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Megjelenik minden vasárnap.

Ilőflzetési árak:
BgéM ívr. , 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . Ö , Egyes bziít, ára 30 61.

Bériiientetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak víbbzh.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Siarkesitöség és kiadóhivatal; 
Aiatéo*.

Hirdetések
egyasséz szerint jutnnyos áron HAx«ltfftn-'k Sylhtér sort,

60 nilér Rlönzetiilnkaek ilajty arenge.tm.aiy

Az ország pénzügyei.
Egyedül az állami tisztviselők azok, 

akiknek némi oka van örvendeni azon a 
beszéden, melyben Lukács Líszló pénz
ügyminiszter ismertette az ország jövő 
évi költségvetését, összesen huszonhat 
millió koronára van tervezve az az ősz
szeg. inelylyel a tisztviselők fizetését fel 
fogják emelni, s ebből a pénzből a jövő 
évben 3 000.000 koronát fognak folyósiluui.

Hát soknak ez a pénz bizony nem 
sok, még csak nem is elég, de mégis 
eredmény, melyet az állami tisztviselők 
semmi másnak, csak a maguk nagysza
bású mozgalmának köszönhetnek. l)<- se
gítségükre volt a sajtó is az eredmény | 
elérésében s ezért hálával tartoznak a ! 
közvélemény ezen erőteljes lektorának.

Három millió korona- akár milyen ' 
csekély pénzecskére forgáosolódik is szét 
a sok ezer állami tisztviselő közölt — 
mégis pénz s különösen a kis hivatal 
nokok, az 5—600 forint fizetésű embe
reknél — n így pénz. Most m lr csak az a , 
föladat, hogy ezt az összeget helyesen 
osszák széjjel. Nemcsak helyesen, de hu
mánusan. Eiiru nézve volna e sorok Író
jának egy indítványa, mely radikális 
ugyan, de szócziális szempontból nagyon 
is jogosult.

Az indítvány az, hogy ne a nagy fizetési 
osztálynál kezdjék meg, hanem a kisebb fi
zetési osztálynál. Akinek kétezer forintnyi 
rendes fizetése van évente, az nem szo
rult annyira arra a 100—150 forintnyi

Ha egyedükcsalódom.
11a egyedül csalódom, (ele zúgom
At erdőt fájdalmam dalárai;
Felre.nqek a porban zokogva. 
Omlik a könnyem patakokba 
És seivem nem bír magárai.

J)e kellőnk titka, trmiredése,
Hogyan foszlott szél mint az álom
A könnyeim szivembe folynak
S történetét e fájdalomnak
A lelkem legmélyébe tárom.

Rudnyánszky Gyula.

A káplán úr.
Irta: Zsoldos László.

Mikor a fiatal káplán azon a rekkenő 
augusztusi reggelen kinyitotta a szemét — egy
szerű, világos, fehérr**  meszelt **zobájában,  körül' 
belül olyan szemmel pillantott körül, mint a gyér 
niek, a ki csínt követett el és tudja, hogy ezért, 
ma okvetlen verést fog kapni. Az ilyenkor azé 
retne v-ísszabujni párniii közé, hogy egyálUdában 
föl kőid kelve, az egész napot — s véle azt a 
bizonyos verést is — nagy diplomatikusan át
aludj*.

De Nép. János ur, a káplán, nem maradha
tott fekve. Már öt ára volt s neki fél hatior 
misét kellett mondania. Gyoí-an talpra ugrott 
tehát a öltözködni kezdett.

Hangulata az-mban ugyanaz, inelylyel már 
szempilláját kinyitotta volt, a friss mozgás da
czára neiu változott: a káplán ur kedvtelen volt 
levert és szomorú, mint az olyan ember*  a kit 
aagyon báni valami.

Közben, nintha mindezekért lelkifurdalá- 

fizetésemelésre mintáz 5—600 -800 fo
rintnyi fizetésű kisliivalah.oki k.

S mindössze arról van szó, hogy a 
magasabb rangn hivatali,okok egy évvel 
tovább varnak e fizetésemelésre, mint a 
kishivalalnokok. ami, I aztán el lene érve 
nz a ezé), hogy egy .erre lehetne azzal 
az összeggel felemelni e ki-hivatalnokok 
fizetését, amelyet az összes hivatalnokok 
közt való eloszlás esetén csak évek múl
va érnénk el. Szóval olt kellene segíteni 
legbamarább, ahol legnagyobb a szük
ség.

Az adózó polgárságnak azonban nincs 
oka öl ülni n jövő évi költségvetés feleit. 
Igaz, hogy van valami hetvenezer korona 
felesleg, de ez csak afféle számlázási 
coup, amelynek a gyakorlati életben semmi 
jelentősége nincs. A legszmnorubb az, 
hogy illetékes helyről elhangzott az a ki 
jelentés, hogy a progresszív adó reformot 
sem a jövő, sem az aztán jövő évben 
életbe léptetni nem lehet, hanem csak 
akkor, lm a közgazdasági helyzet gyöke
resen jóra fordul. C-inos terminus ! Mikor 
fog az ország közgazdasági helyzete gyö
keresen jóra fordulni? vagy egyszerűbben 
kifejezve : mikor fog Magyarországnak 
jobban i’enni? Hol a próféta, aki ezt 
meg tudná jósolni, hol az okos ember, 
aki erre nézve csak megközelítő határidő
vel tudna kecsegtetni ?

Az ilyen kijelensések éppenséggel 
nem alkalmasak arra, hogy inegni ugtassák 
a gonosz adórendszer nyomása alatt nyögő 
országot. A pénzügyminiszter tavalyi ex

| sokat érzett volna — éppen mosakodás közben 
| — megállt, letolta kezéből a szivacsot és hosz- 

sznaan mega elé nézett.
— Nem méltó — korholta gondolatban 

saját magát — nem inéit - ilyesmi az Ur szolgá
jához.

A másik perezben jókorát dobbantott a 
lábával.

— De ha fáj, — szisszent föl — és min
den emlékem a múltból a szivemre tolul!

Hirtelen az ajkába harapott; mutatóujját 
pedig tótágast a homlokára csapta:

— Hohó, te szívről beszélsz ? Es — mind
ezt már csupán gondolatban, de annál több, 
maga iránt való szigorúsággal mondta — és 
ugyanakkor egy leán»va gondolsz, a ki ma 
egyházad egy tisztességes hívének a menyasz*  
szonya, s a lei felöl lenéked a múltból, mint 
mondod, emlékeid vauink ? Hat nem szegődtél e 
te alázatos szolgájául az Urt'nk*  és elfelejtetted 
volna-e, hogy a te szivednek éppen azért min
den jósága és szeretett*  kivétel és különbség 
nélkül a te összes hLeidet illeti meg? Nem tudod 
e. hogy a ki pap lesz, az minden felebarátját 
egyforma mértékben köteles szeieini. és senki
nek ehben'a szerelőiben hátrányt, vagy elsőbbsé
gei adni nem szabad .' .Avagy nem tudod e. váj
jon. hogy a leány, ki bűnös módón most hatol 
maba kerítette a gondolataidat, bármilyen régi 
emlékek fűzzenek is hozzá, iiih másnak a meny- 
asssonyA, a igy a te hivatásod, pap létedre, már 
csak az lehet, hogy, ha ezt uz esketést neked 
osztotta ki a véletlen, hát akkor te az Ur szol
gájának méltóságához híven, habozás es töpren
gés nélkül teljesítsd a kötelességedet; és bármint 
volna Is neked — snilékeklhen - az a leány, 
esk«sed Össze és áld meg a frigyet aaral, a 
kit szerei és a kit jegyeséül választott? Hát 
elfelejts!ted volna-e te mindezeket ? Sóhajtott. 
Fiatal, napsütötte arcza kipirult.

Aztán fogta a szivacsot és megmosakodott. 
Mikor felöltözött, oda pillantott a jegyzékre,

pozéja óta úgy várta az ország a prog- 
revisziv-adót. mint a Me-siást. S most a 
Messiást elhalasztották bizonytalan időre.

A megyék és városok kotacziójábai 
alig észlelhető valamelyes emelkedés a 
jövö évi költségvetés tervezeteken. Hát e 
régi gravamen lekinteti ben sem történik 
semmi változás. Mi a jó vidék folyton 
c-ak nyögjünk az adók terhe alatt, tart
suk fenn e drága államot, segít tik vi
lágvárossá tenni Budapestit, válasszuk a 
parlamentben halgaló kép, i-i.-'.öiuket, s 
végül tartsuk fenn a magunk költségén 
az aiitonomikus szervezetet, a közigazga
tást anélkül, hogy az ouuiipoleiis állam n 
nehéz terhek viselésében segítségünk re 
lenne? , . Keserű, nagyon keserű, hogy 
tűrnünk kell ilyen igazságtalan állapotot.

Igaz hogy nem csak a lakosság hely
zete kényes és nehéz, liánéin iiz államé 
is. A minden kritikán alóli közgazdasági 
helyzet a kincstárnál is erősen érezteti 
hatását. Igaz, hogy tíz- általános pangás 
folytán az állum bevételei is megcsap
pannak.

De azért egy ezer milliós l iillségve- 
tés keretében mégis lehelne fedezetet ta
lálni a legméllányosabb és legsürgetőbb 
követelések re.

Természetesen ismét kilátásba van 
helyezve, hogy a legközelebbi jövőben 
megint tekintélyes szánni uj milliókat 
kell a hadseregre áldozni az országnak. 
Már hónapok óta hallunk erről harangoz
ni. még szép, hogy az illetékes körök
ben van annyi tapintat és okosság, hogy

melyen több egyéb sor között ez a jegyzet ie 
ott volt :

Mártonffy Gábor és Katczér Juliska, eeketés..
Dátumnak pedig az nap délelőtt 11 órája 

odajegyezve.
Talán mióta pap volt, nem gondolt sohasem 

erre a leányra; de most, hogy - a véletlen paj- 
k"8 Játéka — ezt az esketést éppen neki kellett 
volna elvégeznie, az Ur Hatul, almmtos szolgája 
meg a hat év elölt volt foltos könyökű kamasz 
János diák, bizony kié híja, hogy fesze nem kap
tak egymással a reverenda alatt.

Mert foltos való a Jani Utak kabátja könyö
ke amaz időkben.

Szülei regény csizmadia emberek voltak, 
s igy a mi keveset a fiuk instruktorkodásból ös
sze is keresgetett, annak is másutt^kellett helyek 
találnia, mint teszem, éppen a Jani gyerek kö
nyökén. Pedig már az utolsó osztályt járta jv 
gimnáziumban, hogy a következő évre aztán — 
régi, kedves ves-zőparipája volt ez a becsületeit 
csizmadia „házas"-párnak — magára vegye a 
lisztes, kék kispapi ruhát.

Ebbe az esztendőbe esett a mi Janinknak 
az az - életében “gyetkn — kalandja, mely 
kezdődött vnla a hatalmas karéj vajas kenyér
nél, a mit a Kaczérék aüldöleány Juliskája a 

i „koszto*..  Jani részére uzsonnára kikanyaritott, 
| végét lelte pediglen evy csókban, árlnlhin e< 

ügyetlenül adotton mely a Juliska hamvas, üde 
gyermekarczáján — éppen az évzáró vizsgálatok 
idejében —Jelcsatlunt.

Látni való bluil. hogy a kaland, már ah p 
véve is, n lehető tuárnuhiimbb jellegű volt. 
mennyiben ott — az »•! «ó csókkal —fejeződül’ lm 
a hol más. világi ember-k szivheli dolgni tulaj
donképpen még csak kezdődnek. Másoknál ugyanis 
az első csók után következik egy másik csók, 
azután egy. harmadik. negyedik s a jó ég 
volna megmondhatója, némelykor mennyi; maid 
jön az eljegyzés, inátkaság, esküvő, meg az el-
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lassan-lassan adják be a keserű orvossá
got az országnak, nehogy egyszerre meg
vaduljon lole.

Bizony ha igy haladunk továb akkor 
a kdiisógvetésnek nem a nemzet vagyoni 
állapota, hanem az erélyes végrehajtó lesz 
a fundamentuma.

Darányi miniszter Gödöllőnek- Hétfőn 
— f. hó 9-én — nevezetes napja volt 
Gödöllőnek. Oly napja, mely méltó lenne 
arra, hogy helyi ünneppé avassa Gödöllő 
közönsége Darányi Ignácz földmivelés 
ügyi miniszter-e napon irta alá azt a szer- 
zödési'amely szerint neki mini az állam kép
viselőjének parkírozás ceéljából haszon
bérbe adta Gödöllő a tulajdonát képező 
l'erencz József terel. Óriási fontosságú 
dolog ez Gödöllő haladása szempontjából. | 
Lesz tehál ismét egy oly ékességünk, mely j 
országos látni valói fog képezni., melynek I 
csudálására többen fogj ik felkeresni váró t 
sulikat még a messze idegenből is. tös ez | 
országos pénzen, Gödöllőnek teljesen in- i 
gyen fog éreti gyümölcsként az ölébe 
hullani, hogy csak a használ, azt a kiszá- I 
milhalatliin, im'rhetlen hasznai élvezee 
majd időtlen időkig. E disz parkul mon
danunk sem kel, hogy Gödöllő egyszerre 
sok, sőt legtöbb nagy varos fölé emel
kedett. Mi akik nem tudtunk hinni a 
miniszter felelősség terhes állásában is 
Gödöllő iránti igazán fejedelmi bőkezűsé
gében, meg vagyunk lepve — e szerző
dés aláii.-isa állal, mely ilyképen most már 
mini kétoldalú szerződés — egyformán 
kötelező Gödöllő közönségére épen ugy, I 
mint a kormányra s közvetve : a Magyar | 
államra. Jól tudjuk, hogy mint minden : 
uj dolognak, lesznek ennek is ellenzői, ! 
ezeket azonban arra kérjük, hogy rendel- 1 
jék alá a párt szenvedély szülte ellenve- I 
fésűket a közérdeknek és munkáljanak ■ 
kőire Gödöllő fejlődésében az által, hogy I 
belátva ezen miniszteri kegy méihethm ! 
horilernjét pártállás nélkül fogadják azt 
őszinte hálával.

Hírek.
Előfizetési felhívás. Jövő év január i 

elsejével lapunk uj évfolyamba lép. Ed- I

válás, vagy legalább is a késői vagy, hogy bőr 
sohase keiUllünk volna össze! A csizniadiiáek 
Janijánál azonban nz ifjúkori fölli-i üléseknek ez 
után az első csntiaiió jele után, azaz, hogy véle 
közvetlenül egyidöben következet I egy termetes 
családfő, a ki kiabálni kezdett a foltos köttyö 
kiire; ezután a'Juliska keserves zokogása, meg a 
fin gyászos odéb állása. A mi ezután jött, az 
már a kekszinü, kispapi reverenda volt

— Juliska —- kezdte a fin, mikor azon n 
napon alkonyaikor odalent bolyonglak a Rnc'é 
•lék mély, árnyékos gyümölcsösében — az apám 
meg etles anyám is azt akarják,‘hogy pap legyen 
belőlem. I)e...........

.Elhallgatott mialatt lassan kullogott n I 
takaros meg alig tizenötévé. leányka melleit. I

— Hanem — fogott bele tijiít én n hogy ! 
gondolkoztam ezen ti dolgon, hát azt gondoltam, I

Megáit .
— Mit? — kérdezte a másik. ’
Jani nem felelt.
— Nos, mit gondoltjJani. hogy gondolkozott? 
•— Hát.... hát ... csak azt. gondoltam 

-Miska, hogy .. talán . . . még sem kellene ne
kem papnak mennem. I

— Nem kellene, Jani,
— l'gy gondoltam Juliska hogy nem kellene.
— Es azután: ne kellene? Hiszen az oly.m 
lássa, J ni. Itt van a plébános iti- is. lussa 

Jani. .
A tlu zavarba jött.
- Igen, — igen mondta félig suttogva 

miközheti szórakozottan lépegetett val uni czik- 
ezakko- levelei az ujai közölt Ak dozva beszélt.

— Igen de . . Mert lássa Juliska.
— Miért viirösjidolt el Jani? — szakította 

félti. |i leien emez, de röktöii elhalgntott.
V'i eha megsejtett volna valamit, maga is 

elpirul , árnyas kéjt szeméi alföldre s-egezte.
A Ilit ránézett Óvatosan, mint n ki vala

mi ti in i,kényes tárgyhoz nyúl, megfogta a leány 
kacs jut. az tiKtsl kiesé remgett. 
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digi sikereinkből merített önbizttkoinuial 
álunk elöfizelöink elő és kérjük támogatá
sukat megerősödött vállalatunkra nézve a 
jövőben is. Lapunk irányát, czéljÁt ren
deltetését és azt az igazi missiót, ame
lyet betölt, nem körvonalazzuk bővebben, 
hiszen már ismer bennünket a nagy kö
zönség s e Hzempentból nyugodt önér
zettel hivatkozunk eddigi működésűnkre. 
Pártoktól, érdek csoportoktól, egyénektől I 
befolyásolhatatlanul fogunk dolgozni mint 
eddig teltük : ezen túl is —■ városunk 
szellemi, erkölcsi és anyagi haladásának 
előmozdítására, félvirágoztatására. S hogy 
a nagy közönség, annak fokozott kívánal
mainak annál inkább és tökéletesebb 
mértékben megfeleljünk, lapunk tartalmat 
az eddiginél tetemesen meg nagyobbitjuk 
s januar elsejéből kezdve már mint Ma
gyarország egyik legnagyobb vidéki heti 
lapja fogunk megjelenni mint oly lap, 
in ívnek nem csal * helyi, hanem orszá
gos kérdésekben döntő súlya lesz, ha 
ezt lapunk előlizeiői támogatásukkal s az 
által, hogy ismerőseik körében is terjesz
tik — lehetővé fogják tenni a jövő év
ben is. Ismételve kérjük tehát szives tá
mogatásukat és erre való közreműködé
süket. Tisztelettel, a kiadó hivatal.

Gödöllői polgári kör A gödöllői polgá
ri kör agilis val isztmónya fáradhatl'n *>uzga-  
lomnxil törekszik a kör népszerűsít énére. Az 
idei farsangon is kél nagy szabású mulatságot 
és több kisebb családias természetű összejőve- 
lelt, felolvasást, matinéét fog rendezni. Január 
5-én a lais iix első vasárnapján — latija 
mim egy ismerkedőül egyik nagyszabású mulat 
sagát az első gödöllői polgári bált s február
ban a farsang utolsó vasárnapján a másik na
gyobb mulatságát, a műkedvelői wini előadás
sal egxbikö öit. lánez estélyét. Ezeken kívül 
még főbb kisebb muíatságot, felolvasást, hang
verseny! és családi estélyi rend'Z ez az eleire 
való fialni kör s igy kilátásunk van arra. Imgy 
Gödöllő tarsas • leiének ezen fellendítője idei 
farsangunkul is meg fogja élénkíteni Szóval 
Gödöllő népe az idén mulathat annyit amennyit 
c-ak akar. Nem lesz oka panaszra sem a ezi 
gíniynak, sem a mulatni vágyó tnnezos ifjúság
nak

Alispánunk a seinészetórt A belügymi- 
nister egy korábbi rendeletére hivatkozva P^st 
vármegye alispánja körrendeletben hívja fel a 
fö^zolgiihirakat és polgármestereket, hogy a 
nehéz viszonyokkal küzdő magyar színészeiét 
támogassák és a kulturális hivamst nem telje

— Juliska — mondta igen halkan mini ha 
valami reitene'es dolgot akarna mondani 
— Juliska,

Ugy leli, Iliiként lm foltatni i kínná; időkhöz 
ben azonban valószínűleg mást gondolt, mert 
hirtelen ravaszul féloldali hajolt, at kapta n le
ány’ derekat és magához szorította. Az arczát 
pediglen — határozottan — megcsókolta.

A másik pilhuiatbnn kővé meredten, sápad
tan állt meg az eperfa alatt.

A kit elmélyedésükben — végzetükre — 
nem veitek észre, most, mint maga a megteste
sült fenyegető Nemezig, összevont szemöldökkel 
ott állt szénit ül szembe előttük Kaezér úr, nz 
apa. Mindössze'csak egv szót sziszegett pipaszara 
mellől; ám ez a szó rettenetes volt:

— K-*H  yn! . . .
Oulhkn, a kekszem!!, holló, gyermekes 

Juliska sírva fakadt.
J»<ninak pediglen el kellett pusztulnia a 

házból, imdynek aljában a veszedelmes, mély 
gyümölcsös vala.

A liu, kit egyedül [csak Juliska kék szeme 
tarhatóit v*  In t vissza az Ur szolgálatától, atisz- 
tes p:.pi ruhát igen magára valónak találta. 
Mintha csak • neüt reá szabták volna.

Igv végzodih ez as ártatlan dolog ama 
szomorú, fiatal időkben.

Most p- dig. . . ?
A sekiestyós lielmrai>go?ott.
fizuié.y óra volt, délelőtt. A templom előtt 

kocsik robogus'i Inilhilszott. Aztán ez megszűnt, 
s Ünnepi, komoly melleiben vonult befelé a kitárt 
ajtón a násznép.

Odafönt. ez oltár előtt — teljes ornatusban 
- bálvány. Innal káplán várta őket.

— Holtomiglan — rebegte halkan a leány, 
mialatt ujjúi az elibe tartott feszületre emelte,

A pap linlovátiyan, sziláid mozdulattal ter
jesztette ki kesét áldásra as uj pár fölé.

_____ ____________________ 1901. de ősember 15. 

sitó vállalutok mint a csirkussok, (hltáraulatok 
s más mutatványosok versenyétől óvják iutíg. 
alispán üdvös rendeletében hangoztatja, hugv H 
maga részéről ellenőrizni fogja a hatóságok srre 
vonatkozó magatartását.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számá
ban .Petőfi Sándor aszódi diák koréból" czini 
alatt megjelent czikk szerzője \Némedy Imre 
domonyi póstamester s nem mint tévesen kö
zölve volt: Nemedy István. E tévedést ily 
lemben igazijuk helyre.

Közgyűlés. Gödöllő képviselő testületé f. 
hó 1G áu szombaton rendkívüli közgyűlést tart'. 
A közgyűlés lapunk zárta után tartatván meg, 
arról re Feródat csak jövö számunkban fogunk 
közölni. Mint értesülünk azonban, annak tárgy - 
sorozatába községünk fáradhat lan tevékenységű 
bírája indítványára fel van véve a földmivelési 
miniszter által felálli'andó erdő őri szakiskola 
megszerzése iránt a képviselő testület felhívása 
ajszükséges intézkedések megtételére. Mi ad
tunk először hangot azon most mar közőhajtás- 
nak hogy ez a szakiak*.In  Gödöllőnek meg^-ze- 
reztessek- s igy csak üdvözölni tudjuk a képvi
selő teei Illetet, ha ezen nagy fontosságú gdolgot 
magáévá tette.

Válasz a ..Társadalmi lapoknak.*'  Lap
társunk az Ujpssteii megjelenő „Társadalmi 
L»pok“ „A fővároshoz való csatolás'*  czim alatt a 
kővetkezőket közli: Lapunk volt az első, mely 
kipantniotta azt a hw-t, hogy a kormány nz uj 
fővárosi törvény kei elébe Újpest községnek a 
fővároshoz való csatolásúi tervezi -s ez.-n tör
vény kidolgozásúval már loghlkozik Azóta nz 
egész fővárosi napi síjt'í is megh-zia e hirt és 
foglalkozik e kérdéssé , csakhogy n napilapok
nak egy félhivatalos komüniké u an közöli hin i 
szerint nz uj törvény élrihe'ép'etése nem 190.1 
tavaszára, ham m e*-:ík  „lehetőleg ezen ország, 
gyűlésnek időtartama nla’f van kihnáslm he
lyezve. Érdekesek a«<m im gjegy z« sek, melle
ket néhíny lap a c> »l"Iiatás híréhez lüz. Az 
egyik újság egyenesen ke elkedik a lenbe vett, 
csatol tatás ker’oszliih ih'-iöskg>,n. mell nem hím 
hogy » törvény hozás az ♦uh keli hitftzők be
leegyezése nélkül," söl akarnia ellenére az egye- 
s»itéwt kimondaná Újpest község'- ugynis nem 
óhajtja az egyesítést. méh egyseire megsem
misítené ön védekezési j gat s a lakosságul 
beleviiiné a drága tóvárosi viszonyokba; a var
megye sem vesztené el szívesen ezt n sok me
gyei adót fizető nagj községei ; 11 főváros pe
dig éppenséggel irtózik a esatollaiúsiol mely te
temes anyagi terhek el róna re-n és a fóvd|ro*hn  
is boleviniié 117. olt uralkodó rendez.,,ilen birtok- 
viszonyokat . I‘'t-Ijegyzésre érdemes meg az is, 
hogy a .Gödöllő és Vidéke**  cwmll hetilap nagy 
örömmel fogadta a csnio intás Iliiét oly meg- 
okolással. hoTy ezúltal Újpest és színién csaiol- 
talni tervezett Ról-ospalhta kiválik a gödöllői 
választókéi illeti ol s így ez a keiület végi® oly 
országgyűlési képviselőt fog választani, a minő 
neki tetszik s nem fesz reáumlva, Imgy oly kép
viselőjük legyen, a kit „Újpest és Rákospalota 
nekik választ Ugy látszik elfe ejii gödöllői laptár
sunk, h gy a gödöllői választókerület majdnem 
egész intelligeíUiája — >őt köztük a .Gödöllő 
és vidéke" — is mindig nagyon n eg volt ele- 
godve. de méltán leheielt. is, azzal a képviselő
vel, kit .Újpest és Rákospalota nekik választón" 
s h"gy ez az imellignirn mindig Örült annak, 
hogy Újpest inielligeucziaja az ő sxám*-z.erinti  
nagyságával diadalul segihUe okét is, az ó 
számsz.erinii csekélységük daczáaa. Újpest kivn, 
lásával a gödöllői választ' kerületben ez. ér'el- 
miseg elvesztené a vezetést s olt az alsóbb nép
osztály ok a „vadak" két ülnének túlsúlya. 
Vájjon ennek ölül oly nagyon rA Gödöllő es 
Vidéke"? vagy talán azokat az állapotokat luk 
rali veb bek nek tart ja?

Mind ezekre válaszunk a kővetkező: L 
mi inkriminált közléaüiikben csak a pártkühinb- 
aég nélkül járásunkban uralkodó kö/hangulauink 
iidlmik kifejezist. és igy hiába való t. laptársunk 
azon igyekezete, hogy közlésünkbe kerületünk 
orsz. gyűl: képviselőjének srenielya elleni állás
foglalást kíván belemngyarázni. Arra sem okunk 
sem jogunk ez idő szerint különben nincs is és 
lm volna, akkor is tiltaná azt tennünk a jó Ízlés 
— ez idő szerint. 2. mi a kérdést és nem 
politikai szempontból tárgyaltuk s így nem, mér- 
hetyük e dolgot, ekém, mini t. laptársunk, Imgy 
t. i. ez olváhis«al nagy hiba esne, mert akkor 
a választó kerület inteligemiájn elvesztené a 
vezetést. Azt hisszük, sőt tudjuk is, hogy eznetu 
ál, mert képviselőnknek talán ugyanannyi számit 
választója volt ki szavazatáynl támogatta 
alsóbb néposztályok közül, mint az éitelmiség 
soraiból a legutóbbi yáhisztáson. -- 8. minden
adófizető polgárnak egyforma joga van ahhoz, 
bőgj- képviselőt válasszon, illetve.- hogy arra 
szavazzon, akire akar. Ezen jog korlátozva, «öt 
hutádon kívül van helyezve egy ilyen arány 
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lag nagy testületre nézve, mint a gödöllői 
járás akkor ha egy — össxes B«ivaxa»ok felé
vel rendelkező községgel válnszl egy képviselőt 
mert hiszen akkor sxavazulát nem érvényesít
heti ; illetve hiába kiséri meg érvényesíteni. 
Nem az tehát a kérdés: vájjon helyes volt-e 
Uj pest és Rákospalota választása részünkre, a 
gödöllői járás községed részére, hanem hogy mi
ért legyen oly képviselője a gödöllői járás la
kosságnak. amelyet részére — más község vá
laszt? Nem vonjuk kétségbe, h gylképviselőnkel 
járásunk községei is megválasztanák, de lennék 
rtt maguk és ez helyes volna, ne P'*dig  Újpest 
és Palota választaná msg öt — nekik Ezt el 
vüeg nem helyeselheti szabadelvű ember, s cso
dáljuk is laptársunkat, hogy ezzel ellentétes ál
láspontot foglal el 4. A választási aktus szó 
kásos lefolyása szempontjából sem helyeselhet- 
jük végül a jelenlegi állapotokat, mert az nem 
méltó egy oly nagy szellemi inte igentiával biró 
kerülethez mint a Gödöllői s ezi mi csak a 
nagv és szerfelett különböző tömeg Össze ve- 
gyűlésének tulajdonítjuk. Véleményünk szerint 
ez is el lesz kerülhető ez elválással Ezekben 
adjuk meg a választ t. laptársunknak és indo
koljuk álláspontunkat.

A pestmegyei restauráezió határnapját 
tudvalevőleg e hónap 21-éré tikié ki a várme
gye közgyűlésé. A fösxolgpbirósági kerületekben 
megtartották már a megyeliizottsngi tagok éite- 
kesleteiket és a beérkezett határozatokból lát
ható, hogy a tisztujiás ez idén nem lesz mozgal
mas. A függetlenségi párt jelölteket n<*in  áRit, 
nagyobbá)a a mai tisztviselők újra pályáznak s 
csupán a biai f'oszolg.-ihiróságbán áll lm esetleg 
valh'Z-H. Itt Taliy Iván főszolgabíró li'dyet v-iló- 
szinlileg Geiébi Imre szolgalmi) fogja elfogl dni. 
Pályázik még a vármegye egyik állátóra 
Majlhényi István, a vaczi kerület volt kormány- 
párti jelöltje is, kinek meg választ isa több, mint 
vdoMzinü. A választások útin a megy.-bizottsIgi 
tagok az ujoiina.i megválasztott megyei tisztvise
lők tiszteletére bankettet rendezu- k a Hungári
ában

Öngyilkosság. F. hó 9-én d. e. ]() óra
kor Horváth József gárdonyi születésű 24 eves 
nőtlen gyarimunkás Rikoskeresztnron a mun 
kás o'honbm sógor• : Schnfranek Győző laká
sai) fór,tó pisztolyai szivén lőtte macát. A >u*  
^osan sebesültet, dr. Racz .Miksa orvos vette 
ápolás alá. életben in n ádasához kevés a roll) -ny

F.'gyolmaztetés a postai csom-igok ctól- 
szerű csomagolása, helyis czimzese slb. tárgyá
ban. A karácsonyi és újévi rendkívüli c-omag 
foigabmi ideje alatt ii küldeményeknek késede
lem nélkül való kezelése csak úgy biztu-illialó, 
hu ti közönség a csomagolásra és ezimzésre 
vonatkozó postai szabályokat betartja. Különö
sen szem előtt tartandók a következők : 1.
Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe csoma
golni nem szabad. 2. Csomagolási a te láda, vesz- 
szőböl font kosár, viaszos vagy tiszta közönsé
ges vászon kisebb értékű és csekélyebb súlyú 
tárgyaknál pedig erős csomagoló pap.r haszná
landó. Vászon vagy papirburkolati.il biró cso
magokat, göh nélküli zsineggel többszörösen és 
j<» szorosan át kői ni, a zsineg keresztezési pont
jain pedig pecsétviasszal lezárni kell. A pecsé
telésnél vésett pecsét nyomó használandó 3. A 
czimzésnél kiváló gond fordítandó ,a czimzebt 
vezeték és keresztnevének vagy más megkülöm- 
böztetó jelzésnek (pl. ijjabb. idősb, özvegy stb.) 
továbbá a czimzett p -Igári állasának vagy fog
lalkozásának és lakhelyének pontos kitételére : 
a Budapestre és Becsbe szóló küldemények 
ozimirataiban ezenkívül a kerület, utcán, ház
szám. emelet és ajtó jelzése s'h. is kileendő. 
A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) 
s ha ott posta nincs, az utolsó posta poin<B éz 
olvasható feljegyzése különösen szükséges. 4. A 
czimet magára a burkolatra kell Írni, de ha ez 
nem lehetséges, úgy a czim fatáblácskara. bőr
darabra, vagy erős lemezp tpírra Írandó, melyet 
tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra 
Irt czimeket, mindig egész terjedelmében kell ’a 
burkolatra felragasztom. Felette kívánatos, hogy 
a feladó nevét és lakását, továbbá a cziunnil 
összes adatait feltíinletiő papírlap legyen ma
gában a csomagban is, arra nz esetre, hogy lm 
a burkolaton levő czimirat leesnék, elveszne. 
VHg.Y pedig olvashat Ionná válnék, a küldemény 
bizottsági felbontású utján a jelzett papírlap 
alapján h csomagot mégis kézbesíteni lehessen. 
Kívánatos lovaimé, hogy a feladó saját nevét 
és lakását a czimirat felsó részén is kilÜntesteí 
6- A csomagok tartalmát úgy a cziminilon,mint 
H szállítólevélen szabatosan és részletesen kell 
j^ezni. Budapestre és Bécsbe szóló, élelmisze 
reket illetve fogyasztási adó alá e«ő tárgyakat, 
(hiisnemü, szeszes italok stb.) tartalmazó cso
magok czimirataira nemkülömben az ályen cso
magokra vonatkozó szállítóleveleken á tartalom 
minőség és mennyiség szerint kiirundó. (pl. »u- 

lomn 2 kgr., egv pulyka 3 kgr.. 2 li‘er bor 
stb. A tartalom ily r szletes megjn'.ölese a fo
gyasztási adó kivetése szemp Htjából szüksou- s 
és a gyors kézbesítést lényegesen előmozdíti >.

V. 573|2 1901. számhoz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel köz 
hírré teszi, h gy a gödöllői kir. járásbíróságunk 
1901. évi V. 578 2 számú légzésével dr. 
féld 8.tudor Ügyvéd ált I képviselt Mik" Péter 
felperes részére Elireiiwald Sándor alperes ellen 
hátr. 292 kor. 80 fill. követelés és jár erejéig elren 
delt kielégítési végrebaj’ás folytán alp-resnel 
lefoglalt s 1776 kor. 10 fill becsült ingóságokra 
n gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végi-é'"- 
vei az árverés elrendeltetvén, annak fclüllőglnl- 
tatók követelése erejéig is, a mennyiben uz.-k 
törvényes zálogjogot nyerlek volna, alperes laká
sán Puszta Szí. Mibályon leendő megtartására 
liatá*i  időül 1901, rvi dewmber hó KI napján d. e- 
// órájára 1 űzetik k>, tűikor a bíróikig lefoglalt 
bútorok, épiib-t fa anyag s egyéb im. óságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
‘•setén becHÚron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok k'k nz elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégít tetéshez tartanak jogot, elsőbbsé 
gi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alul 
Írott bir-sági végrehajtónál vagy irásbivn beadni 
avagy pedig szóval bejelenteni tartozunk.

A törvényes batáridő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számit tátik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi november hó 
| 29 napján.

Böhl Ambrus s. k.
(B- H) kir bír végrehajtó.

6708 sz tkv. 1901. Étk. szept. 20.
IV.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbiró*ág,  mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kiss E. 
| János é« csatlakozott társai végrehajtóknak 

N’éniedy Jenő végrehajtást szenvedő elleni 4000 
I kor stb. tokeköve1 elések é< járulékai irántí 

vege-hajtási ügyében a gödöllői kir. jár*sbiró-  
sag területen levő Gödöllő község iinlarahan 
fekvő a gödöllői 1418 -<z. tkvi. beiéiben Nemedy 

’ Jern-i neveti .illő A + | sor 2272 l|b. hr<z in 
I gatianra, — az ugyanezen l> -léiben A 4 2 sor 

2273 lirsz ingái Innia. > azon épül' azonban 
I telel.könyvileg még M hpui tümetePt 780 8 

népsorsz. házra. — es az ugyanottani 1419 sz. 
betétben ugyanannak nevén álló A 4 4 sor 
2272JI c hraz. ingatlanra együttesen ezennel 
2527 koronában megállapított kikiáltási árban,
— nz ugyanottani 1418 sz. tkvi. beiéiben 
ugyanannak nevén álló A 4 3 sor 2274) hrsz. 
a felvett ingatlanra 77 korona kikiáltási árban,
— az ugyanottani 1419 sz. tkvi betétben 
ugyanannak nevén álló A 4 2 sor 2272 2 hrsz. 
szőlőre 502 kor, kikiáltási árban, — s végre az 
ugyanottani 1419 sz. betétben ^ugyanannak ne
vén álló A 4 3 sor 2272 3 hrsz. szőlőre 158 
koronában ezennel megáll-pitott kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1902 évi január hó 8 ik 
napján délelőtt 10 “órakor ezen kir. jbiróság 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
Magas rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek 

által ajánl intik a

József t á p -1 e a
Köhögéi melfájAs, ne hói lélegzői (ószthma). elnyélktiodéi silón ai 

I-sö számú lózsef táp-tea 
(1 doboz ára 60 fillér.)

Nehéi emóiztéinél, ózékizoruláanil, bégyadtiágnól, tulhlióanál él mint 
vórtiiztltö teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendel haiinálatra a 

Ibik számú József táp-teát 
(1 doboz Ara 60 fillér)

Visionteladó nagyobb véleltjél elönybrn részesülnek.
Fö él tériiétkuldéi Vogler JÓZ(8t-«iAI, rak: Budnpsit VI. kér. Külső Váczi ul 140 

Képviselete vidékrs, miiidtn városban >idok. 1« lé

árverésim a im-gulhpitoil kikiál ki i a . d 
i< elndatlii f"g

Arveii-zni szándékoz >k I.iüo a k :r/ ingat- 
bili becsainnak 10 s/aznlel. á I.-’/p<-iizln-n \ ag\ az 
l>’8| I..X. iörvényczakk 42 § •,,an j<-lzelt < rfo- 
lymnimil számiiolt es az ls-: no\l» }■ n 3333. 
sz. ii. kell in. kir. lg. min i »-t »l» !-t 8 § atmn
s i-gyebb ig. minis/h u it-mh Ivlln-n kijeiét-
óvmhd.képes érlekpapii-i an a kiküldött ke
zéhez letenni it'i'gy IK8I 60 ez 170
érteim/le n n bánatpénznek a híres’gniil előle*  
g'-s elhelyezéséről kiállított sznbaly-zerű elismer
vényt atsz.olgál' a t ni.

Gödöllőn, a kir. jhirósá" miit telek
könyvi hatóság. 1901. ok', hó |O ik napjim 

Stróbl s i.

Striiuszb-r Frigyes ve.ieiiajtalómik Pauszt 
P.il elleni v grehaitasi llgy-’ben

Árverési hirdetményi kivonat
A gödöllői kir. jbirós g Iliim lk\t hatóság 

kö/birré teszi, hogy S iiiH/.ler l-'H jyes p-ezuli 
lakos végrohrillalónak — F«m«'i P.il v gieliaj- 
tesl szenvedő elit III 14'>0 kor to!» • k«»\e’el-s es 
jár iránti végrehajtási Ügyében 1 » »i kir.
jbiiós.-ig térülőién lev" Rnkosk» i •>/. ni község 
lial ■ inban lekvo sa r-'k sk reszm i 499 sz. be 
télben A I I 2 sor 73-l|IO ■- 1721 hiszma 
alatt felvett l,'aú-z.l P il (ih s Kovács Katalin
ná) nevén álló ingatlanra e< az azon épült, de 
tk\iieg ai'-g fel nem tüntetett h i/v 3ti0o I.o;o 
llában ennek' niegallapiiott kikiail i-l álban, to
vábbá i\7 Úgy allét tani HI7 kvi hiteiben 
ugyannak nevén álló A I I sor 1720 hisz in
gatlanra es pedig a (’ l alatt (i h y »*s  Eiz.srl et 
jav.tra illetve az ingatlan < g\ harmad lőszere 
(’ 2 aluli özv. Papok Miliáh ne szül V n gii Anna 
jnvarn bekebele/.eit özvegyi haszmielvezeli jog 
f<-nl>irtásavíil 234 korban ezennel megállít- 
pilon kikiáltási árban azzal liocv > mennyiben 
az ui-óajaiil 'ti árverésen Siniczki P «l állal n 
rákoskeresztúri 499 s/.. be1** ben fetv-t.t ingat
lanért bt igeit 837 koronánál e- a rke.es/iuri 
837 sz betétben foglalt ingat am-il b ig-rt 10 
koronánál magasaid, vén lár el io-m ét elnek, 
iv-ve/eil utó nj-mlat Ipvő fog árverési vevőnek 
lekinteliii. az mvrréel ell'tllib Iit*.  •*  hogy a
fentebb megjelölt ingiillanuk az /'lOy <•> < Január 
hó 2 it> napján d. a. K> omkut lídhiuskttreíihír 
köt’sóqhdtániil maglartandó nyilvános árverésen 
«lada»ni fognak-

Árverezni szándékozók tHitoziiak az ingat
lan becsárának 10 BxiiZHleknl kB»zpmizbeu vagy 
az 1881. 60 t. ez. 42 § ábati jelzett árfolyammal 
száinitott és az 1881. évi november hó 1-en 3333 
sz. a. kelt in. kir ig. min. rendelet. 8 § ábsn 
s egyébb ig. minisEteri rendeletben kijelölt 
óvadék képes értékpapírban h kiküldőit Inzehei 
letenni, avagy he 1881. 60 t. ez. 170 §-a értel
mében a bniiRtpénznek a bíróságnál előlegei 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hatóság
nál 1901, évi november hó 17-ik napján.

Stróbl s. k.
(P.H.) kir. aljárásbiró.
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Szölöoltvnyck
Baokványminőségben.

A legkiválóbb 42 bor- éB esenwgefájokbau faj- 
liHBtán, teljes jótállással

ÍC I <’> k e I- 1 t ó h.
Oleditaohia csemeték és magvak 

Uradalmaknak, köiségeknek három évi tör- 
lesstésre is adatik.

Óriás tövist!, igen gyorson fejlődő sövénynövény. 
Ez áz egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevel
hető pár "év alatt, rendkívül csekély kiadással, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle allat, míg 
ui apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden ren- 
deléahes rajtokkal ellátott ültetési és későié- 
sí utasítás mellékeltetik. Exer csemete elég 

200 méterre Ara 6 forint- 
niÁnonmo+AL óriási jövedelmet biztosító 
UIOCSülllü LÜK. voltánál lógva, ennek tenyész
tése számos gazdaságban az utóbbi Időben rend- 
9__20 kívül elterjedt.

Színes fénynyomatu föárjegyaék ingyen és bér
mentve küldetik minden rendelési kMelezettseg 
nélkül. As árjegyzésen kívül még egv olyan 
könyvet kap ezael, ki azt dinére Ingyen és bér
mentve küldetni kéri, mely nincsen az n Imz, vagy 
család, a hol annak tartalmát hasionra ne fordí
tanak, városon, falun, pusztán, gazdag vagy sze
gény családnál egyaránt. Igy még azoknak is Igen 
érdakébon áll, kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlomónyek foglaltatnak, 
melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek < im : 
„Ermelléki első ssőlőoltvány-telep- Nagy Gá

bor Nagy Ragya u. p. Ssékelyhid.

I

I

Hazai ipar!

n ASZÓL) Es VIPEKE

Előkelő bevásárlási források:
Új! AranyoziK-^BSE' 
viragAHttaln templo.ncsiHAfi «'b. - hgy üieg ect-elitl 
80 kr.,1 • b«'cs üveg Ir 1.50. '<merő negV üveg 3 Irt.

Spuri cni ke <. gjei.rtk jiteksierek. ha»t«ria»i- O 
ebi. lő n-tul kellékek uiax.i>- es t’deg pul.i»liox va ó 
tárgyak (elől nagy képe*  árjegyxekti bernientva küld 

KERTÉSZ TÓDOR Budapeit, IV., Krlifóltír.

NÖTHLING VILMOS ^kereskedőnél
Budapesten, Calvin-tér 9.

kaphatok a legjobb gazdasági, konyha
kerti, vélemény- é# virágmagvak. * 
fMT Árjegyzék Ingyen és burmentve.

• ;-.T—•***

Duoia villanydelejes kereszt vagy
H. B. 86907. >z. Gyógyít 

i és felüdit jótállás 
i kfiszvény, reuma,

asthma (nehez lélegzés), álmat
lanság, fülzúgás, nehéz hal

lás, epilepsia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fogfájás, migrén, 
tehetetlenség, influenza, . jl..mn.r mu.-'.n 
idegbetegségnél. Axon bf cg. uki sz. k<--
kzu.vnem KitMl egie jebb 45 nap alatt meg nem g.v< gyűl, 
azonnal viNSzakíirj.i a pénzei »no| már <emmi «rm 
hnsxii.ilt. olt kérem az en kcszi.l k.nret m.-vk. e-i-lni ; 
meg v gv k g vő ód ve kesüleem biztos hatásáról. 
A kis készülék 4 kor. A najy készülék 6 kor. 
könnyebb bet< g«egeKnel ' u üli tHitf a ► cl.n I a k..l 

olhal.i nzanlo | mázán ó
A kd ponn eióru itóhely -zeikü .1 mát vel'el vagy eh • 

1 ■■•e« ti’e- el a be cs küllőid re zere

MÜLLER ALBERT . . . . . . '",H0

1901- deozeiub,r 15,

mi*FARAI/  n a legfinomabbUl I I Ilii! Ili kn|iel'K I SjwUnyo,abban kap 
Ilii I II 11II II h,ók »'* ’ készpénz, n miniUUIUIIU1A részletnzetésre

Ehrentreu és Fuchs Testvérek-néi
Budapest, VI., Teréz-körút 8.
pSBT Képes árloiryzok Itnryoii ós hcrnii'uts o “W| 

r-s.»5»v.xiG.<-■ zxdsrt.-fifttrw wrsr1. a •r--*

cKe.-u> Neustein Fülöp XV, hashajtó-piruláit,
melyek évek óta kitünftekrek bizonyultak ét előkel5 
orvosok által könnyű hashajtó- es folokio-szerAI 
ajánlatnak. — Egy dobos 15 pirula*  30 fillér.

Minden *ry  óar>»*ertKrb«i»  kapható.

Neustein-féle gyógyszertár, Becs, l„ Plankengasse 6.

í

Í.0-&2

IHEHMAL károly 
zxíh ieg óra — ff y ái’O as

‘ v. .áról <g kitűnő külföldi gyártmányok 
raktára és kölcsönző-intézet r=-rz.~~ 

Budapest, IV., Károly-körút 20.

Magyar gyártmány 1

testék-, kencze- és lakkgyár d
RAYER E. ésT2
— József föherozog udvari szAllitója, 

a magyar allairvjsutsk
BUDAPEST, V., VÁSZI-ÚT 6. SZAfl.

a’
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ii>] &

KURAS PÁL temetkezési vállalata
A >>

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a leizetegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart ni i mién líiln koporsókból. Erez, 
keméiiyfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felállítása, személyzet dlsz-egyenruiiaban fák
lyával (pdft i£\vÓerjskoowi.

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

(i\n.-zjeleiitések egy óra alatt szállíttatnak.--------.............
Snj.it készilÓRŰ <1 i«‘try e*x  oríi polynri bútorok 

kuplialók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál épület- és _ mübutor-asa- 
tnlosnól.

-■m-- -
■w*  —»,4»éF»v»1',a'

í <‘lt ót <»lok ni<‘U<*(t,  körömiéinek!

„EMKE oadlofénymáz!

H

„EMKE“ javára
Berke*  fele 
Berkes- fele 
Berkes*  féle 
B'-rkrs féle 
B'-iRvh féle 
B< r e-s fele 
B- ik-s féle 
Beikre tele 
Berkes fele

B

’4
á t
* I É

fznbapatll • fén.Miiáz : rög ön szálad 8 igy a fényezőn szoba már 1 óin múlva huesmilnlbti vehető
>zoh p.ttlln l< r \ máz : szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot uapokig a szobákban tűrni, 
szóin.p;.dl h'iismnz: mosható, s száraira törülve fénye még fokozottabb.
szóin.padió lyii\máz: viziol nem lesz, foltos. mint a többi lakk
-znb:tp:idlo I n\máz: lenjét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
--/nb.-tpiidb'-fenj máz: iivag keménységűvé válik, s Igy legk' vésbbé kopik.
sz.ohapi.dló iHoinaz: sz<«sz<zid higiihntó.
szobapndló hMij máz; kitünően Hlkalniws konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására. v*  
szobnpndlo lenynuo: a ragadós padlókat szárazzá teszi. .

A 
A 
A 
A
A 
A 
A
A 
A

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

E MK E“ p a d 1 ()-f én y m á z t,
> leujolili ni'gyni1 artinnuv’ I, ipli iiiiiik s e mpllptt kiváló kiizniiivelóiléni exélt sxolgólunk, mert 5 százalék 

eíiilgnl A Berken leír .EMKE" piiilló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
„RMKE 
.KM KE 
.HM KE 
.EMKE 
.EMKE 
.E.MKI- 
,kmke 
.EMKE 
.EMKE

l ka -ow. UvOAj, lióriuenl v<> l»,írliovb, U lcoi*.
(I.rarlás és fóelHibisi hely : Berkes Bertalan Niigyvnnid — Elmlési hely: Murczkó Endre kereskedése Hatvan Kiéin Adolf Czégléd, I ►) 

’luinay Pál vns kereskedő Újpest. Berger Vilmos Jíisz-Beiény, Boros B. Péter llór Szolnok. 20-*«  j

Nwuníáu ÜJ MsJITÜrJa^^iiíézi^köuyvnjomJijü'b^-'' “ "


