisipart is 
támogatja, mert önálló polgárokat ad a 
hazának. A földmivelés helyzetének ecse
telésénél kifejti, hogy az olosó gabona ár 
miatt nem a kormány hibáztatandó hanem 
a világpiacz. Hiszen mi olyan kis pont 
vagyunk a világban, hogy nem számit 
ha nálunk nincs nagy termés. Segitenigkell 
azonban azon és pedig az őrlési tilalom 
által. Az őrlési engedélyt meg kell szün
tetni vagy kikCötni, hogy a behozott gabo
na őrlés után, mint liszt ki is vitessék. A 
gabouakereskédest korlátozni kell. A tőzs
dét meg kuli adóztatni s gazda ember 
bíráskodása alá helyezni. Végül szüksé
ges még, hogy ga osztassanak fel a köz
legelők. Hogy legyen a szegény embernek 
hová kiverni a barmát. A katonaság min
den szükségletét a gazdáktól és kisiparo
soktól szerezze be. Ezt különben — mint 
a véderő bizottság tagja — sürgetni fogja.

Aszód és a kerület érdekeit — Ígéri, 
hogy mint eddig — ezentúl is szivén 
viseli. Végül még az egyez pártokról szól. 
Itt történt, hogy az aszódi plébános köz
be szólott, mire azután Gajáry rendkivlll 
idegesen felelt meg, fekete seregnek 
nevezvén a néppártot. A megjelent szép 
számú közönség a beszámolót lelkesen 
fogadta s képviselőjét, illetve jelöltjét lel 
késén megéljenezte. A program beszéd 
után 100 téritékii bankett volt, melyen 
több beszéd hangzott el a jelölt tiszte
letére.

Hírek.
Kinevezések. Az Igazságügyi miniszter 

— mint a hivatalos lap f hó 16-iki száma hoz
za — Kiss Lajos gödöllői kir. járúsbirósági 
Joggynkornokot ugyan oda aljegyzővé nevezte, 
ki. A belügyminisztérium vezetésével megbízott 
miniszterelnök a hévízi anyakönyvi kerületbe 
Miositiay Lajost nevezte ki anyaköny vezetői 
helyettessé.

Udvart vadászatok. Miótta Ó fensége, a 
toscanai nagyherceg Gödöllőn tartózkodik, nap 
nap után vannak udvari vadászatok, melyeken 
ő előre haladott kora dácsára mindég részt 
▼esz kíséretével, ö fensége ignzl pssszlónatus 
vadász. Nem tartja vissza sem a hideg idő s'’ra 
esőzés és nagy vadász szerencsével le vadászik. 
Nagyon Jól érzi magát klllöinben Gödöllőn és
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szeretett Gödöllőjén — mint_ möndja — még 
kedély hangulati*  is mintha meg változna. Egész
sége nllané-mn kitűnő, .amire különösen talán 
rendkivllli mértékletes életmódjának van hatása.

Október 2. Nevezetei dátum ea nem ciak 
nálunk, hintem Bzéles ea országban mindenütt, E 
napon lesznek meg ugyanis a.legtöbb helyen a 
képviselő válastnsok Magyarországon. Mintegy 
320 kerület választ október 2-án képviselőt > 
ezek közölt van kerületünk is.

8000 példány. Lapunk ezen száma 8000 
példányban jelent meg .Felhívjuk ezen körülmény
ié hirdető közönségünk figyelmét a értesítjük, 
hogy tekintettel a képviselő választásra, lapunk 
legközelebbi száma is sokknl nagyo b példány
számban fog megjelenni, esetleg — a szükség
hez képest — külön kiadást is adunk ki; hir
det e s e k közlésére — tehet la
punk e számai kiválólag iilknlnnisok lesznek. Bő
vebbet kiadóhivatalunkban.

A gödöllői Erzsébet ünnep. Vasárnap 
lélekemelő ünnepély fivolt Gödöllőn, diesőült 
Erzsébet királynénk szobránál. Az ünnepély a 
nagy kiterjedésű Erzsébet parkban, a királyné 
szobránál folyt, le s dnczárn uz esős időnek, 
nemcsak a gödöllőiek, hanem a fővárosból és a 
szomszédos falvakból is mintegy ezren zarán
dokoltak oda. Ott voltak a földmivelésllgyi mi
nisztérium részéről Scholez Gyula országos fö- 
erdőmester, Tnvy Gusztáv főerdötunácsos és 
Deininger Imre gazdasági főigazgató, a 48 as 
honvédek központi választmányának lnit tagú 
küldöttsége Mikár Zsigmond vezetése mellett, 
Kaffka László miniszteri tanácsos, Kálmán 
Gusztáv miniszteri tanácsos, a koronuradalom 
tisztviselői Nick Ede királyi tanáosos, jószág
igazgató vezetése mellett, Kapczy Vilmos főszol
gabíró, Róna Józs-f szobrász és nz összes Gö
döllőn székelő hivatalok testliletileg. Amint a 
dalárda elenekelte Kölcsey himnuszát. Somié 
Sándor lépett az emelvén.'re, s nagyszabású 
emlékbeszédet mondott Erzsébet királynéról. 
Utána Somló Sándomé énekelte el Erzsébet 
himnuszát. A művésznőt Hackl Lajos tanár kí
sérte harmóniámon. Erre következett K Hegye- 
si Mari szavalása. A müvé-znó Lumpért Gézá
nak alkalmi költeményét adta elő s .nagy hatást 
tett, a hiilgiitósógrn. A szavalat után fehérruhas 
leányok, majd nz öreg honvédek, végül pedig a 
művészek és művésznők tettek koszorút a szo
bor talpazatára. Az öreg honvédek koszorúját 
Mikir Z-igmgnd tette le ,,Kegyeletül Erzsébet 
királynénak, aki áldott kezével oly sok keserves 
könnyet törült le a sz ilt id«ígharc nyomorékja
inak szeméből.'' Gödöllő közönsége elhatározta, 
hogy évenkint a királyné^ halála évfordulóján 
ünnepet rendez.

Halálozás La n t o s Lajosné szült 
Bzetnkó Ilona úrnő meghalt f. ho 12-én Rá
kos. Kereszturon. Tüntetése f. hó 14-én ment 
végbe nagy részvét mellett.

A népfelkelési ellenőrzési szemle f. é 
október hóban fog tt katonailag kiképzett nép
felkelők részére megtartatni. És pedig A-ródou 
a községházái.ál, f. é. oki. 7-én d e. 8 urakor 
Aszód, Hgyörk, Iklad és Kartal, f. é, okt. 8-in 
d. e. 8 órakor Bag. Boldog, Galgahéviz, Túra, 
f. é. okt. 9-én d. e 8 órakor Zsámbok, Ver.-eg 
és Domotty községek részére. Gödöllőn a nagy- 
vendét/lobén, f. é. okt. 11-én d. e. 8 , óraki r. 
Gödöllő, Valltb, Mogyoród, f. é. oki. 12-én d 
8 órakor, Dátiy, V-S/iLhszIó, Kistarcsa, Kerepes, 
Szád és Isasz.g közsé ek részére. Rákoske- 
re-zltiron a községházáitól, f. é. okt. 14 én d. e. 
8 órakor Hkere.-z ur, Czinkota, Csömör, f. é. 
okt. 15-én d. e. 8 órakor R Csaba, Péczel. Nagy- 
tárcsa községek részére.

A pozsonyi gyilkos elfogatáaa. A pozso
nyi rendőrség tudvalevőleg megállapította, hogy 
JÚng Rudit, a Iliit éves kis gyermeket egy Hull
nák János nevű munkás gyilkolta meg vad- 
állatias kegyetlenséggel. A gyilkos ellen, a kit 
a múlt szombat óta keresnek, köröző levelet 
adtak ki. Ennek alapján ráakadtak és Szánté 
Pál gödöllői szolgabiró f hó ib-án délután letar
tóztatta. Rusznák e napon d. u 3 órakor meg
jelent a ssolgaliiróságnál, és Szántó Pál gödöllői 
•zolgtibirónál munkakönyvét kért. Elmondott*,  
hogy három esztendeig az aszódi javitóintézet- 
beu tanult s erről szeretne bizonyítványt kapui. 
A szolgabiró-az aszódi ipnrteslülethez utasította s 
Rusznák a legközelebbi vonultai azonnal Aszódra 
is utazott. Körülbelül negyedórával később Gere | 
József írnok figyelmeztetésére a szolgabiró azt 
olvasta az újságban, hogy Rusznák Jánost 
gyilkosság miatt országszerte körözik. A szolga
biró azonnal a következő táviratot küldte a 
pozsonyi rendőrségnek: — Igaz-e, hogy Russ 
nák János gyilkosság >t követett el 1 Távirati 
válHszt kérek Szántó, szolgabiró. — A*ut , 
Lepárt csendőr őrmesterrel és egy csendőrről 
kocsira ült és Aszódra hajtatott, hogy a gyil
kost elfoghassa. As ipartestület. helységében azt 
mondották, hogy Rusznyák már ott járt s az

Igazolványt ki is állították, de nem lehetett 
aláíratni, mert uz ipartestület vezetői nem vol 
tnk ott. Rusznyák azonban könyörgött, hogy 
sürgősen szüksége van az igazolványra s erre 
egy szolgával kiküldötték Hnulits Antal iparim 
tületi helyettes elnökhöz, a ki ivpi-n szőlőjében 
tartózkodott Szántó szolgabiró rögtön utaimsie 
tett s n szőlőben éppen akkor érle el. a mikul 
Haulits alá akarta Írni az Igazolványt. A szolga 
biró megragadta a gyilkos vallót és igy szólt 
hozzá: — Maga Rusznyák, gyilkosa a pozsonyi 
fiúnak! — A gyilkos elsápailt s egész testében 
remegve tűrte, imgy a csendőrök bilincsbe ver
jék. Rusznákot azután G alöllóru vitték, a hová 
időközin n megérkezett a pozsonyi rendőrség 
távirata, a mely megerősítette a lapok hírét, 
hogy Rusznyák a gyilkos. Országszerte altalauo- 
megelégeilést keltett n hír, hogy a kegyetlen 
gyilkost elfogták. Albel helyette- rendöiknpiliinv 
Cservenka detektivvel Pozsonyból iizonuaF ide 
utazott és u gyilkost f hó 19-én Pozsony la 
kisérte. Rusznyák kihallgatásakor eleinte h.il..- 
rozottan tagadta tettét, kéBŐbb azonban töredel
mes vallomást tett.

Tánozmulatzág Gödöllőn. A f. hó
14- én rendezett táncz estély Igazán szép és elő 
kelő közönséget vonzott Károli termeibe. A ke
délyes mulatság rendki vili sikerült. A nem nagy 
de annál jobb kedvű közönség reggelig mulatóit 
Béla czigány zenéje mellett. A négyeseket 31) 
pár tánozolta. Ottvoltak : Asszonyok : Dr. Be- 
zsilla Istvánná, Bilskey Kálmánná, Bittó Pálné, 
özv. Ditrich Lajosné, Gorán Dánielné, Gulner 
Gyuláné. Hijós Meoyhértné, lvauits Ferenczne, 
Kapezy Vilinosné, ózv. Kolosa Laiosaé, Magyar 
Kazmérné, Dr. Rudolf Bélám'-, Bzaliiy Bámueíné, 
Dr. VécBey Gyuláné. Leányok: Bittó Ida, Eór- 
dögh Rózsiké, Gallé Giziké, Hajós Erzsiké, Já- 
nossy Margit, Kolozs Dórika. Szalay Margit, Ve- 
csey Szerén.

Miskey Ádám. f Gödöllő birája — ^Mis- 
key Adáin — f. hó 80-án déli 12. órakor meg
halt végelgyengülésben életének 76-ik évében 
Gödöllőn. Temetése Vasárnap f. hó 22 én lesz.

Mulatság. A czinkotui nagy 1 t c i í- 
ben kedélyes szüreti mulatság volt f. hó
15- én, Vult konfetti, szerpentin, világ posta, a 
változatosság kedvéért egy kis dijkuglizas és 
hintázás is. A mulatság reggelt tartott

Szerencsétlenség * gőzökével. F. hó 
19-én Kartalon a báró 8ossberger uradalomba! 
n gözeke munka közben agyon nyomta Guuyás 
János kartell munkást. A s urenceétlen azounal 
meghalt.

— Irodaimé bírok .4 Wtoisr Mu
cit október lén XV. évfolyamába lép. Est e 
lap szép és jó Ízlésű hölgyvilágunknak köszön
heti. rá fog azonban e kiváló tliin újság ezen
túl is Biulgálni szép olvasónői dicséretére. A 
most megjelent gyönyörű ünnepi szám színes 
kalap modulokét, remek őszi és téli utczai esté
lyi menyasszonyi stb öltözékeket, gyönyörű kézi
munka mintákul és egy teljes gyermekdivatla. 
pót tartalmaz Van Illusztrált szépirodalmi mel
léklete le. Előfizetést felvesz minden pősta hi
vatal, valamint a , )Fí«n«r M'ldt" kiadóhivatala 
(Bécs VI.|2) negyedévenként 3 koronáért. |

A siketek hallanak A „D i e illust- 
r I r t e W e I t‘ folyóirat 27-ik száma, Chis- 
wich Hlgh Road, No. 626 London, W. egy csu

•®®®®®®®®®®®®®®®®O®®®®®®®®®®®®®®®@®®® © © 
2 Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk. ©

Magas rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek s* 
Jjg által ajánltutik a S

2 József táp -tea 2 
© Köhögés, mellfájáa, nehéz lélegzés (aszthma). elnyálkásodás ellen aa ®

| I-sö számú lózsef táp-tea g 
(1 doboz ára 50 fillér.) ©

S Nehéz emésztésnél, aiékszorulásnál, bágyadtságnál, tulhizásnál és mint
vértisztltó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a 

I 11-ik számú József táp-teát 
S (1 doboz Ara 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb véleltjél előnyben részesülnek.

Fö éa ezétkilldésirakiár : Vogler Józsefiéi, Budapest VI. kér. Ktllsö Vácai-ut 140.
© Képviseletet vidékro, minden városban adok. 1-lu

dálatos kúra leírását tartalmazza sikotség és fej- 
zugáe ellen, a mely kunit a beteg uttli n a la- 
kiisiiu is alltnlmazh-'ljn es n mellnek mindenkór 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap ezt a 
-sémiit mindenkinek bérmetilvu megküldi kívá
natra tiki cim*l  a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi (52 - 10)

5098 tk. 1901. szám F.rk. Július 22
Hints Gyula és társainak Tóth Pál elleni 

vhajtási ügyében.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. Járásbíróság mint tkvl ható
ság közhírré teszi, hogy Ilmis Gyula es csatla
kozott tsa végrehnftutóknalí Tolit Pál végrehaj
tást szenvedő elleni 247 kor. 68 fii' Btb. tőke 
követelések és jár. Iránti végrehajtási ügyébeu 

n gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
lsaszeg községbon fekvő s az isaszegi 361 sz. 
betétben A 1. 1-4 sorsz. 2911. 2912, 29211, 
292 2 hrsz. a foglalt s 48 részben Tóth Pál 
végrehajtást szenvedett nevén álló, HZ'-nban 1881. 
LX. tez. 156 §-a értelmében egeazbsn elárvere
zendő ingatlanra 38 kor. ezennel megállapitott 
kikiáltási árban ;

az ugyaiiottanl 864 sz. tkvi betétben Tóth 
Pál nevén álló A. I 1—2 sorsz. 350, 851 huz. 
266 ö. i sz. házra és kertre 918 kor. kikiáltási 
árban ;

az ugyanazon tkvi betétben A f 1 sorsz. 114'2 
hrsz. ingatlanra 11 kor. kikiáltási árban;

az ugyanottani 365 sz. tkvi betétben A. I. 
1—2 bomz. 888, 839 hrsz a. foglalt, felerészben 
Tóth Pál végrehajtást, szenvedett nevén álló, 
azonban hz 18bl. LX. tez. 156 §n értelmében 
egészben elárverezendő ingatlanra 26 kor. kiki
áltási árban ;

s végül uz ugyanason tkvi betétben A + 1 
sorsz. 449 hrsz. felerészben Tóth Pál nevén álló 
azonban az 1881. LX. tez. 156 § a értelmi ben 
egészben elárverezendő íngnlhinru 49 kor. ezen
nel megallapi tolt, kikiáltási árban az árver.'st 
elrendelte és hegy a fentebb megjelölt ingatla
nok az 11)01 évi oklóhtr hó 14 ik vapj'in i/élalótl 
10 lírakor Tsattrg IcöuéfiháiáHiU megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is ehidatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárnnnk 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX. tez. 42 § óban jelzet*  árfo
lyammal számi'ott és az 188| évi november hó 
1 én 8333 sz. n. kelt ig. ügyminiszteri rendelet 
8 §-ábnn kijelölt óvndékképes értékpapírban * 
kiküldött kezéhez letenni., avagy nz 1881. LX. 
tez. 170 §s értelmében a bánnlp■esnek u biró- 
Bágn-ll alöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgállatni.

Kelt Gödöllőn, a kir. Járásbíróság, mini 
tkvi hatóságnál 1901. évi Julius hó 30 ik naplón. 

Btrold allűré helyett 
(P. H.) Téohy s. k.

kir. Jaráslnro.
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Hirdetmény.
A gödöllői m. kir. koronaurad alom 

vásári jog*  alapján u Gödöllő nagyközség
ben tartatni szokott heti és országos vá
sárokkal összekötött helypéuzszedési jog 
1902 évi január hó 1-től kezdődő három 
évre bérheadatni szándékoltalván, felhi
vatnak az ezen bérletet elnyerni óhajtók, 
hogy egy koronás bélyeggel s a felaján
landó évi bérösszeg 10 százalékával mint 
bánatpénzei felszerelt zárt Írásbeli aján
lataikat folyik évi wzepK'mber 
hó 936-ftn délelölt 1O drAiff 
a koronauradnlom igazgatóságánál Gödöl
lőn nyújtsák be, megjegyezvén, hogy 
későn érkező, avagy kellőn fel nem sze
relt ajánlatok figyelembe vétetni nem fog
nak.

A szerződési feltételek a koronaura
dalom igazgatóságinál a hivatalos órák 
nlatt megtekinthetők.
Gödöllőn, 1901 évi szeptember hó 10 én.
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Árlejtés.
Az nssxódi.a koloz.várl.a.iékeefehérvAid és * kassai 

kir. javítóintézetek számára az 1»O«. 4vre szükséges 4608 meter kék-osíko. 
vá.aou (0 80 meter széles), 2210 roster sötét kék po.ztó (1.18 meter síé- 
les), 1971 meter szürke fittnél! (0.80 meter széles), 3576 meter oxford. 
vászon (0.73 meter széles), 1880 darab kék z.ebk.ndó (0.52 meter 
négyzetben), 201 meter nyiikkendő-váe^on (0.73 meter síéles), 1526 
meter knltnuk bélésnek (0.59 meter széles), 119 meter knnevá.z (0.73 
meter széles) és 1000 meter kék kötény-vá»z.on (0.75 meter széles), továbbá: 
1513 kilogramm háromszor ültetett talpból- darabonként 27 28 kilogrammos
sulybau 673 kilogramm fel»ő-bör (vikszos pittling) darabonként 4—5 kilogram
mos súlyban 176.75 kilogramm talpbélés-bőr (kipszoldal) és 40 darab 
■■ssttyAnbőr szállításának vállalkozói biztosítása tárgyában a f. *.  október hó 
24-én d e 10 órakor Írásbeli ajánlati versenytárgyalás lóg az a»*ódi  kir. 
InvitdintAaet tanácstermében tartatni. A felsorolt ruházati anyagok három 
osoporlra. úgymint 1., vászon és posztófélékre 2., flunell- és knlinukra s 3., bör- 
neinüekre osztatnak fel; magjegyeztetvén, hogy esen csoportokra KUlön-kUlön, 
de az első és második csoportokra együttesen is lehet pályázni. Az ajánla
tokat l>Alyeg,g;«‘l s as ajánlati összeg R , ánnk megfelelő bánatpénzzel 
ellátva, az aszódi kir. .jravitdlntóxet. iR-wx.R-satÓBt*afAho®  kell benyúj
tani. Pót- és utéajánlatok nem vétetnek figyelembe. Az árlejtési feltételek és hiva
talos ruha-minták az aszódi kir. javítóintézet igazgatóságánál megtekinthetők. A be
érkezendő ajánlatoknak bizottsági felbontásánál és tárgyalásánál ai ajánlattevők is 
jelen lehetnek.

Aszódon, 1901. szeptember 11.
Cseh Lajos

családfő, igazgató-helyettes.

A m kir. koronauradalom Igazgatósága

fakereskedő
<-» ö <1 ö t 1 ö ■>.

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

Dia mánt-féle 
faüzletet átvettem és nzt saját törvény- 
szi’kileg bejegyzett czégein alatt fogom 
folytatni.

Raktáromon dús választékban fog'k 
tartani tninilen!éle Inez és jegenye fenyő 

deszkákat, faragott és fiirészelt épületfnknt, 

léczeket es gömbijlyll fenvőruthikul. zsin

delyt, lölgyezölöpöki't és gerendákat és 

minden e szakmához tartozó épitésl csik

keket, valamint apritott ilizifat. és kőszenet,

Számos éven itt szerzett tapaszt idolom 
valamint a rendelkezésemre álló tőke azon 
kellemes helyzetbe Juttat, hogy tisztelt 
üzlet lelátni bizalmát minden tekintetű n 
kiérdemeljem.

A u. é közönség szives pártolását 
kérem

kiváló tisztelettel
4-4 Balog Sámuel fnkereskedó

Gödöllőn.
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KUKÁS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDOM,

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mindenféle koporsókból, fi rés, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhapan fák
lyával 0SET*  iliwzi-a ury dHzl4<>CMÍ.

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Saját készítésű <1 Is-kos Ah «*4g  y■v.er-ík poltrAr-i bútorok 
kaphatók a legolcsóbb szabott árukon Aszódon, Kurás Pál épület- és jmábuter-sez- 

t sióinál.
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V i mse ont élik i-iiesitók. kedvező feli At elek mellett, keresletnek! 
Hazai ipari „EMKE' padlófénymáz! Magyar gyártmányI

Nem kell OMtrák, nem kell német, nem kuli külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

“ padlófény mázt,„E M K E
s igy elérjük, hogy kitűnő legjobb ntigynr gyártmányt kaphatunk a e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, meri 5 Házalók as „ ... . ■> .■.... »<.. ...

■

,,EMKE“ Javára
A 
A
A
A
A
A
A
A
A

Berkes félő 
Berkes- íhIv 
Berkee-Me 
Berken féle 
Berkes féle 
Berkes féle 
Berkesféle 
Berkes-féle 
Berkes féle

szolgál A Berkes féle padló lakk : a ssobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert
.EMKE*  ........................................
.EMKE-
.EMKE-
.EMKE*
,KMKR“
.EMKE"
.EMKE-
.EMKE*
.EMKE-

szobapadló-fényináz: röglön szárad s igy n fényezett szoba már 1 óra múlva hassitálatba vehető, 
ezolmpadló-fénymáz: szagtalan, tehát nem kall a kellemetlen Terpentin szagot napokig a nobákban tűrni, 
szohapadlé-fénymáz: mosható, s szárazra törülve fenve még fokozottabb.
szobnpndló-fénymáz: víztől nem lesz foltos, mint n többi lakk.
szobapadló-fénytnnz: lényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobapadló-fénytnáz: üveg kemény segítve válik, s igy'legkevésbbé kopik.
szobapadló-fényniás: szesaszel hígítható.
szolnipndló fénymáz: kitünően alkalmsa konyhabútorok és máB erős használatnak kitett tárgyak másolására, 
szobiipadló fénymár: a ragadós padlókat szárnzsá teszi.

1 kg-os, tivegr, bórmeut v«“ Itíit-liovA, W kor.
Gyártás és fóeladási hely : flerkes Bertalan Nagyvárad — Eladási hely: Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd,

Turuuy Pál ias kereskedő l jpust. Berger Vilmos Jász-Berény, Boros B. Péter Mór Szolnok. 5-M

NyöiuhUU az aszódi kir.juvílu inuzvi könyvnyomdájában


