
■ II. évfolynni.

________________ Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

Eg.. évre . . 12 kor. Negyed évre . , 3 kor. 
fel er re . . • 6 .. i Egyes szám ára 30 lillér.

Bériiicntetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

A böjtről.

Az anyaszentegyház számos czélhoz vezető 
eszközről gondoskodott, melyek által hívei az ő 
lelki tökéletesedésüket e földi pályájukon meg
kezdvén, azt a legnagyobb fokra emelhessék. 
Ezek közé sorozandó a böjt is. A bojt iránt 
igen sokan — főkép elleneik - - különös ellen
szenvei viseltetnek, gúnyt űznek belőle, annak 
daczára, hogy a helvét hitvallás 24-ik fejezeté
ben körülbelül ilyen szavak állanak: „Krisztus 
egyháza erősen ajánlja a böjtöt; inért ez nem 
egyéb, mint önmeglagadása az istenfélő emberek
nek: miül zabol ázása és sanyargatása lesliiiiknek, í 
hogy magunkat Isten elölt megalázván, a lest I 
gonosz ingereit lávoztassuk, és hogy ez annál 
inkább engedelmeskedjék a léleknek." Csak azt 
említem, hogy a böjtnek még testileg legerőtel
jesebb ellenségei is nem pirulnak természetűk, 
gyengeségében keresni mentséget.

Az ószövetségben több nyomára akadunk 
a böjtnek. „,4 hetedik hó tizedik napján sanyar
gassátok telkeiteket. “ (Móz. III. 23. 27.) Dávid
ról Írva van, hogy böjttel bőjtöle" (Kir. II. 12. 
16.), .losafát pedig „böjtöt hirdele egész Judeá- 
nak“ (Krón. II. 20. 3,j; és ismét böjt hirdet- 
telvén az Ahava folyóvize mellett (Ezdrás I. 8. 
21.), „megalázták leiköket böjttel és imádságok
kal". (Judit 4. 8.) oSzenleljetek böjtöt. Térjelek 
hozzám teljes szivetekből, böjttel és sírással és 
jajgatással.« (Joel I. 14. 2. 12.) Így serkenti 
az Írás Izrael népét a töredelmes böjtre. — Sőt 
a böjt a legrégibb népeknél is gyakorlatban volt 
és eszközül tekintetett az égiek haragjának ki
engesztelésére s a megérdemlett büntetések el
hárítására. A görögöknél, nemkülönben a római
aknál is soha máskép ünnepek nem tartattak,
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orakulumi tanácsok s az istenek titkaiba való 
felavatások nem történtek, csak miután a papság 
es a nép is magát azokra böjt által előkészitette, 
— Ke. újszövetségben is úgy adatik elő a böjt, 
mint az erkölcsi tökély emeltyűje. A nyolczvan- 
négy éves özvegy dicsértetik, hogy niicni távo
zók a templomból, böjtölésekkel és könyörgésekkel 
szolgálván éjjel-nappal.« (Luk. 2. 37.) - Szt.
János tanítványainak böjtölését maga Jézus Krisz
tus is helybenhagyta, sőt saját tanítványainak 
is előre megmondotta, hogy ők is fognak bőj- 
tölni, ha majd a vőlegény tőlök elvétetik, amint 
ez valóban be is teljesedett. Maga Krisztus Urunk 
is követésre akarván minket buzdítani, negyven 
napi böjtölése által fölséges példával tündöklik 
előttünk.

Az imént idézett szentirási helyek oly vilá
gosak, hogy még ellenségeink legélesebb eszű 
kritikusai sem képesek azok értelmét elhomályo
sítani. Hasztalan is hivatkoztak az írás ama he
lyeire, hol a böjtöt az Úr sem látszik helyeselni; 
mert ez csak akkor történik, mikor feddi a zsidó
kat, hogy a böjtöt mint erényt, nem pedig mint 
az erény eszközét tekintik, vagy azt csupa kép
mutatássá aljasitják. (Máté (>. 16. 18.)

Továbbá helytelenül idézgetik az írást, mi
dőn azt mondja, hogy »a mi a szájba bemegy, 
az nem fertőztél! meg az embert"; mert az anya- 
szentegyháznak soha nem volt eszében bizonyos 
eledeleket tisztáknak, másokat ellenben tisztátla- 
noknak mondani, mivel különben más napokon 
sem engedhetné meg azokat, a melyeket eltilt a 
böjti napokon. Az anyaszentegyház iránti enge
detlenség tehát az, ami tulajdonképen niegfer- 
tőzteti az embert. Az első embereket is nem a 
szájokba bement gyümölcs, hanem az Isten pa
rancsa ellen elkövetett engedetlenség fertőzteté 
meg.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon.

Hirdetések
egyesig szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

___ ;or.i iái lillér. Eloliz.eti'áiikiick nagy árengedmény,

A józan és értelmes katholikus tudja, ismeri 
az anyaszentegyház szándékát a böjt tekinteté
ben; tisztában van az iránt, hogy a böjt nem 
önmagában való érdeméért, hanem a testiség 
megzabolázására és a léleknek Istenhez való 
könnyebb fölemelhetése czéljából rendeltetett. 
Keresztényileg cselekszünk tehát akkor, ha he
tenként Krisztus Urunk szenvedésének és halá
lának emléknapjain, valamint most a husvét előtti 
szent nagybőjti napokon is ez üdvös szenvedés
ről és halairól elmélkedve bőjtölünk, és minden
féle zajosabb nyilvános mulatságoktól visszatart
juk magunkat, a mi kétszeres kötelessége azok
nak, kik állásuk- és hivataluknál fogva Istentől 
arra vannak kiválasztva, hogy másokat nevelje
nek, tanítsanak, miisoknak leiki és anyagi jólétét 
előmozdítsák, hogy ezáltal a gondjaikra bízottak
nak jó példát mutassanak, a mit ha tenni el
mulasztanak, csak bitorlói a katholikus névnek, 
bitorlói állásuknak, mostoha gyermekei a kath. 
egyháznak. aSic luceat lux vestra corani homi- 
nibus, ut videant opera vestra bona.« »Úgy vi- 
lágoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket.a Krisztus 
Urunk eme szavai első sorban az ő papjainak 
szólnak, de intézvék ezek azokhoz is, a kik a 
tanuló egyházhoz tartozva, följebbvalói tisztet 
viselnek.

A hithű katholikus mint a gyermek édes 
anyjához, úgy ragaszkodik lelki édes anyjához 
az anyaszentegyházhoz és iparkodik annak min
den parancsát teljesíteni s annak szelleme szerint 
viselkedni, mindenkor különösen most a bánat 
és szomorúság napjaiban, hogy méltóvá tegye 
magát Jézus Krisztus kínszenvedésének és halá
lának érdemeire.

T Á R C Z A.

Elveszett évek.
1 Vége.) Irta: Naflyvárady Mira.

I’r. Tárnoky tanár jól ismerte ez esetet. Távirati
ig lett még aznap a kastélyba híva. hol a fiatal asz- 

szon\ lehetetlen mérgében sirógörcsöket kapott és élet
halál közt vivődött pár napig, inig végre a fiatal életerő 

győzött.

L naptól kezdve borzadt, undorodott a férjétől és 
hátaim iitan kijelentette :

Ölj meg, üss agyon, de gyűlölt szerelmeddel 

nc >»h i közeledni.

' ' csodálatos: Valér gróf e pcrcztől fogva lelt a 
feleségétől,

Visszahúzódott, kerülte. A lelkiismeret bántotta. 
•V 'insokára egy vadászaton nagyon áthiilt. Azt 

hitte, .gy betegsége részvétet lóg kelteni nejében. De 

csalódott. Panaszára a grófné vállvonva jegyzé meg: 

Ha beteg, küldjön orvosért.
' icr gróf szót fogadott.
•Vég aznap táviratilag kérte magához dr. Tárnoky 

eKyete.; tanárt, másnap pedig megcsinálta végrendeletét.

' végrendelet tartalma a közjegyzőn és a két ta- 
111111 h il csak az öreg orvos-professzor előtt volt is
mereti 

. A1,ist tehát azért akart sürgősen beszélni a gróf- 
ncval, hogy jóindulatukig figyelmeztesse, vegyen erőt 

e mmzenvén, s miután a gróf, bár órái meg vannak 

számlálva, teljesen ép észnél van. kérje őt. hogy nyil
vánítsa fél év előtt készített végrendeletét semmisnek

Rövid pár sorban ügyel meztette hát a grófnőt 
sajat jövőjének érdekében erre, bár előre képzelte, hogy 
ez a makacs, daczos asszony nem fogja a jó tanácsot 
követni.

IV.

Hokisugaras augusztusi estély borult a szomorú 
kastélyra.

Karola lovaglóostorát suhogtatva járt föl és alá a 
terrászon.

Az inas átadta a tanár levelét.
— A tanár ur azt mondta: sürgős.
Karola rámondta:
— Jól van! és begyürte ruhája zsebébe a le

velet. Majd elolvassa, ha lámpát gyújtanak. Ráér.
Úgyis tudja, mi van benne. A szokott utasítások 

az ápolásra nézve.
Ott van a vöröskereszti ápolónő, mért nem mondta 

el annak az orvos.
Es Karola grófné kiült az erkélyre. Belebámult az 

alkonyba. Nézte a halvány holdat, mint bujkál a bá
rányfelhők közt s mint úszik előre a kék égen. Nézte, 
nézte és nem gondolt semmire.

Oly régen volt az. mikor ő még ábrándozott. Az 
álmok szingazdag virágait megcsípte a valóság dere s 
ő még vágyban, ábrándban és reményben is sze
génynek érezte magát:

Jött a komorna és kérdezte:
Nem parancsolja a méltóságos asszony a lám

pát kihozni?

Csak annyit felelt rá:
Hagyjon! jól esik a homály.

Aztán jött az inas:
- Terítve van. Méltoztatik vacsoráini ?

A grófné idegesen kiállton a legényre:
- Nem kell! Ne háborgassanak !
De újból nyílt az üveg ajtó. A komornyik dugta 

be sápadt, borotvált arczát.
- A méltóságos gróf ur kéreti a méltóságos 

grófnőt . . .
Karola meg sem mozdult, úgy mondta :

Majd . . . megyek.
— De igen nehezen van — és kívánja . . .
— Ej! Hát várjon . . .
Es szegény X’alér gróf várt volna szívesen, türe

lemmel. ám ő rá nem várt a nagy kaszás.
Megállt ágya előtt zörgő csontjaival és kérlelhe

tetlenül kérdi:
— Jösz ?... Nem jösz?... Ha nem jösz. viszlek !
I Í?.V egy óra múlva, midőn a grófné még mindig 

égő száraz szemekkel, gondolat nélkül bámult az éjbe, 
újra jött a komornyik és jelentette :

A méltóságos gróf urnák meg méltóztatott halni.
- Meghalt ?

Igen!
— X’égre! . . . - Ez a gondolat villant át a 

grófné agyán s majdnem hangosan szaladt ki a száján is.
X’égre üt a szabadulás órája.
Lassan, mintha mi sem történt volna, kelt fel a 

hintaszékből. Még egyszer felnézett az égre, hol már a 
csillagok is ragyogtak, aztán mélyen sóhajtva, szobá- 

I jóba tért.



ASZOD ES VIDÉKE 1902 márczius !l.

A katonai pálya.
Régóta hangzik már a keserű panasz, hogy a 

magyar ifjúság idegenkedik a hadi pályától s hogy 
inkább bolyong öles*  eredmények lidérczfényc után, 
inkább tolul seregestül olyan pályákra, hol alárendelt 
állásért is könyörögnie, magának és családjának később 
nyomorognia kell, hogysem a hadi pályát választaná 
mely a legegyenesebhen s leggyorsabban czélhoz segít, 
a legfényesebb ma is s a legtöbb dicsőségét n\ ujthatja. 
Mig más nemzet előkelő fiatalsága ott szolgai az ő had
seregében, a mi fiatalságunk a katonai pályától teljesen 
idegen. Mig van ma is hadsereg, hol bizonyos osztályo
kat kizárnak a tiszti rendfokozatból s csak nemesekkel 
töltik be. addig nálunk nemzetünk java az őscsaládok, 
a hősök ivadékainak sarjadékai. a nemzet értelmiségé 
zömének ifjai a katonai pályától irtóznak, s a műveltebb 
ifjúság máskép megélni nem tudván, seregestül tolul 
csekély hivatalok felé, pedig a hadi pályán ezrekre 
menő tisztség készen áll a pályázónak s mindenesetre 
biztosabb kenyeret es állást ad, mint az időnként választás ' 
alá eső állások és ad legalább is annyit a megélhetésre, 
mint egy irodai, vasúti, postai másodrendű szolgalat, 
mely felé most annyira tolul a reményteljes magyar 
ifjúság.

Elvitázhatlan tény, mert a statisztika bizonyítja, 
hogy a mig a hivatalnoki állásokért a magyar ifjak j 
53" o-a pályázik, addig a katonai pályát csak minden | 
50-edik választja.

Ezért van azután, hogy a magyar nemzet, mely 
a monarchia közös es kölcsönös védelmének szervéhez, 
a közös hadsereg fentartásához évenként 42" o véradóval 
járul, a hadsereg vezető elemei között csak alig ló" n- 
kal van képviselve.

Valóban szomorú dolog, hogy nemzetünk, mel.v 
géniuszának megfelelő hadszervezettel, hadakozással es 
harczi erényekkel tartotta fenn magát annyi évszázadon 
át. a hon védelmének kötelességét elhanyagolja akkor, 
mikor a vén Európának nagyhatalmai világrengető ese
mények bekövetkeztét várván, körülötte talpig fegyver
ben állanak.

Az általános védelmi kötelezettség behozatala óta 
is immár egy emberöltő telt el. újabb nemzedék nőtt a 
régi helyén s az intézmény a nemzet szivében gyökeret 
még nem verhetett; a magyar elem a hadsereg vezér
letében még mindig nem foglalta el azt a teret, mely 
óta véradó arányában megilleti. Jóllehet a törvényhozás 
bölcsesége felismerte a helyzetet s az általános védelmi 
kötele ettség törvénybe igtafasaval, valamint a katonai 
nevelő- és képzőintézetek felállításával módot nyújtott 
arra, hogy fegyveres erőnk- szám és erő tekintetében a 
nagyhatalmak haderejével szemben helyet megái hassa, 
de fájdalom, a nemzet zöme elén a főranguakkal. a 
védelem kötelességet at nem érzi s a helyeit, hogy 
egymással karöltve a nagy elv megvalósításához tettel 
eszközzel hozzájárulnának, azt előbbre segítenék: nem 
gyámolitják. sőt mi több-iránta érdeklődést sem tanú
sítanak.

Immár magyar nevelőintézetek tárt kapui varjak 
az ifuságot, hogy jo részt ingyen neveljek az előkelő 
tiszti pályára, hol maga erejéből magasra emelkedhetik 
s mégis évről-évre fájdalommal tapasztaljuk a megdöb
bentő tényt, hogy a Ludovika Akadémia növendékeinek 
számát betölteni nem képes.

Kétszer irt mára honvédelmi miniszter a Ludovika

Csak másnap dél felé ment le a halotthoz, midőn 
az már lobogó sárgafény ü viaszgyertyáktól körülvéve 
feküdt a virágokkal megrakott ravatalon. Az egyik sze- j 
me felig nyitva volt. Várt valakit.

A fiatal asszony borzadva állt meg szemben a ra
vatallal. Az élettelen hideg test, a megdermedt vonások, 
a hosszas szenvedéstől eltorzult arcz megbénították.

— Ah! hát ilyen a halál.
Es ezt nem kerülheti el senki, senki. Aki szüle

tett, aki élt, annak meg is kell halni.
Előbb-utóbb, de biztosan elkerülhetetlenül.
És oly rövid az ut. melyen a halál az életet foly

ton kergeti.
S ennek az útnak legszebb részét nem rózsákkal, 

de szúró tövisekkel hintette be számára az a megme
redt kéz. mely most a feszületet tartja.

E pillanatban jutott Karola grófné eszébe, hogy 
ez a halott elrabolta tőle az élet legszebb szakát; az 
első ifjúság bűvös-bájos éveit és széttépte az illúziók 
varázsfonalát. Elrabolta tőle önző kapzsisággal ama 
kincseket, melyeket egy királyság árán sem lehet többé 
visszavásárolni.

Megrövidítette életét hat hosszú, hosszú keserves 
esztendővel.

Ennyi időt temetett fiatal életéből férjével együtt 
egy koporsóba.

Az életeleven, egészséges fiatal asszony haragos 
gyűlölettel nézett holt férjére, addig nézte, mig lassan 1 
köny szökött fényes fekete szeméin! s végre szepegó 
sírása hangos, fuldokló zokogásba tört ki.

Szinte megremegett bele.
De nem a halottat siratta, hanem az elveszett 

évek*-et.

Akadémiára pályázatot, két iskolaévben kellett volna 
mái 5(i-50 ifjút felvenni az intézet kebelébe: fájdalom, 
az eredmény a várakozást egyszer sem elégítette ki. 
A törvényhozás nemes szárdeka tehát, hogy magyar 
nemzeti intézményekben nevelt tisztekkel foglaltassa el 
a hadsereg vezérletében ama teret, mel.v a nemzetet a 
veiadó arányában megilleti: hajótörést szenvedett.

Annak oka. hogy a nemzet ifjúsága a hadi pályát 
meg most sem keresi, nem lehet inas, mint vagy kihalt 
a nemzet géniuszából a harczi erények kultusza s a 
magyar, melyet annyi istenadta tulajdonság tett a hadi 
pályára kiválóan alkalmassá, ősi erényeiben teljesen 
megfogyatkozva, a züllés lejtőjére jutott, vagy hogy 
nem lévén még az ifjúság kellőképen tájékoztatva az 
uj honved nevelő-intézetek s különösen a Ludovika 
Akadémiának a becs-ujhelyi akadémiával immár azonos 
szervezetéről, azokat nem ismeri s igy nem is keresheti.

Az elsőt tagadván, az utóbbit kell elfogadnunk. 
A Budapesten alapított M. kir. honved Ludovika 

Akadémia jelen szervezetében első rangú katonai nevclő- 
és képző-intézet, mely keblébe evenkint ötven 17 -20 
eves’ olyan ifjút lögad. ki a középiskola nyolezadik 
osztályát elvégezte s az intézetben a felvételi vizsgát 
megállotta.

A rendszeresített helyek legnagyobb része ingyenes. 
Valamennyi növendék benlakó. kiket az Akadémia, tekin
tet nélkül arra, vájjon ingyenes vagy fizetéses helyet 
toltenek-e be. egyenlő ellátásban részesít.

A katonai nevelés barom évig tart, melyből a 
növendék kívánságához képest a honvédség vagy közös 
hadsereghez a hadnagyi rendfokozatban léphet be. még 
pedig, miután az intézet úgy a gyalogsági, mint a 
lovassági szolgálatra egyformán kiképezte: akár egyik, 
akár a másik fegyvernemhez.

Az akadémia tehát három év alatt fényes pályára 
ingyen segíti az ifjút, a kinek aztán 20—21 éves korában 
évente 2100 2(»00 korona a jövedelme. Mivel pedig 
megvetette az intézet nála azt az alapot is. mely a tisztet 
a hadi-iskola eredményes hallgatására kepesiti, nyitva 
áll előtte az ut a vezérkarba s ezzel a legmagasabb 
rendfokozathoz.

Mindezt a sok fontos dolgot azon alkalomból mon
dottuk cl most, hogy publikáltatott ismét az a közismert 
tény, hogy a katonai intézetek alapítványi helvei sem 
töltetnek be. oly kevés a rájuk pályázó s hogy f. é. 
szeptember elsejével a sn/wni honvéd-főreáliskolában 
ó/o a, a hiidajusti Ludovika-Akadémiában pedig szep
tember 21-én hatran/ct. részint teljesen díjtalan, részint 
feledijas. államköltséges, illetőleg alapítványi és fizetéses 
helyet töltenek be ..közvetlenül a polgári nevelésből 
belépő iljakkal". A pályázat föltételeit a hivatalos lap 
márczius elsei számában részletesen közli a honvédelmi 
miniszter. A kérvényeket nuijns l.'i-hj kell benyújtani.

HÍREK.

0 felsége a király e héten két ízben tartózkodott 
járásunk területén. Vasárnap Babaion, szerdán Valkón 
vadászott. Első alkalommal egy, Valkón pedig két 
hatalmas vadkan került térítőre s igy a vadászat ered
ménye igen szép volt s () felsége is kifejezte a fölött 
legmagasabb megelégedését.

Vármegyei közgyűlés. Főispánunk folyó hó 4-éré 
rendkívüli közgyűlést hivott össze, a mely nehány fel
merült sürgősebb természetű ügyet intézett el.

A rákoskeresztúri orvos-kérdés. Említettük, hogy 
:/'/r községéből deputáczió járt (lallorits Viktor 

plébános vezetése alatt lli niczky Lajos alispánnál, a kitől 
azt kéne, hogy a külön községi orvosi állás rendszere
sítése iránti határozatot sürgősen hajtsa végre, mert a 
körorvossal nincsenek megelégedve. Az ellenzék most 
arról értesít bennünket, hogy a deputáczióban csak 
harminczcgy polgár volt, ellenben a községi határozatot, 
a melynek eredménye a deputáczió kérelme volt, két
száznegyven polgár megfölebbezte.

A Gödöllői Polgári Kör közgyűlése. Folyó hó 2-án 
tartotta meg a Gödöllői Polgári Kör első rendes köz
gyűlését Gödöllőn, a kör helyiségben a tagok nagy 
érdeklődése mellett, kik mintegy százán jelentek meg 
rajta. Elnöki megnyitó után Nagy Gyórg.v titkár olvasta 
fel terjedelmes jelentései a kör eddigi működéséről, 
mely szerint az egyesület jelenleg 178 taggal bir. A 
lefolyt első negyedévre <>70 korona 41 fillér összes 
bevétel és 942 korona 98 fillér összes kiadás után a 
pénztári maradvány 27 korona 43 fillér. A körnek 
71 korona adóssága van. amely azonban a pénztári 
maradvány és az előre kifizetett negyedévi házbér által 
fedezve van s igy a kor tiszta vagyona a beszerzett 
s ajándékozás utján kapott ingóságok érteke: összesen 
89(1 korona 89 fillér. A tagok szórakoztatására 7 napi 
és 2() heti lap all. könyvtára 130 mű 150 kötetben. 
Azonkívül dominó, kártya, sakk állott a tagok rendel
kezésére a kör helyiségében. A titkári jelentés meg- 
hallgatasa után elnök kérelmére a közgyűlés a felment
vényt nagy lelkesedéssel megadja a lelépő tisztikarnak. 
Azután leér György mint korelnök - elnöklete 
alatt nagy lelkesedéssel ismét megválasztottak elnökké 
Nyiry Lajost, ki megköszönvén a bizalmat, ismét átvette 
a közgyűlés vezetését. Azután a tiszti kar es a választ
mány alakún meg a következőleg: alclnökké ismét 
Nemet András, titkárrá Nagy Cyörgy. jegyzővé Gráf 
Aladár, pénztárnokká ('sérv Ferencz helyett ki körül
ményei miatt nem volt hajlandó azt újból elfogadni

• Zavodszky István, ellenőrré Teér József, főkönyv
tárnokká Tcér Kálmán, köny vtárnukká ilj. Jurka Ferencz, 

' gazdává. Rózsa István, számvizsgálókká: Grál Éliás, 
1 Dinnyés János és Brüll Lajos, választmányi rended 

tagokká: Alberty Pál, Adóm Ferencz, Bende József 
I Gold Ignácz, Lizits Károly. Kapczy Vilmos. N.r ., J’ 
' András. Persler Kálmán. Ripka Ferencz. dr. Scboj, 

Gyula, 'leér György. Wirnhardt Ferencz. póttagokká
! Diiha János. Kardos Béla, Gáspár István és Szedet János, 

Eljegyzés. Áiltuii Etelka kisasszonyt, özvegy Adám 
| Pálné úrnő kedves és bájos leányát eljegyezte Lukác- 
1 Gyula gödöllői kocsigyárto-mestcr.

Szegedy Albert ünneplese. Rákos-Kereszturon fák- 
lyasmenctet rendeztek Szei/edi/ Albert, a község főjeg\- 
zője tiszteletére azon alkalomból, hogy mint az <>tt.i: •_ 

1 takarékpénztár vezérigazgatóját, néhány részvényes 
i<ia:tulu)i vádakkal illete. Örömmel rcgistráljuk e hírt, 
mel.v legszebb elégtétel a megsértett embernek.

Jaz Munkásothonyi muzsika szerető társaság ezen 
1902-dik márczijus 1-én az Führinger nagy pajtájába 
az zene kör lyavára tántzvigalommal összvekömtt 
kedéllös estét röndözött. mel hogy világos viradásig 
tartott, mondani sem kő. O. m. a f. A 9 pontból áló 
kedélyes műsor után táncz következett, melyben t>o 
pár vett részt. Ott voltak asszonyok: Kaltcnecker Arturne. 
Bertalanffy Imréné, dr. Rácz Miksáné, Sztojanovics 
Jenóné, Csapp Ferenczné. Szteponi Aladárné. Csánvi 
Ferenczné. Assenberger Nárdorné. Nemes Jánosáé. 
Stcpan Miksáné iMármaros), Pallisy Jenőné, Pintér 
Gyuláné. Iliiben Rczsőné. Morgony Jánosné. Csornav 
Gyuláné. László Jakabné. Cziegelt Rezsőné, Boros> 
Salamonné, Posztl Józsefné. Emericzy Jánosné, Kiss 
Adolfné, Molnár Istvánná, Nemes Józsefné, Laky \’>k- 
torné, Becker Ferenczné. György Adámné. Bleier Józsefne. 
Garai Gyuláné, Papp Mihályné, Feldmann Isidorne. 
Sochternoz Ottoné, Biró Jenőné, Kruchió Antalne. 
Schreiber Józsefné. ilj. Glán Józsefné. Bánó Józsefne. 
Lusztig Árminné, Leányok: Szcntpéter.\ Zsuzsika. 
Kirschner Nusika, Uörcher Irén. Kűrsner Luczia, Zeller 
Margit. Reiter Anna (Budapest), Garay Regina. Nagy
bányai Zsófia iKeresztúri Fmericzy Agosta, Ziegelt 
testvérek, Ludvigh Etta (N.-Váradi, W’eisz Juliska. 
Bleier Aranka. Stark Cornél. Pásztory Miczi és még 
igen sokan.

Márczius 15-e Gödöllőn. Gödöllő polgársága az idén 
is méltóim üli meg c hazafias ünnepet. D. u. 3 órakor 
lóg gyülekezni a polgári kör helyiségében, honnan a 
Petőfi-térre vonul a tűzoltó zenekar zenéje mellett. A 
Petőli-téren fog lefolyni az ünnepély, melynek pro- 
grammja a következő: 1. Megnyitó beszéd, tartja Nyiry 
Lajos; 2. Ünnepi beszéd tartja Nagy György; 3. 'I'alpra- 
magyar, szavalja: Madarász Sámuel; Hazánk. Irta es 
szavalja Dura Máté; 5. Ünnepi óda, szavalja Ozvárt 
András. (>. Záró beszéd, tartja Dinnyés János. A pro
grami)) egyes pontjai közt a dalárda fog énekelni. Az 
ünnepély folytatásaként a gödöllői polgári kör jótékony- 
czélu műkedvelői szinielőadást rendez a Károli szállóban. 
1 lazalias prológ után melyet Nagy Györgj' irt c< 
Persler Kálmán fog szavalni -- színre kerül a „M'ii*  
h(i:(iss‘ái/.a A meghívók ez ünnepélyre már szétküldettek. 
Aki nem kapott: forduljon a kör elnökségéhez.

Márczius 15. Aszódon. Márczius 15-ikét. a szabadság 
ünnepét az aszódi közönség a következő programmal 
ünnepli meg: I. Gyülekezés félnégy órakor a Polgári 
Kör helyiségében. 2. 4 órakor indulás. 3. Aszód piaczán 
kezdődik az ünnepéi}’ a »Szózattal.« 4. Szavallat. Talpra 
magyar. 5. Ünnepi beszéd. 6. Szavallak 7. Ének. 8. Ki
vonulás a temetőbe Miskolczy sirhantjához. 9. Ének. 
10. Szavallak 11. Beszéd. 12. Szavallak 13. Ének. 14. 
Elvonulás,

Tanitóválasztás. Ifonwniibaii. f. hó 4-én választot
ták meg egyhangúlag az evang. egyház közgyűlésen, 
melyet főtiszt. Szebeiényi Lajos alespercs vezetett kis 
csalomjai Fehérkerthy Bélát kántortanitónak, Micsina.\ 
Pál a domonyi evang. egyház nyugdíjazott tanítója 
helyebe. ki ott 28 éven át mint tanító működött és i 
tót ajkú tanítványokat a magyar nyelvben sikeresen 
bevezette úgy. hogy azt lehet mondani, Domonyban 
az oly szépen előre haladt magyarosodást neki lehet 
köszönni.

Az aszódi takarékpénztár közgyűlése. F. hó 2-a; 
tartotta meg ez évi rendes közgyűlését az aszódi takarék 
pénztár báró Podmaniczky Géza v. b. tk. elnöklete alatt. 
A közgyűlés, melyen 49 részvényes jelent meg 
igazán méltóságteljes lefolyású volt. A felmentvén', t 
dr. Fazekas szakszerű felszólalása után minden iránybai 
megadta s az idei osztalékot részvényenként 12 korona 
bán határozta meg. Az igazgatóságba beválasztattak 
uj tagokul: Döghey Antal. Sárkány László és Micsina\ 
Ernő, a felügyelő-bizottságba gróf Keglevich Gyula c 
Jents Vilmos. Az igazgatóság Döghey Antalt választotta 
meg ügyvivő igazgatóvá.

Kitüntetés. Ő csász. és kir. fensége Bourbon Fűlő; 
herczeg Fcller V. Jenő gyógyszerészt, Stubiczán udvai 
szállítóvá nevezte ki. E kitüntetés méltán sorakozik 
azok közé, melyeket már Fcller gyógyszerész kapott, 
mert ismeretes, hogy az általa készített páratlan háziszei 
»Elsa-Fluid« számos kiállításon Páris, Berlin, London. 
Roma aranyéremmel és diszoklevellel tüntettetetl ki. 
Kevés oly család van ma a monarchiában különösen a 
vidéken, hol a hírneves Fcller-féle Elsa-Fluid (12 üveget 
5 koronáért bérmentve küld Feller V. Jenő gyógyszeres; 
Stubicza templom-utcza Zágrábin.ígyei hiányoznék, mert 
ez nem titkos szer, hanem elismert jó es sokfélekcp 
használható hasziszer. melyet a leghíresebb orvosok 
Is ajánlanak. IC kiváló szer megbecsülhetetlen és bátran 
mondható, hogy az emberiség egészségügyi fejlődését 
az Elsa-Fluid nagyban mozdítja elő.
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márczius d.

Holttest az istállóban. IMmanicz.ky c,vll|„
aszódi -a "kall egy 2(1 22 evesnek látszó ismeretlen 
lidlnestst lalnlmk az. istall :t a j.i-.-.olban. A hullán 
Wler..s:..k nyomai nem lalmmttak. de ilz fel sem j, 
lett V1,l:„ ismerhet" .1 hullán, méh mm- két-lian-m 'hete 
fenhetett az istalo sutét zUf.aban. A vizsgálat a rejtélves 
ilgvben Iblyik.

7201 szám 
tk. Imii.

Alperesi hirdetményi kioonaf.
A .i kir. jbiros a•• mint t , • hatosat; közli: twzi,

Rödöllói Hitelszövetkpzet jtatmiak Márton János és

n(,J'‘ '• ' ■ ' t t szenvedő elleni 10........r. tőke követelés < .
Hanti végrehajtási ügyében a gödöllői ,.n. jbiróság terül. .a |v»«» 
tiöelo.hi i. ;ben fekvő cs a godollm 3'>|. számú tkvi .etben 
Mailen j.oio., nevén álló A I. 1. 2. s r 1183 2 1181.’ .zamu 
ingatlanra G8 kor. kikiáltási arban: az ugyanottani ILII. sz. tkvi 
betétben Marton Jánosáé szül Ivódó Julianna nevén álló \ 2.
sor 12lo|l!;i hr. sz. ingatlanra a (' 2. alatt M.uton .laims ja
vara bekebelezett haszonélvezeti jog fentartasaval IG2 korona 
kikiáltási arban; e-. az ugyanottani G5. sz. tkvi betétben A I 1.

2. és 11. sor 1183 1. 1181 I és 1210 2 a hr. sz. cs 31G o. i. sz. a. 
U.ctt cs Marton Janosne szül. Kojo Juii.inna nevén álló ház és 
szántóra 2<)Gi( km. ezennel mcgallapitott kikiáltási arban az ar- 
Wiest ellen.lelte - hoi:v a fennebb invgu kit ini;atlaimk aZ 1902. 
évi márczius ho 29-ik napjan d. e. 10 orakor ezen kir. járásbíróság 

hivatalos helyiségében n« t. h m.t.. -o. m. .u. ic-.cn a ncgalla- 
pilott kikiáltási áron tiki! is cladatni fogih.k

Árvctczni szándékozok tallóznak az ingatlanok bccaianak 
-at k. szp.'nzben, vagy az 1881. l.X t.-cz, II, .'i -abaii jelzett 

árfolyammal számított is az 1881 n>>v. l-én 3333 sz,. a kelt m. 
kit. ig. min. rendelet .8, tj-aban kijelölt óva,lel.kepes értekj apirban 
a k; .'.Idolt i.izéhez letenni, avagy .z 1881. ui.t ez. I?n. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt atszolgaltatm.

Gödöllőit, a kir. jbiróság mint tkvi hatóság, l!M'2. évi január 
hó lo-én.

ll’. II.' Stróbl 8. k. 1.1! alj. bit-ó.

7857. sz.
tk. 1901, Iík. nov. 9

Áfdcfcsí hirdetményi kiocnat.

A godöllm kir. jbiróság mint tkvi hatosag köziiirn teszi, hogy 
•' rakos-kereszturi takarékpénztár ve-.ji íajtat.mak özvegy Csarsz 
Beláne szül. Kordis Anna végrehajtást szenvedő elleni 330 k. toké 
követelés cs jár. iránti végrehajtási ugvvbcn a gödöllői kir. járás
bíróság területén levő l’éczel községben fekvő s a péczcli 115, sz. 
tkvi betétben özvegy i sarsz Bébi né szül. Kordis Anna nevén álló 
A I. 1. 2. sor 825, 82G. hr. sz. ingatlanra cs az azon épült 311. 
”■ i. sz. hazra 823 kor. ezennel mcgallapitott kikiáltási arban az 
árverést elrendelte, es hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
1902. évi április hó 5 ik napján délelőtti 10 órakor Péczcl község 

hazánál megtartandó nyilvános árverésen a mcgallapitott kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok bccsaranak 
I” "In-át készpénzben, vagy az 1881. Go. t-cz, 12. §-ában jelzett 
árfolyammal számított es az 1881, november l en 3333. sz. a. kelt 
m. kir. ig. minisleri rendelet 8. tj-ában kijelölt óva,lékképes ér
tékpapírban a kiküldött kézéhez letenni, avagy az 1881. Go. t.-cz. 
1<O. §-a citclmeben a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elítélve.. 
zésero. kiállított szabályszerű elismervényt atszolgaltatni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hatóság. I9i>2. január 
hi> 5-én.

• I’. H.i Stróbl S. k. kir. alj. Hró.

78( >8 
tk. jlioi lak. 1901 nov. 7.

Árpcrcsi hirdetményi kioonaf.
A godolbn kir j.nasbiroság mint tkvi hatosig közhírré teszi, 

hogy a Peczel községi hitelszövetkezet, mint az országos központi 
hitelszövetkezet tagja wuiehaiut mik N. Szabó Istvánné sz. Nadaskai 
Júlia wgrehajiast szenvedő elleni 084 kor. toké követ ks cs mukká! 
iránti végrehajt.isi ügyében a gödöllői kir. járnsbirosag tciületén lévő 
Péczcl községben fekvő és a péczcli 453. sz. telekkönyvi betétben 
Szabó Istvánné szül. Nadaskai Julianna nevén all ■ A '< 1. sói 330 2 
hr. sz. a. felvett ingatlan s az azon épült de telekkonyvileg még fel 
nem tüntetett ház 15GS kor. kikiáltási arban az aiverc-l elrendelte, 
s hogy a fennebb megjelölt ingatlan i 1902 évi április hó 22. napján 
délelőtti 10 orakor Peczel község házánál im..t atando nyilvános ár
veresen a mcgallapitott kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Aiverczm szándékozok tartoznak az ingatlan bees.uanak 
-at készpénzben, vagy az 1881. évi l.X. t-cz I’. 5j-ában jel- 

Zeit árfolyammal sz.imitolt, cs az 1881. évi novgmbet hó l-én 3333 sz. 
a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképcs 
eitékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a/z 188) l.X t.-cz. 
17". S-a élteimében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt atszolgaltatni,

Gödöllőn, 1902 évi január 21-én.
A gödöllői kir. jbiróság - mint tkvi hatosag.

-I’. Il.i Stróbl S. k. kir. alj- hír...

EGY ÖREG EMBER TITKA
Igaz történet az életből. Kibeszéli: ifi. Szabó István, Pákozd. (Utánnyomás tilos.)

7063.
tk. Illői. Érkezett: 1901. okt. 30. i

III. Árverési hirdetményi kivonat.
A idxllöi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatoság közhirlé 

tt'zi. h '. . Kereskedők és Iparosok Hitelszövetkezete végi óhajtónak •
őzv. Szenessy Károlyné, sz. Kalmár Hermina végrehajtást szenvedő 
elleni 17..’" kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a ' 
rcstvidék i<ir. törvényszék (a gödöllői kir. járásbíróság) területén 
levő Is - -.gh községben fekvő az isaszcghi 379. sz. betétben i 
A I. 1. 2 - 385. 380 hrsz. II. ö. i. sz. ingatlanból özv. Szenessy
Karolyit'.: illető fele jutaléka 712 kor. az ugyanazon betétben Kalmár 
Karoly i' i>zv. Szenessy Károlyné nevén álló A II. 1. 2. sor. 1785. 
KNO. ln>z. alatti ingatlanra az 1881. évi (JO. I. ez. 15G. í? Alapján 
egészben " koronában az ugyanazon tkvi betétben A 111. 1—I sor. 
Má—3i>t7 es 3Ü69. hrszám alatti ingatlanból végrehajtást szenvedett 
’.'e illetőn gére 570 kor. és végre az ugyanazon betétben ugyanazok 
"’-vén ;i-|, \ i. és 420 hrsz. a. felvett ingatlanra az 1881. évi 

t- z. I.'iti. §-a alapján egészben 2(1 koronában ezennel megálla
pított kiki.dt.isi arban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
« 1902. évi márczius hó 27-ik napján délelőtt 10 órakor Isaszegh 

község hazánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási :.-n alul is eladatni fognak.

A: -rezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 
' cszpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett

-'tfolyan i| számított és az 1881. évi november l-én 3333. sz. a. 
Ml igu gugyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadekképes 
‘rtékpa; ui a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. l.X. t.-cz. 
1!°; S-a leimében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezé
sről ki '.itt szabályszerű elismervényt álszolgáltatni.

Ki Gödöllőn, 1902. évi január lm 20. napján.
A eódöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
P. II. Stróbl s. k., kir. aljbiro.

•fó emberek!
Nincs a világon drágább kincs a j<> egészségnél. 

Sajnos, a mikor aztán beteg az ember, nem leli meg a 
betegségére való orvosságot.

En is ti évig betegeskedtem cs mindenféle orvos
ságot hiába próbáltam. Végre egyszer csak olvasok egy 
újságban Fellernek Elsa Fluid-járói, melyet Stublcá bán 
készítenek. Na, gondoltam magamban kipróbálom ezt 
a szert is. Rendeltem próbára egy tuczatot és mondha
tom nektek, jo barátaim: G évig nem tudtam járni a 
köszvénytöl és a lábszaggatásaim miatt és aludni se 
tudtam. Tíz napig kentem magamat Feller-fele Elsa 
Fluid-dal és olyan egészséges lettem, mint a makk. 
Minden szomszédom, sógorom és komám jött nézni, 
hogy milyen csodálatosan hat ez a szer, a mely segített 
rajtam.'

Mindnyájan tudták, hogy rendeltem meg az Elsa- 
Eluidból. Eljön hát hozzám Mihály szomszédom, a kinek 
forrósága van a fejében, hideg leli és keze, lába cs a 
dereka fáj. Adok neki egy üveggel az Elsa-Eluidból és 
három nap alatt meggyógyult. A l’ista is eljött a malom
ból. hogy adjak neki az Elsa-Eluid csodaszerből, mert a 
felesége köhög es szúrást, nyilalást érez az oldalában. 
Képzeljétek csak jó emberek, két nap múlva az Elsa 
Fluid teljesen segített rajta.

Épp Józsefnapkor jön a nagy majori kofa 
meséli, hogy a gyermeke folyton hány, meg 
görcsöt érez s hasában és egyre sir, nem 
tudja szegény asszony mihez fogjon. Már 
összeszedett egy fél patikát és a vén asszo
nyok is mindent kipróbáltak már a gyereken, 
de hiába. Elolvastam hamar azt az utasítást, 
mely a Feller-féle Elsa-Eluid mellé van cso
magolva és nézem nincs-e segítség a gyerek 
bajára, s csakugyan van erre a bajra is: tiz 
csöpp az Elsa-Fluidból tejben, azután bekenni 
Elsa-Fluiddal a gyerek hasát es ez okvetlenül 
segit. Adok hát egy fiaskóval az asszony

nak és mondom: No csak ne búslakodjék lelkem, a 
mi ebben a leírásban meg van Írva, az igazság, de ha 
használ a szer, két üveggel .kell visszaadnia egy helyeti. 
De azt megmondom, hog.v ha iggzi Feller-icle Élsa- 
Fluidot akar, akkor világosan és olvashatóan írja meg: 
Feller V. Jenő gyógyszertár STUBICA templom - utcza 
(Zágrábmegye.)

Olcsó is ám ez a szer: 12 üveg 5 korona és a 
postai is a patika lizeti. A gyerek még aznap este meg
gyógyult és a kofa örömében 20 üveg Elsa-Fluidot adott 
vissza 1 hét múlva.

A községben minden ember halloua ezt az esetet 
és mindenki rendelt Elsa Fluidot-

Voltam a Jóska lakodalmán is a farsangban és 
örömöm telt benne, mikor hallottam, a mint az emberek 
meséltek a Feller-féle Elsa-FIllldrÓI. Az egyiknek a gyer
mekét. meggyógyította a forró reszketegségből, a másikat 
a galandferegtöl; hasmenés ellen, fogfájás ellen; visz- 
keteg. sömör. orbáncz, sebek, görcsök, gyomorfájás, 
rossz emésztés, hányinger, májbaj. szédülés, sápkor, 
váltóláz es gyöngeség. idegesség stb. ellen használt 
nekik kitünően az Elsa-Eluid. Az egyik vért hányt, 
neki is segitett. egy "reg szomszéd majd hogy cl nem 
vesztette a szemevilagat es most olyan jól lát. mint 
cg)' gyerek. Ezek szerint hat mindenre jo szer volt a 
Feller-féle Elsa-Eluid. Még az ökröknek es a disznóknak 
s használt; mert mikor nem kellett nekik a takarmány, 

a gazdák beadtak nekik Elsa-Fluidot s mind
járt ettek.

Mondhatom, jo emberek, ez az egyetlen 
orvosság, mely mindenre használ és ihinden- 
féle betegséget mcggy<>gyit. Hogy valódit 
kapjatok. Írjatok pontosan ezen czimre: .

FELLER V. JENŐ gyógyszertár.

Stíl hí ('II templom-utcza Zágrábmegye. i

Kívánom, hogy mindenkinek, a ki rendel, 
olyan jól szolgáljon mint nekem.

Az isten áldjon meg benneteket.

l<i02 Ibtll nov. 7.

III. Árverési hirdetményi kivonat.
A ..".lnllőj kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Peczeii hitelszövetkezet mint az orsz. központi hitelszövetkezet tagja

i.fk Loeó Ignácz és neje szül. Villás Anna végrehajtást 
K«nvedo t||vlll 4(i<) Korona tőke követelés és jár. iránti végrehajtási 
J'T" t 'döllői kir. jái.tsbiróstig területen levő Pécsei községben 

» a i czeli 59(1. sz. tkvi betétben l.osó Ignácz és neje \illas 
i "Y1VT'' álló A f I. sor 835. hr. sz. 342. i. sz. a. hazra 800 
.J, 1x1 .: i .uhun az árverést elrendelte, és hogy a fennebb meg- 
jZ1 " az '902. évi április hó 25-ik napján d. e. 10 orakor 

tou lv*15®® házánál nidgtartandó nyilvános árveresen a megallapi- 
k|kiult.isi áron alul is cladatni fog.

K 0 A’'' ' /.ni szándékozók tartoznak az ingatlan bccsaranak 
kcsz.pénzbon, vagy az 1881. l.X. t. ez. 42. §-ában jelzett

- 1-Vai""'i'l sz,inijtott és az 1881. évi nov. lm l-én 3333 sz. a. kelt 
" rendelet 8. 8-aban kijelölt óvadékképes értékpapírban

......... letenni, avagy az IMI. évi l.X t. ez. l m. fa 
‘‘llitoH ■ ' biinatPénznck a bíróságnál elóleges elhelyezéséről ki- 

^■‘''■‘lyszcrü elismervényt átszolgáltatni.

A valódi FELLER-féle Elsa-Fluld az egészségügyi hatoság által meg van vizs
gálva és jóváhagyva. A berlini, római, londoni, párisi és nizzai kiállításokon aranyéremmel 
tüntették ki. Csak akkor valódi, ha minden üveg az »Elsa« védjegygyei van ellátva.

Nemcsak betegek, hanem egészségesek is rendelik, mert az idegek erősítésére, 
az arezbőr üditésére és szépítésére a fej mosására, korpa és hajhullás ellen és ezenkívül 
mint kitűnő szobaillatot is használjak.

Egv tuczat <12 üveg) postán szállítva 5 kor.. 24 üveg 8'60 kor.. 3G üveg 
12 kor. 40 f.. 48 üveg 16 kor. bérmentve utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után. 
A ki másodszor rendel, minden 12 üveghez

I üveget ingyen kap. ' •^.(1 

Törv. védve.

Védjegy.

Mindenkinek szí
vesen megírom, 
hogy busz évig 

béna voltam csak 
Feller-féle 

„E L S A-FLUID" 

mentett meg. 
így ir 

Stácz Mihnlyné. 
B.-Szaiviis.

Postán, vagy a pénz előzetes beküldése után bérmentve küldi az egyedüli készít.):

FELLER V. JENŐ
gyógyszertára, ö csász. es kir. fensege Bourbon Fíllöp horczeg udvari szállítója 

STUBICA. templom-utcza (Zágrábmegye. I
l-oi-uktnrak Bmlnpesien: Török József gyógyszertárában. VI., Király-titcza 12. sz. 
I)r. Egger-féle „Nádor" gyógyszertárában. Váczi-kórut 17. Zoltán Béla gyógyszer

tárban V., Nagykorona-utcza 2.'í.

Ki egészségét 
szereti, rendelje 
csak a Feller-féle

..ELSA-FLUID"

csodiiszcrt.
Juhász István,

Dnnatöldvar.
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Kévekötő aratógép, Xöszörükészülék,
fűkaszálógép, „Daisy" marokrakó aratógép,

gyártmány
Ne vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.

— Tessék mintakönyvet kérni!

Willilllll J. Stilllllilli::. Évi termelés:
362.000 gép.

Szénagyüjtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktára

Budapest.
V. kerület, Váczi-ut 30. szám.

Az elismert legjobb óh lelkit iinóbb

ACZél Okék *•  2- 3 és 4 barázdásuak

Rét. moha, tagozott és diagonal Boronák
Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek.

Ay>*i<*<>l(l  vet őyépek.

A, r a t ó - g é p; § k
fűnek herének.

Szenagyíljtök és arató gereblyék. Szénaforditók, 

Szabad,-aszaló készülék é8ttc’ek. 
Bor és gyümölcs sajtók.

<• \ íiinök•.«« ős sszölő zuzók
és bogyómorzsolók.

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONI A",
Tormáncs és vértetii pusztítására.

Szállítható takarék tűzhelyek.
legújabb szerkezetben

szabad, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gázhajtásra.

?J|

■v

16 bonóállat befogására,
Legújabb gabona-tisztitó-rosták.

TRIEUREK és KUKÖRIC2A fflÖRZSWÓK,
Szecska vágók, darálók répavágók.

Széna és szalmaprések. 82
valamint minden más fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanak

cs. cs kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, oasöntödék és DasliáinorniíÍDek

Alap, ISI B É C S. II i Taborstrasse 71. atO inán kas.

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Részletes árjegyzék és elismerölevél ingyen. Képviselők és viszontelárusitók kerestetnek. 3 -10

L*l í* ÍÜHfaiM 1*X 1*1 í*’

Viszoiilehírnsiíók kedvező íel letelek mellett. kerestetnek!
Hazai ipar! „EMKE' padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

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

„II M K. i44. pjadlWfilKJfBtzt, 
s így elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára 
szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk ; a szobapadlók fényezésere kiválóan alkalmas, mert

A Berkes-féle „EMKE" szobapadló lénymáz: rögtön szarad es igy a fényezett szoba már 1 óia múlva használatba vehető.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbhé kopik.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: szeszszel hígítható.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.
A Berkes-féle „EMKE" szobapadló fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 k^-.-os üveg*  bórmentve bárhova, ü korona.
Gyártás és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf Czegléd. Turnay Pál vaskereskedő 

l’jpest. Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B„ Péter Mór Szolnok.
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