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Társadalmi, közgazdasági es iroda'mi hetilap
Megjelenik minden vasárnap.
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Az orvosi díjszabás reformja.
(Dl-.) A statisztikán általában moso

lyogni szokás. Azt mondják rá. hogy : 
kell az . ördögnek ások rideg szám, nincs 
annak egy csepp értelme sem. Skó sincs 
róla : az ágyonkongresszusozott statisztika 
eléggé rászolgált arra a mosolyra, umely- 
lyel fogadni szokták, de arra nem, hogy 
egyáltalán napirendre térjenek felelte. 
Meri a számok igen gyakran nemcsak 
„érdekesek'1, hanem, igenis, elmélkedésre 
méltóik : keserű igazságokról rántják le a 
leplet.

Tessék csak megnézni, hogy hány 
medikus iralkozoll be az idei tanévre a 
budapesti orvosi fakultásra, majd akkor 
nem tartjuk tréfásaknak a számokat! 
Aiig több félszaznal. Ha ezzel szemben 
csak a néhány évvel ezelőtti elsőéves 
orvostanhallgatók szórná*  tekintjük, nos 
akkor meg éppenséggel csodálkozás tll 
ki az arczuiikra. h. gy : hát annyira meg
fogylak ezek" Hat már senki sem akar 
doktor lenni ? I

Bizony, ha nem is „senki4, de lega
lább is kevesen. Szóval ■ elég gyorsan 
vége szakadt annak az idilikus felfogás
nak, hogy: dat Galenus ozes. Galeiius nem 
n 1 egyebei czimnél, vagy legalább is igen 
kevés az. amit azon felül ml a

Senki ne lássa ezekben a sorokban 
az orvos-doktorok védelmére való kifulla
dást. szó sincs róla. Az ügy megítélését 
teljességgel izükségtelen a részrehajlás, 
még csak kifejezetten jóimluhit sem kell,

Egy igaz ember.
K"H(b.r Géza egyszejii fiú volt, olyan bi- 

taimi felu uimlenes az ispán urnái. Ha a bank
ba la*  kellet vinni néhány ezer forintot. csak 
Kondorra bízta az öreg ispán. Ha at kellett ad 
ni száz darab kihizialt gobÖlyt, csak is Kondor 
végezte «z nhidást. Bij nélkül vette at a vevő 
a száz állalját.

Egyszerű, félig müveit Írástudó ember volt 
Kondor Géza, s ••He.ni lelvtságél nála be
csületess-ge p Holta. Ezért azután kijárt neki az 
uraságnéi ovi 600 forint, szabad lakos, egy öl 
tűzifa es némi gabona.

Igényielvn ember v- It Kondor Géza és 
beérte ezz-I a fizetséggel, nem vágyott többre 
és boldognak érezte magot. De boldogságát nem 
csak megelégedése okozta: szerelmes volt .’

Urnsági házban lakott az özvegy nvugal 
mázott szám'iszUié, a leányával Férjé Koxacs 
Gida bácsi negyven esztendeig szolgált a hilsó- j 
geseo a grófokat és a grófi csalad. mikor nz 
üteg tisztviselő lehunyta szemeit, teljes íizoté- 
Bet biztosította az elárvulták számára. Kovácsáé 
ki sem mozdult a faluból és szép tíz?nny••lez 
éves leányának, Torkának pildául fogalma sem 
volt arról, hogy milyen hűiét a főváros ?

Tét kába volt szerelmes az igénytelen fin. 
kit most ott találunk a leány ablaka inellet 
szótlanul, inig Torka kihajolva vígan cseveg és 
és számtalan kérdési intéz a fiuh"Z.

— Úgy. hát csakugyan a fővárosba megy?
— Este indulok. A nagy gép miatt, küld az 

ispán ur. ő maga nem mehet, és mindjárt ve- | 
lem el is küldi az arát. Mar át. is vettem a | 
pénzt.

— Csak aztán el ne veszítse Géza.
— Tudod, Teríts. hogy ez felesleges ag

godalom.
— Az igaz, Géza, felelte meleg pillantás

sal a leány de arra már csakugyan koréin, hogy 

csakis egy kevés tárgyilagosság. Hzl pedig I 
mégis megérdemli a diploim.s emberek - ' 
nek az a osztálya is, amely hosszú küz
delem uián keresheti csak meg a kenye
rét s amelynek a felelőssége elvégre se
melyik más pálya emberéhez sem fogható! 
Foglalkozzunk tehát ha csak röviden is 
az orvosok mar eléggé ismeretes helyze
tével.

Az orvosnövendékeknek már annyi- | 
han is roppant hátránya van az tfyete- ! 
mén a más foglalkozásbeli hallgatók mö- I 
gött. hogy ha gyengébbek az anyagi viszö- 
iiyai, imir pedig legalább is hetven száza
léknak az, mellek foglalkozás illán nem 
nézhet. Nem pedig azért, mert, lm vala
hol úgy van. itt igizán úgy, hogy egy-

I szerre eg'y szájjal pipázni és furulyázni I 
i nem lehet, minthogy az egyiket szívni, a | 
[ másikat fújni kell. — a tuhivoinóan gya- I 
i korlati előadások is anvir.i lekötik az or- 

vosnővend. knek egész napját, hogy vagy 
medikus, de akkor nincs ideje niel- 

! lékkeresetre, vagy van egy kis jövedelme, 
| de akkor nem é.lbet a szakítunk. így lész 

a szabályszerű 10 félévből 14 vagy Ifi.
Mikor azután végre kezében van az. 

oklevél ugyan csak gyorsan kilnpaszlalja, 
hogy az a sok színes álom, ami az egye
temi evek alatt a fejében zsongott — 
csak álommik maradt Egy, aránylag cse
kély kontingens ott marad még továbbra 
is a főváros kórházaiban, persze csak 
olyanok akik a magukéból is képesek 

| megélni. A nagy hányadrész pedig megy 
ki a vidékre felv. nai a küzd Imet a létért.

ha mar Pesten volt, hozzon is nekem Pestről 
Vdiamit. Még s-ha-vin nil.ain Pesten.

— Én is in -st megyek először, nem is té
rek vissza üres kézzel, Terus, arról nyugodt 
lehelsz

Egy meleg kézszoritá*  é- a két szerető 
elvált. Torka kisasszony behúzta fejét és be
tette nz ablakot, mell az ispán fiát közeledni 
lárta. Géza pétiig .-zömére húzta pörgő kalapját, 
a kis Ilid botot. esizmija'»a szorította és sietett 
haza, hogy kevés előkészületet az útra meg
tegye. Mikor ó<sz.!‘akdkoz »l.t, k ispán ur jo
gász fi ival, U'Iva ips-ui m’gem-'lte kalapját es 
hangosan is megkös/nte :

— Álljon l-len .< tekintetes urnák I
Egy kis fejbiczczenlés v >lt a válasz.

Terkáék házánál megállt az ispán fia Pál 
urfi és bekiáltott az udvarra :

- Itthol vau a Terii kisasszony.
Egv őr *g  asszony szólt ki a tornáez atol.

.Jó napot, tekintetes urfi, azt hiszem a 
fő tani tó utóknál van.

— Hm. bm.» motyogta ti jogász és sarkon 
fordult E'.higad’ik iitíionleiet p^dig messziről 
laltim, liigv az a kölvök iir liskurált vele.

A kerítés ajfijmil megállt es újra vissza 
fordult; — Sajná'om. hogy Torka kisasszony
tól nem búcsúzhattam, a beiratkozások minit, 
né.y napra én is Pestre megyek.

- Szerencsés utal kivárok Pali urfimik ; 
szólt h ilkan az öreg asszonyság, mig reszkedö 
tijjai a kötőtűkkel babrált-»k.

Másnap este Géza a szállodában látogatást 
kapott. Pali ur rontott he sebbel-loblml.

- M*'g  van e még a pónz ? kórdó.
— Még nem fizettem le felelte őszintén 

Géza.
Ne is fizesse ki nz egészet, vagy 

nyolezszaz forintot adjon ide.
- Talán irt a nayyságOB ur ?

Mór olvau ellensége még sincs az orvos 
doktoroknak, aki el ne i-inern<-. Imgv bi- 
;a>n\ igazan küzdelem. A belügyi kor
mányt Lilát a k'izönsepia is, a doktorok
ra nézve is helyes és időszerű iotenczió 
vezette akkor, mikor a beteglálogatúsí 
dijaknak megállapiiá«ávnl megny ugtatja 
az orvosi köröket, és egyken a nagykö
zönséget is, meit hisz csak előnyös n 
publikumra nézve is, ha tudja magát mi
hez tartani.

.Mindenkép célszerű és cél'udafos az 
orvosok ezen most megállapított látogatás 
tarifája. Ha rigorózusan betart jók. ugy 
nx orvos megkapja a maga tisztességes 
honoráriumát, a közönség sem panaszkod- 
hátik, hogy kihasználnák. Természetesen’ 
első sorban vagy az egyes b< ti-gi.alr.giufi
sok, vagy pedig a rövid idötartalran1 be
tegségek tartatják majd meg teljes pontos
sággal as uj díjszabást a frlekke.l. Bár h 
nagy és hos-zu időkhöz kötött betegsé
gek sem leszik egy félre sem károssá a 
tarifái, de a dolog természe'ébcn r- jlikr 
hogy nem is fognak ekkor abszolut potv- 
l o ss á gga I b o z z á r aga - z k <i d 11 i. Megegyezik- 
ily esetekben igy i<, ugy is az orvo&pa*-  
cziensc vd.

Egy azonban bizonyos, bog.y ft’ lari- 
fa uj ambicziót önt különösei: a vidéki 
orvosokba. Azért is, mert látják a dokto
rok, hogy végre ővelük is tőrödnek, de 
meg azért is, mert a közönség egy nagy 
része egy eléggé elterjedt betegségből- 
gyógyul ki orvos nélkül, hogy tudniillik 
az or*os  csak humánus gondolkodásból

— Nem, de szükségem van a pénzre, majd 
apa azulan ha a gépel haza szállították, oda
haza kiegyenlíti.

— Nekem a gép egész árát kell kifizetni 
tekintetes ur,

■ De én mondom hogy adjon ide őtszás. 
foriiitntt,

- Annyit sem adok tekintetes uram.
— Hal mennyit ad Kondor?
— Semmit sem adok tekintetes ur.
Pali urfi felugrott és kirohant. bevágta 

maga u’an az ajtót és szál dt pénz nélkül vímz- 
sza « kartynkompániahoz, pedig meg be sem 
Íratta magát, az egyetemen. Kondor Géza pedig 
szépen lefeküdt és csak másnap reggel ment 
el, hogy kifizesse a gép ólát.

Csodálatos, másnap délelőtt az utczán 
megint összetalálkoztak. Pali urfi már nem lát
szott haragudni.

— Hova megy. Kondor.
— Havi a szállodába, délim utazom.
— Bajban vagyok Géza barátom '.
— Ne ijesszen meg, tekintetes ur.
— Igen, elvertem a pénzem és nem tudok 

beiratkozni
— Hit mennyi kell ahhoz ?
— Elég egy ötvenes.
— Ha nem sértem meg. annyim éppen 

van, Pál urfi és leolvasta az öt darab tízest
Azután elváltak. K-mdor egy ékszer üz

letbe lU'-nt, vett egy kis nói gyűrűt, azután 
haza utazott Terk-a sugárzó szemekkel fogadta, 
mikor ismét o't állt nz ablak el>tt:

— JÖjj< n 1 < Géza.
Géza odaai’ta a kis ajándékot.

— Istenem, de szép, ujjongott n leány, nézd 
édes anyám, rám gondob a Géza

— Meg is kell becsülni az ő ajándékát. Mi
kor e szavakat mond in nz öreg ns«zony. Tor
kának már ujjún volt a gyíi.Ü és ugy vilié oda 
ajkához.
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nem élhet meg. Nagyon rövid idő kell 
ahhoz x nz orvosi díjszabás teljesen fe
leslegessé válik. Ez csak látszólag furcsa 
kijdeulés. Mert a regula csakhamar hoazá 
fogja szoktatni majd a közönséget, hogy 
az orvosnak is fizetni kell és minden 
dijszubás mellőzésével rövidesen úgy 
egyezkedik majd az orvosával, mint az 
ügyvédjével. Arra hogy Ja tarifa a járás
bíróságok pöranyagát meguagyobbiltaná 
ugyancsak nincs kilátás. „ I’reeédens el
vétve akadt eddig is arra, hogy az orvos 
a beteget törvény elé vigye a honorárium 
elmaradása miatt. Nem tette meg ezt, vagy 
csakis nagyon, nagyon ritka esetben, már 
CBak a dekórum miatt, sem de meg a ko
moly felszólításnak mindig meg volt, eddig 
is a komoly pénzbeli eredménye. Ezután 
is meg lesz a békesség, söl még inkább 
meglesz.

Az orvosnak elvégre élnie is kel), és 
ezután csak nagyobb törekvéssel teljesít
heti felelösséggel-teljes kötelességét, mert 
tudja, hogy az örökösen hangoztatott hu- 
numiláia miatt nem kell esztendőkig ku- 
nyorálnia munkásságáért a jutalmat. A kö
zönség pedig szívesen honorálja majd azt, 
aki az egészségét adja neki vissza. Ered
mény csakis jó lehet és kielégítő mind
két félre. Visszatér majd a kedv a pálya
választó ifjúságba egy oly pályára, amelyen 
rendezett anyagi viszonyok közölt is sok 
a tövis. Nem kell majd évekig várnia egy- 
egy kisebb községnek, míg végre akad 
pályázó, a ki elmenjen körorvosnak és a 
tanév elején nem öt) medikus iratkozik 
majd be az egyetemre.

Haladunk! ?
— A«zódí levél. —

A napokban egy társaságban, a hol hely
beli és idegen úri emberek voltak, ilyen kifaka- 
dásokat hallottam .hu valamely fontosabb érdek 
nem kötne ide Aszódhoz, még a környékéről is 
niessxo költöznék. — hogy hírét se halljam en
nek a városnak, bicony ebbe a sár, piszok es 
szeméttel telilett legsötétebb Afrikába még a 
lábát sem érdemes betenni az embernek'’ érthe
tetlen, hogy ez a város nem akar haladni wtb. 
nem állhattam meg szó nőikül, s mondám : Hát 
kérem tisztelt uraim jegyezzék meg jól, hoey

Másnap Pali urfi is megérkezett és Terka 
mikor meglátogatta, el sem tagadhatta magát, 
ott volt ép az udvarban és eleséget osztott a 
kis lábas jószágnak. Egykedvűen fogadta az 
urfi köszöntését.

— Hát már haza érkezett ?
— Nem hiányoztam magának, Terka kis

asszony ?
— Ugyan, hogy is kérdhet ily furcsaságot.
— Hat gondolt-e a Kondor iiiagárn? Hogy 

gondol e ? kérde Indykén a leány, és ujjaeskait 
mozgatta, — lássa a gyűrűt, persze, hogy gon
dolt rám. — Mutassa csak azt a gyűrűt, ssólt a 
fiatal ur. Nem huzom le az ujjúmról, de úgy 
megnézheti. — A fiatal ember elkezdett iilyma- 
lódni. Nem hiszem, hogy alany, mert a kő benne 
hamis.! Lássa én külömb ajándékot hoztam ma
gának.

Abban a perezben lépett az udvarra Géza. 
És Pál gyorsan elrejtette zsebébe az ajándékul 
szánt csomagot. De Géza figyelmét ez nem ke
rülte el.

Terka pedig kitárta karjait, rohant Gé
zából :

— Géza, Géza — szólt aztán, — igaz, 
hogy ez a gyűrű hamis?

Kondor meglepetve nézett Pál urfiru :
— A tekintetes ur mondta ? 
Torka bólintott fejével.
Kondor Pál urfihoz lépett: a tekintetes ur, 

látszik jobban érti, mint én. Igaz, hogy szebb 
ajándékot vehettem volna én is, de mikor az 
lufinak kellett — leczkepénere I —

És ezt oly egyszerűen, szemhunyoritás 
nélkül mondta a fiatal ember.

Pali uram elpárolgott és Terka ismételt 
kérdéséle. így szólt Kondor Géza :

A gyűrűt én adtam a azért legyen becses 
előtted, mert ha én nem vagyok talmi, de hú 
lég*  in sem hamis, akkor h gyűrű sem lehet, az.

— Es mint a ki most nagyot mondott, mély 
léleki.-tét vett. Terka boldog volt, kitárta újra 
ki"i: i és magához szőri la az egyszerű, igény
telen becsületes tiut. 

AÖZÓD ÉS V1DEKB

az Önök nem épen hízelgő kifakudásai immár 
tárgytalanokká váltak. Hogy miért ? Hát kérem 
ez a fránya XX ik száz d mintha eg.y delejes 
ütést adott volna az intézőknek, községünk no- 
vezilességeit igazan rohamosan el akarják tő- 
rüliii n föld színéről, még a sötétséget i« telje
sen száműzik. — nem e látják az urak, — mily 
szépen giimbőlyödil, ki a pislogó petróleum vilá
gítást felváltó gyönyört! gázviiágitás . ■ - Na 
tessék, önök ennek is ellenségei, — nem bíznak 
benne, — mert h kezdete sem jó volt, a község 
több hónapon at a testi épség legnagyobb ve
szélyére keresztül-kasul fel volt árkolva, a gya
logjárók most is tele vannak zzakadékokknl- 
gödrökkel, — és úgy helyben vannak hagyva, 
hogy ember legyen és jó csizmája legyen, n ki 
esős időben azokat végig gázolja. Hát biz ez 
mind igaz, s az is igaz, hogy másként is lellet
ne, na dehát kérem ily kicsinységeken ne akad
janak fenn, és ne hibáztassák ezekért a község 
jegyzőjét ób bíróját, hisz ók nem azért vannak 
hogy kapát, sulykot vegyenek él az utakat 
helyre hozzák; s hogy nem kényszerítik a gnz- 
társazagot ? Persze, hogy nem, — hogy miért, 
tudják ók, meg én Is tudom. Azért mert már 
Aszódon meg van a járda! Mer bizony I Ugy-e 
most bámulnak ? ! Azt mondják, Imgy csak pa
pirosén van meg; — hát papiroson,—de mind
egy. mégis meg van, még pedig már régen meg 
van, és önök nem is tudták ugy-e ? Hogy miért 
nem válik nz ige testté illene kővé, hát ezt 
biztosan nem tudom, de úgy hiszem, hogy elöl- 
Járótngunk Fulb umsággal értekezett, — ki azt 
Jósolta. — hogy most vagy 10 évig mindég 
száraz ősz és tél lesz Aszódon, nem leBZ Jelen 
tékenyebb eső és hó, igy nem lesz Bár con- 
sequettter elég papiroson a Járda ; Falb bácsi 
pedig nem szokott csalódni, tellát az okoskodás 
mint pénzbe nem kerülő ét megnyugtató csak 
helyeselhető.

Szemét és piszok ... I Bagatell I Ezek
nek is meg van már a sirjok ásva, mert egy 
egész sereg úri ember van ellenök kivezényelve 
a közegészség és közti-ziaságligyi bizottság ké
pében, hogy kiirtsák őket gyökerestől. H"gy a 
bizottság is tétlenségével fog tündökölni az csak 
természetes dolog epen úgy, mint az építészeti 
és más bizotmtiguk ? Hogy lehet uraim ilyet ál
lítani ! Meg azért, hogy ez a bizottság — ha 
nem habárain is — de nyugszik, ne tessék ily 
erős és már előre elítélő kritika alá venni; 
tudja ez a bizottság )<•!, hogy .Immár múlttá S“h' 
sem volt jo*  és különösen a szemét és piszok
ban .lassan tűnni tovább érsz!" meg aztnn azt 
hiszem, csupa dicsérendő szerénységből nem 
akarja köztelünket és utczáinkat rapid módon 
tiszta gúnyába bujtatni, mert talán a gyors el
lentét n köztéren és utcánkon elterülő trágya 
és szeméthez, és az azokban turkáló liba éB 
lyuk sereghez szokott szemeinkre nem is volna 
jó hutással.

Hogy nz építészeti bizottság Is tétlensé 
géléi tündököl, — ezt meg kereken tagadom, -- 
mert ez a bizottság sokkal szerényebb, hogy 
barmikepeii is tündökölni vágyjék a vagy holmi 
szereplési viszket eg bánna. Higyjek meg uraim 
elég jól betölti hivatásul, csak ne impultiiljnnk 
neki oly rettenetéi hivatást mint öiiök. Hisz 
csalt nem in ici-iailtatjn ngyonrn n szegény epit 
tetőt és építőiparost az építészeti szabály ren
delet agyafúrt paragmphusnivnl.

Hisz nem azért nlkotliro't ez a asnbály- 
r- liddet. hogy alkalmazzák és végrehajtsák, 
hanem mik r ezt hirugtak, nem volt a képviselő 
testületnek más sürgősebb dolga, hát csupa szó
rakozásból erre fanyalodott Ne bántsa az önö
kéi jó urak, hogy az építkezésnél a felesleges 
földet, fnltörmeléket. rossz tetőt stb. a gyalog
én l.oc-ijárókra hordják és ott heverte'ik hét 8 
hónap számra, nincs az útjában sem embernek 
sem állatnak, lm kiludja kerülni, — sem a 
nyakai nem töri senki ha neki nem megy, már 
pedig azért van nz embernek szeme, hogy az 
ilyet még sötét éjiéi is kerülje ki és ne botor 
bálion a tetejébe, vagy a mi legbiztosabb óva
tosság. feküdjék le a verebekkel. Klllöuhenis 
egy két törölt kéz láb vagy koponya ide vagy 
oda, csak'it község gyarapodjék szép uj épületek
kel. 8 végtére az orvosoknak is élni kell !

Ezek után azt hi'telit hogy sikerült a Jó 
urak háborgó kedély állnpoliit lehűtenem, a ked
ves kis köz.égünket velők megkedveltemen! de 
biz én többé kevéshbé csalódtam, meri most 
meg mar u képviselő testületet és elöljáróságot 
szapulták nyakra főre a határozatikat, a melyeket 
az elöljáróság kutyába sem vesz, sem ii sem a 
testület azok végrehajtásával mit sem törődik ; 
ez a képviselő testület csak egy figura, jobb 
volna Ilii tagiul a gyűlésben töltött időt liasz 
nosnlih dolgokta fordilanák stb. No gondol'am 
itt már bajos lesz iipeszliiózni, mert biz ez 
mind igaz; de mindegy kivágom a rezet. Hát 
Initak e már nz urak más milyen képviselő tes
tületet vagy elöljáróságot ? Nem. No ín se so

kát láttam hát itt se keressenek különbet, örül
jünk hogy ilyen is van aztán punktum. Általános 
derültség közepette leolvastam az árusukról, 
hogy minden ellenvetézek daczára belátják azt’ 
hogy haladunk, ilyen szépen haladunk, de csak 
papiroson I

Alázatos szolgája. X.

Hírek.
A király Gödöllőn. A király legköz- 

selebb újra körünkbe jó. Az árulkodó október 
közepe tóján Gödöllőre jön s két hetet fog Itt 
tölteni. Gödöllőn nagy 'udvari vadászat lessz. 
amelyen Ö felségén kívül Ferdinánd toskánal 
nagyherczeg, Lipót és György bajor herczegek 
is részt fogunk veim).

Gödöllö uj birája. F. hó 5-én volt Gö
döllőn n biró .választás. Nevezetes dátum ez 
Gödöllő polgáraira nézve, nem csak azért, mert 
megszűntét jelenti nz eddig már hosszabb 
idő óta tartó biró nélküliség okozta zavaroknak, 
rendezetlen állapotoknak, liánéin azért is, mert 
úgy látszik, állnia vissza fog lérni a városhá
zára az egyetértés s igy remélhetjük, hogy a 
megváltozott körülmények miijei a viszonyok 
megváltozását is fogják maguk után vonni. 
D i n n y é s János építész, köztis/teletbea 
álló polgáriasunk l.-tt egyhangúlag bíróvá meg- 
választva. Megnyugvással közöljük e hirt, mert 
ismerjük az ö egyéniségét, hazafias karakterét, 
nagy ambiczióját, melyei a közügyekhen részt 
vesz, ismerjük képességét melyek öt a bírót 
állásra miiidenképen kvalifikálják és mező vá
rosunkhoz való nagy ragaszkodását, nn-ndhat- 
juk; szeretetét s tudjuk hogy az ő kezeiben 
niindetikép megbízható erős kezekben van 
letéve elárvult közllgyeink vezetése. — 
8 hogy mindezekben a közvéleménynek, az ál
talános közérzületnek adtunk kifejezést, mu
tatja az a tény, hogy egyhangúlag lett megvá
lasztva azon állásra, melyre eddig, — s pedig 
már hosszabb idő óta — mindég eg-'-sz kortes
kedés után választottak pártjelölteket erős küz
delmek utján és csak szótöbbséggel." Nagy je
lentősége van ennek az egyhangú választásnak! 
Ez azt jelenti, hogy végre olyan hifiink van, 
aki a különböző partok, érdek csoporttok fölött 
ál. Aki független mindenkitől s Igy annál ön- 
zetlebbül szolgálhatja köziigyeinket Csak is egy 
ily bíró felelhet meg magasabb inteligentiával 
bíró lakosságunk igényeinek! Csuk ily biró le
het igazán méltó feje Gödöllőnek. DinyésJános 
biróvá történt megválasztása uj korszakot jeleni 
Gödöllő beléletéhen, nn-lyben majd rá lépünk 
végre a haladás útjára, s el érjük azt, hogy Gö
döllő nem fog elmaradni minden vonalon a kör
nyékbeli községek mögött.

Az Erzsébet-himnusz A gödöllői F.r- 
zsébet-szobor leleplezése alkalmával tudvalevőleg 
jelentékeny hatást keltett Kern Aurél hírlapíró 
szép Erzsébet-himiiusan. A királynak n mü na
gyon megtetszett és már nz ünnepélyen kife
jezte a közoktatásügyi miniszter utján elisme
rését Kern Aurélunk es tudatta vele, hogy snili 
partitúráját a császári és királyi családi hitbizo- 
mányi könyvtár számára elfogadta.

Jóváhagyás. A gödöllői polgári kör alap
szabályai 90148 SZ. alatt jóváhagyattak a bel
ügyminiszter által.

Községház építés. I'unnbogdány község 
uj egyemeletes községházat építtet a erre nézve 
Írásbeli zárt, ajánlati árlejtést hirdet melyen bár
mely vállalkozó részt vehet. Előirányzati összeg 
28799 kor. 90 fii. Ajánlatuk október 20-áig be
nyújtandók 10 százalék bánatpénzei Dunabog- 
dány jegyzői irodájábnn. hol u feltételek is meg
tekinthetők.

Pestvármegye közgyűlése. Peatvárme- 
gye törvényhatóságit október 14-én és esetleg 
n következő nnpekou tartja meg évnegyede*  
közgyűlését a megye szekházóbtin. A közgyűlés 
tárgysorozatában a következők érdeklik különö
sebben járásunkat : 1. Az isaszegi jegyző vn- 
Ineztás ügyében hendott ft'l’ebbezés elintézése. 2 
A vérségi községi biró tiszti fizetésének feleme
lése tárgyában beadott kérvény. 3. A gödöllői 
pincz áthelyezése tárgyában beadott felebbez-'S 
elintézése. 4. Csömör község vágóhíd szabály
rendelete tárgyában főszolgabírói jelentés. 5. 
Boldog községben építendő község házára vo
natkozólag kötött szerződés jóváhagyása tárgyá
ban nlispáni intézkedés s végül alispánt intézke
dés n czinkotni Corvin telep parezellázása tár
gyában.

Ellőtte az úját. F. hó 4-én Filipszk*  
István 15 éves fiú Rákos-Kereszturon a posta
hivatalban járt, a hivatal áthelyezése alkalmá
val midőn n hivntnlnoknő asztal fióltjáhtiu levő 
revolverrel kezdet jérszani, miközben a fegyver 
elvűit és középső ujját előtte annyim, hogy mii- 
pilláim kellett.

Adakozzunk Néhai Szakos András g<>‘ 
döllői lakos czipész mester kit mindenki mi* 1* 
szorgalmas családapát ismert városunkban, lelje- 
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Fen vagyont ulanuljhunyt el Bpesten a Szent István 
kórházban bosszús betegség után f. hó 7 én 
életének 43 évében. A boldogult 6 árva gyér 
ineket és gyámoltalan özvegyét hagyott hátin a 
legnagyobb nyomorban. Felhívjuk olvasóinkat 

appellálunk többször tapasztalt nemes szi
vükre törjön utat a könyörlllot midőn az el
hagyott özvegy és fi árvája kiknek vézna testét, 
még rongy is alig fedi és betevő falatjuk is hi
ányzik s kik össze tett kezekkel rimánkodnak 
irgalom és könyörületért A társadalom minden 
rendű és rangú tagja, külömbség nélkül nyújt 
són segéd kezet e nyomorgó családnak, az em
berbarátaiig nevében segítsenek jótéteményeikéi 
eltakarni a sebeket, letörölni a könnyeket! Ad
jon kiki azt és annyit, amennyit képes, ameny- 
nyit tud. Minden®, legyen az pénz, élelmi czik 
vagy bármily hitvány viselt ruhát, czipőt sib. 
köszönettel és hálával fogad nz özvegy. Ven
déglők. kávéházak, kaszinók, körök, czukrázdák 
össze jövetelek rendezzenek gyűjtést a sze
rencsétlen család részére és küldjék azt özv. 
fizskos Andrásné czimére Gödöllőre. Adakozásé 
kát lapunk szerkesztősége is közvetít és nyugtáz.

Hangverseny. Aszódon a nagyvendéglő 
termében e hó 13-án vasárnap egy kis fővárosi 
művész társaság víg magán é# páros jelenetek 
kel egybekötött hangversenyt rendez A hang
versenyen közreműködnek: Alföldi Irén k. a. 
énekesnő, Éisy Emília k. a. a nemzeti színház 
v. gy. tagja kitűnő fiatal művésznő és Endrei 
Zalán a nép színház tagja. A 15 pontból álló 
program élvezetesnek ígérkezik. Művészi niveau- 
jóra nézve pedig az ülőadók neve nyújt garan- 
tiát. Kezdete 8 órakor. Hely áisk : I hely 2 
kor. •! hely I kor. 5G fill. Hl h«ly 1 korona 
és diák jegy fit) fillér. Legközelebb Gödöllőn is 
fog előadást rendezni e társaság.

Tűz. Folyó hó 8-án ese Luszlig Ármin fa- 
kereakedö istálója é< búza raktára Rákos Ke
reszt uron leégett, a tűz keletkezésének oka eddig 
ismeretlen. A kár 2500 kor. A tűzoltásnál meg
említjük. hogy az ölik. tűzoltó testület Micsinay 
Ernő főparancsnok vezénylete alatt derekasan 
működött.

A Magyarságot, mely ez időszerint nem 
csak legolcsóbb napilap Budapesten, de egyike 
is leggondosabban szei k« s/iett újságoknak, jő- 
szivvel ajánljuk olvasóink figyelmébe. E lapnak 
mostantól kezdve Benedek Elek a f«-l lös szer
kesztője, a magyar csaladok e kedvelt írója, 
Gyórfv Gyula orsx, gyűl, képviselő a főszer
kesztője és Jánosé Benedek, a nemzetiségi 
ügyek ez alapos ismerője a fömunkatársn. A 
AI.igyai>ág a székely kérdés, e nagy nemzeti 
kérdés napirenden tartása mellett, cziméhez 
híven az egész magyarság érdekét szolgálja, 
a légi jó magyar erkölcsök visszaül lírásán 
munkál és e végből a szerkesztő szigorúan 
ügyel arra, hogy a Magyarságot az ifjú nem
zedék is erkölcsi veszedelem nélkül olvashassa. 
Erre kezesség Bunedek Ebk neve, Írói mull ja. 
Az ő táborában válogatott Írói gárda gyűlt ösz- 
sze. Az ország minden részéből kétszáz tollfor- 
gaió ember ajánlotta fel e nagy és sxépmunká- 
ba való részvételét a a belső munkatársuk, tár- 
czaiiók válogatott gárdája támogatja állni dó»u, 
igy: Bedő Albert, Gaál Mózes, Jakab Ödön Pe
telei István, Földes Géza, Geley József (segéd- 
szerk ), Lengyel Laura. Szann Tamás, (’sulak 
Lajos. Tarcsnfalvi Albert, K. Simó Ferencz, 
Rapp Viktor stb. A Magyarság minden nap kora 
délután jelei meg 8-12 oldalon. Vidékre 14 
kor-ma, Budapesten 12 korona egy évre az elő
fizetési, ara, tehát a szegényemher is járathatja, 
A Magyarság kiadóhivatala : Budapesten, Vili 
kerület, 8zentkirály utcxa 28a

Az uj orvosi díjszabás és az orvosi 
szolgálat ^íjazására fennálló szabályok. 
Irta: Dr. Fáy Aladár, kir. közegészségügyi fe
lügyelő. Azt az orvosi díjszabást, melyet a be
lügyminiszter a inait év végén kiadd*,  a kö
zönség és a hatóságok körében igen sokan fél
reértették, különösen a rendelet hatályúra és al
kalmazásának módjára nézve. Ezért Dr. Kmnpis 
János a .Közigazgatási Könyvtár" szerkesztő
kiadója jó szolgálatot tett ugy az összes bírói 
és közigazgatási hatóságoknak, mint «e. orvosi 
rendnek és a legjobban érdekelt nagy közön
ségnek is, midőn u vállalat legújabb füzetében 
— a legilleiékesebb kézből — az orvosi díj
szabásnak félre nem érthető, világos magyará
zatát adja és végrehajtására vonatkozólag min 
den felmerülhető kétséget eloszlat. De a munka 
Jeles szerzője itt nem áll meg. hamm kitetjesz 
kedik az orvosi díjazásokra vonatkozólag régeb
ben fennálló egyéb díjszabások közlésére és 
magyarázatára ja. klllőn-külön tárgyalván az 
említett uj díjszabáson kivlll « magánorvosok 
összes jogait és kötelességeit, a magánorvosok 
díjazásának biztosítását, a törvén)hatósági tis/t- 
orvosok díjazását, a községi és körorvosok illet
ményeit, uz oivosok adóját, n gazdasági mun 
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kás cs-lédpénztár orvosainak, továbbá a nir- 
yjiiyazéki orvosszakértoK díjazására vonatkozó 
ÖHBzes szabályokat. A munka beo-ztnsu á, lats/ó 
könnyen kezelhető, minden reszeben világos m 
kimerítő. A fűzői ara l kor 20 fill Kapható a 
„Közigazgatási Köti) vinr~ kiadóimatalaban. Bír 
dapest, VI, VáC'/.i kőrút 61. s/.. és minden 
köny vkt reskedésben.

Kiszolgált katonák a csondörségnél. A 
közös hadügyminiszter a honveihdnii mimszi er
re! egyetértőiig rendeletéit adoif ki. a melyben 
felhívja a katonai haiósagokal. hogy nz ellenőr
zési szemlék alkalmával jelentkező kiszolgált 
katonáknak ajánlják figyelmükbe a csemlőrség 
hez való beb;|>ést Akik belépnek azoknak iras 
bán kell magukat három évi szolgaimra kötelez
ni.

A siketek hallanak A J)ie i I F n s t- 
r i r t e \\ el folyóirat 27 *k  sz inra. Chis- 
wich High Road, No. G2G London \V »»u\ c>u- 
dálatos kúra leírását tartalmazza siketaég es fej- 
zugás ellen, a mely kúrát a beteg oltb n a la
kásán is ttlkalmazhHtja és a melynek mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap ezt a 
számat mindenkinek bérmentve megküldi kívá
natra. aki címét a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 —14)

4480. sz. tk. 1901.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jár ásbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré leszi, hogy özv. Adum 
Albertit® végrehajtatónnk Adum István végre
hajtást szenvedi, elleni 40 korona G4 fillér lő-
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KUKÁS PÁL temetkezési vállalata
Afcsy.<5r>< >>.

Elviillal iniiuleniieniii lemeléaek rendezését legegyszerftbbtöl * leeeieifiinsabb 
kivitelben. Állatidé raktárt túrt miii<len tőle, l<<>|x>i-M<>klr«>|. Krcz, 
keniényt'a-, fényezett fenydfa-koporsök minden nagysáuban.

Szoba behozatok, ravatal felállítása, személyzet dfsz-egy Hím hantin fák
lyáiul fiNT" ’IImzom yíínkIí.

Temetések 1 t'ü koronától 10ÜO koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gvn>«jelentéBek rgy ónt alatt szátlittatnak.
!tt^tg;^tt:tg:t::t^^:t::<t^t>!s^ttMttIttI«Htgcsi3S

Saját készítésű dl^zeMés wzerft poljgAi*!  l>iítoroU
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál épület- és jniíbutor->u»z- 

tnlognál.

40-fik
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Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
Magas rendelet alapján mindéi) kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek 

által ajánltaiik a

József táp -tea
Köhögés, melfájés, nehéz lélegzés (aszthma). elnyélkésodás ellen az

I- sö szánni lózsef táp-tea
(1 doboz ára 50 fillér.)

Nehéz emósztósnól, székszorulásnál, bágyadtságnél, tulhizásnál és mint 
vértisztitó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a

II- ik számú József táp-teát
(1 doboz ára 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben ré»zes(llnek.

Fö és8zétkllldésiraktár : Vogler Józset-aél, Budapest VI. kér. Klllsö Vtica-ní 140. 
Képviseletet vidékre, minden vánisbim adok. il >'>

■ kekövetelós és jói. iránti vegrelmjlási ügyeljen 
| a peslvidéki kir törvényszék a gödöllői Kir. ja
j rashiinsag leiüle'on |ávő Túr- községben fekvó 
I a lm li 2 sz he-ml>. ) \ I i. 2. sor. I Hk o t.

híz és beltel-kre az H4|. évi tk> >. ez. 156 § ;• 
iilnpjaii » g'szhoti 744 kban ezennel megállapí
tott kikiáltási arb.ni elrembdteiik, és pedig oly 
fel Intellel, hogy nz idézeti l ez. IG3 §-a értel
méből) ezen i&giithtn a 8397(872 sz végzé*s»4  
(’ 1. alatt özv. Lajtos Rozália javára bekebele
zett özvegyi haszonélvezeti jog es h >0305 899*  
tk sz. végzéssel (7 2 al itt iwv Ad im Alhertité 
szül. Köles .hifi inna jav ura bekebelezett özvegyi 
jog feiitartásávitl lesz elurverezeiidő.

■ Az árverést. 741 koronában ezennel tnegál- 
| bipitoft kikiált.isi árbm elrmah'lle- e*  hogy >v 
' l<-ntehh m»*gjp|óh  ingatlan >13 főp/ évi okuiber

h<> i/c n ipi'iii <t e fO 'í/viÁor Piti'i / lui-
tónál ittegtnriandó nyilvános árverésen a megtilt- 
lapított kikiáltási árun alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak nz ingat
lan becsáiánnk 10 százalékát vagyis 74 
korona 40 fillért készpénzben, vagy az 1881 
LX. törvényczikk 42 § -alain jelzett árfo
lyammal számi tolt és uz 1881 novb. 1-en 3333. 
sz. a. kelt m. kir. Igntin. rendelet 8 §-álmn 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni avagy az t88t 60 tcg 17() § a 
értelmében a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgúl nini.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság. 1901. aug. hó 12-én

S<robl nlb/ró helyott 
(P. H) Téohy s. k.

kir. Jhiró

1 r
11
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5147. Ik. 19i'l sz. íbk. iulius 24.
Árverési hirdetményi kivonat.

A midolloi kir jmusbil'ósíig "'int lel'k- 
könyvi lí (trsng közhírré teszi, Imgy uz -szmli 
hitelbank é*  tiikurékpéiiátór ifi Schlésiuger 
Miksa és Gliiek József vi-greh ij’ii'ókii.. Köln t 
Jolin v'-eit-lmjlósl szi'iivinló i ilriii 7i4O korona 
és ÖOi) korona illetve 350 korona es 52 korona 
tőkekorele esek es riiileku iránt: vegreb.i|la 
tíisi ligieiii.n a l’e' \ijeki kir. törvényszék (a 
gödöllői kir. jiirasliin.s.ig) teril'eU-il levő Habos 
Keresztáron fekvő a rákos keresztúri 11)88. 
számú telekköny vi betétben A. + 1. sor sztun 
alatt felvett ingailnnrn s az azon épült, de le- 
lekkiinyvileg lel nem tüntetett hozni uz árverési 
8222 koronában ezennel megollupiimt kikiáltási 
árban elrendelte és hogy ti fetinebb megjelölt 
ingatlan nz 1901. dvi október lió iiO-ik rtopjdti 
d. 10 órakor liákos-Keresztár kSetnyhiliiindl 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is elailatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsArának 10 százalékát vagyis 322 
korona 20 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
LX. törvényezikk 42 § óban jelzem Árfo
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
1 én 3333 sz. a. kelt ig. iigyminiszteri rendelet 
8 gében kijelölt óvadekképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni,, avagy az 1881. LX. 
tez. 170 §a értelmében a bamttp'tíznek a biró- 
ságitól elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllőn, a kir. jmásbirósag. mint 
tkvi hatóságnál 1901. évi alig. h > 19 ik napján.

Stróbl albirö helyett
(1*.  H.) Téchy s. k.

_______kir. jarásbiró.

Törköly
Szilvőriuin, mm és finom likőröket búrki 
hideg utón minden készülék nélkül kitűnő 

minőségben előállít Ital.
Kezelési könyv <ss árlapok ingyen.

Budapest VII kér. Dohány utcza 5 szám.
Sörinérő-kőszülékek, czikkek n borkeze- 
lésliez minden bőrbetegség elleni szerek.

Első és legrégibb üzlet e sz.ukiiiiibiiit. 
í'ettáll 39 év óta 1 - s

J

Az öszes 50.000 nyereneiiy 
JEGYZÉKE

A legtiHg'"t>b nvsrcutótii 1 - -01mién** " '■ ele •»-•

I.OÍHMÍMO koron,.
A nyeremények részletes boosztása a követkéz-'

Ko ona

1 jutalom

1 nyer. á

1
»
1
1
1
2

■ ■ ■ • -■ 1

’ K O n O N A ' I
ESETlFG fl LEC-Nf úYQgS NYEREMÉNY'1!L

!! Majdnstn ingyen ’!
378 értékes tárgy csak 3 kor. ÖO fillér.

1 finom óra, Inn ' i 3 ovi jó'it .»» mellett, 1 drb. s^'yoni 
úri nyakkendő, lej: itolsó újdonság! 1 drb. csinos siinill 
gyémánt nyakkendő-tű, 1 drb. három roszbói álló jzjö- 
nyörii íróeszköz. 1 trillióra. m<- \ 6, fai.ér és szn-
badiaru mellgombokból tonble-arnny) arany all, 1 pa
risul női bros. I drb férfi vau-y női uyurii
utánzóit aran > •!. igakovel. 1 pár gyönyörű n'a fül
bevaló síinti _> *in't..  ti.i,. 1 drb. . imatu plp«-ro sxnppan, 
1 drb nyakuk keleti gyöi.ygbkk*!,  1 drb hasznos .»eb
könyv 1 Irlt. borostyán sdvar s/.opóka, 1 drb. kos,
1 bőrpúnztrtrcxD, 1-’vujt • őszi.óz, J" drb. h voltvz. - esz 
köz ás meg 300 drb. más hasznos ós • hóz’art.i 4mn 
3-3 szükséges tárgy - ingyen.

Ez mindössze, az órával együtt, n mi maga r.egéri 
a pénat, osak 3 korona 60 fillérbo kerül Mindez, 

utánvét mellett küldi a krakkói árukivitel: hás.
F. Windiscti. Krakau 23 sz.

Nem megfelelő árukért a pénzt viszakiililjiik.

1< i Vií 1 ó w ’z:

TÖRÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. 

Öt és fél millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabecsült vevőink

Az egész világ legesélydusabb sorsjiitéka a mi ni. 
kir. szaó. osztálysorsjátékunk, mely nemsokára újból 
kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
pénznyeremény nyel sorsol intik ki, tehát az iisz- 
szes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint.

5 lióimp alatt összesen Tizenhárom millió 
160,000 koronát, egy lmtnlnms összeget sorsol
nak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
betétjei a következük :

egy
egy

I4OO4MM1 
aoíKkuó 
1OOW©

3OCHM)
250©© 
30000
15Ö0O

ö©©<>

200©
1OOO

oo©
20© 
I 70 
ISO
I©4S>

_____ _____ _4L® 
50,000 ^XI3-I6),ÖOÖ i

"T3
C
02
CD 
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03 
■Q is)
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ISI 
w í

1 1
0 7 
£1 3

Cl
C7

3
£33
7«3 

1338
1M» 

Cl 700
8333
4300

50
3000
2’JOO

*

»

■

9

9

o

■

9

9

9

9

egy
egy

nyolczad ('„) 
negyed (',) 
fél (',)
egész ('!,)

frl —.75
1.50
3.—
fi.—

n

H

vagyis 1.50 korona.
3.“ n 
fi.—

12.—
a pénz bekül-

>*
A sorsjegyeket utánvéttel 

dése ellenében küldjük szét, 
isihinul. Megrendeléseket kérünk azonnal, 
később

vt'gy _
Hivatalos tervezet dij

áé leg-

f". év október hó J2O-igf 
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa.
é.rzm ha. KKIIÁ2

1 1 Utlll P< ‘Sít ,
Hazánk legnagyobb dutail osztálysorsjáték üzlete.

Föárudank osztálysorsjáték osztályai:

1. Azi»<‘xi-!e<>fti l 4.
2. JVI tíz<• tini~li.ii-n( II.
3. Ki-z.wéI< -k<íi-ti t 75-4.

........ ■' -é 'l\'j i-«: h A. ów ' liii-sci bunl.hiízn Hii.lnpent
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet

a h'vatalos tervezettel együtt küldeni. í
/ utánvételezni kórom í

korona ömegbon ' postautalványnyal küldöm J A nemtetsző törlendő.
1 mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.) \

Az összeget

Hazai ipar 1

mollal 1, Ik<‘i’4*■.*(  n<»k !

..EMKE * nadlófónymáz ! Magyar gyártmány!

Nem kuli osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hímem vegyünk Berkes félő

„E M l\ E“ p a cl 1 ó-f é n y m á z t'9
s igy elérjük, hogy kiüinrt legjobb m-gjar gyártmányt kaphatunk s e mellett, kiváló közművelődési czólt szolgálunk, mert 5 százalék 
aZ ‘--í— - ' ‘ r^l.

I)

l >!l

, „fi. Gyártás és fóelmlási lu-lv Borkos Bertalan Xngyvm-ml. y y-____ ■
1 •! ' Turim.) I'ál vas kereskedő l’jpesi IPrgrr Vilmos Jász Beiei-y.

>. v. •. -■» <- s >k <•»- > . ♦ 4 4<*  -A V- . —.A/r ..V * ,> > ®

EMKE“ javára szolgál A Berkes féle „EMKE*  padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
szobnpndló fénymáz: rögtön szárad s igy >i fényezett szóim már 1 óra múlva használatba vehető, 
sxobnpadlo fénymáz: szngialan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
sxobiipndló-fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
bzobi-pndló fényiuáz: víziói nem lesz fobos, mint a többi lakk.
szobapHÜlóJenymnz : lényét, a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
sxolmpadló fénymnz: ü\ig keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kepik.
szehapadlo fány nmz : sxeszszel hígítható.
szobnpadló fenymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szobupadló-tényniUK: a ragadós padlókat szárazza tímzi.

I ki»-o.*n.  Ix^iunon t 5*  <k l»ríi’h<> v/i, iá kor*.
lömhisi hely: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, 

Boros B Péter Mór Szolnok. o—fi2

Nyomulóit uz uuz.údi kh’juvitú iulézet köliyvnyumdiijabiui '

A Berkes fele .EMKE'
A Berkes-féle .KMKE"
A Berkes-féle .EMIIK’
A Berkes féle .EMKE"
A Berkes féle ,EMKK“
A Berkes féle ,EMKK
A Berkes féle .EMKE"
A Berkes telv .EMKE”
A Berkes féle . EMKE’

<
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