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Társadalmi közgazdasági és irodalmi hetilap.
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Bérinenlctlcn leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Tűnődések.
Jó és balszerencse közt, kint és bent, egy 

évezred óta küzd a magyar, koronkint elveszti 
mindenét, csak hazáját nem, és mig élni fog a 
magyar, nem is fogja soha.

Küzdünk, harczolunk, vívunk, csakhogy ma 
már nem külső ellenséggel állunk szemben, ha
nem az ország kebelében magában dúl az ádáz 
harcz, mely kimeríti az erőket, a helyett, hogy 
a békés együttmunkálkodás edző tevékenységé
vel törekednénk e hazát nagygyá, hatalmassá, 
erőssé tenni

Mindenki a maga érdekeihez áll legközelebb, 
ez szent. - minden szentnek maga felé hajlik 
a keze, ez is igaz; de mit keres az egyéni érdek, 
mit a szentek érdeke ott, a hol a haza érdekei
ről van szó. A haza érdeke pedig mindenek 
előtt.

Nem ismerünk konszolidált gazdasági élet
ben agráriusokat és merkantilistákat, mert a kettő 
szükségképen egy fogalomba forr; nem is kép
zelhetjük egyiket a másik nélkül. Mégis ellen
séget látnak egymásban és egymás rovására 
rontják le azt a jó véleményt, a melylyel a kül
föld látva szép, máris mutatkozó, sikerkoro
názta törekvésünket - viseltetik irántunk.

Iparunk egyre eró'sbödik, egyre hatalmasabb, 
nagyobb tért szőrit magának hazánk közgazda
sági életében, melynek főtényezője — s ezt na
gyon jól tudjuk — a mezőgazdaság. De. mint 
az emberi testben sincsen élet, ha még oly pre
cízen működik is a szív és a többi alkatrészek, 
ha nem lüktet benne a vér, a mely hajtja, tartja, 
mozgatja az egész konstrukeziót: úgy nem kép
zelhető gazdasági életünk el ipar s kereskedelem 
nélkül. Csodáljuk is, hogy magukat agráriusok
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nak valló polgártársaink nem utaljak, minden 
megengedhető és lehetetlen fegyverek felhaszná
lásával, saját érd-keik előtérbe tolásával nyíltan 
és fennen hangoztatni, hogy a kormány elhanya
golja érdekeikét és pretereálja ezzel szemben az 
ipart és kereskedelmet. I lat ez nem áll!

Szterényi József miniszteri tanácsos múlt
kor a l.loydban tartott nagyérdekü felolvasásának 
kapcsán eklatánsul bebizonyította, hogy kormá
nyunk — hozzá is tette: méltán mennyivel 
hathatósabban istápolja a mezőgazdasági érdeke
ket az ipari és kereskedelmi érdekekkel szemben. 
Adatokkal bizonyítván he, mig kormányunk a 
mezőgazdasági érdekekre fejenként körülbelül 70 
egynéhány fillért áldoz, addig ipari és kereske
delmi czélokra fejenként csak 27 fillér jut. Éke
sen demonstrálta azt is, hogy Becs egymagában 
annyit áldoz ipari fejlesztésre, illetve az ipar fej
lesztésével olyannyira összefüggő ipari oktatásra, 
mint Magyarország összes iparkamarai. Ezzel 
szemben konstatálta, hogy hazánk ipara az utolsó 
évtizedek óta mekkorát haladt, milyen fejlődést 
mutat fel az állami iparfejlesztés végeredmény
ben, a mely ha nem is fényes, de mindenesetre 
eredmény. Mi gyufát keresünk, ne kapkodjunk 
hát csillagok után, örüljünk hat az adott körül
mények között annak, a mi van, és ne sopán
kodjunk egyelőre elérhetetlen czélok után, melyek 
nincsenek még, de meg lehetnek idővel.

Diána megtehette a mithologiában, hogy 
Actaeont egy szempillantással szarvassá változ
tatta; de nem lehet azt megtenni ma, hogy egy 
csapással közgazdasági politikát teremtsünk. Mint 
mindennek, úgy ennek is, talán jobban barmi 
másnál alaposan ki kell fúrnia, meg kell érlelőd
nie, mielőtt aratásba foghatnánk; most még csak 
vetjük a törekvés, a jóakaratu munkásság boro- 
nálta barázdákba a magot; ne túrjuk fel mind
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untalan a barázdákat, mert ha még oly jó is volt 
a vetés, ha még oly jó magot vetettünk is el, 
igy nem fogja fáradságunk meghozni gyümölcsét.

Hanem járuljunk legjobb tudásunkul hozza, 
hogy az imént elvetett magvak kikeljenek és oly 
nagygyá nőjenek, oly hatalmassá alakuljon ki 
belőle magyar nemzeti gazdaság: életünk, mint 
amilyennek azt minden magyar ember kívánja.

Mi kereskedők, iparosok vagyunk e gazda
sági élet impulziv mozgató elemei; iparunk, ke
reskedelmünk erősödésével mezőgazdaságunk is 
jobban fog érvényre jutni; látni való tehát, meny
nyire karöltve jár e kettő, mennyire összefüggő 
mindkét osztály érdeke.

Elég sajnálatos, hogy uraink ma gyerme
keiket hivatalnokká, katonává, papnak, mérnöknek, 
ügyvédnek, orvosnak, szóval mindennek inkább 
nevelik, csak kereskedőnek, iparosnak nem. Pe
dig nézzük csak, hogy egyéb távolabb fekvő 
példát ne mondjunk, a szomszédos német gazda
sági életet. Mily hatalmas, mily nagy, milyen 
világot uraló annak kereskedelme, ipara, mert 
ott a feudális nagybirtokosok nemcsak hogy nem 
restelik a kereskedelmet, az iparossággal való jól 
jövedelmező foglalatosságot, de büszkébbek egy- 
egy ott elért sikerükre, mint a melyet a lóver
seny vagy a zöld asztal mellett érhetnének el.

Nem mintha azt akarnék mondani, hogy a 
közhivatali, a katonai, papi, vágj- a diplomás 
ember pályája nem volna szép is, hasznos is, 
szükséges is; hanem elérhetnénk, hogy egy csa
pással nagyot lendülne hazánk kereskedelme és 
ipara, ha a vagyonosabb, az intelligensebb ele
mek is bele vinnék egyéniségükkel egyben azt 
a rokonszenvet is, a mit magyar kereskedelmünk, 
iparunk méltán meg is érdemelne. Ha igy arisz
tokratáink, földbirtokosaink gyermekei megbarát
koznának a kereskedelem, az ipar magasztos esz-

T Á R C Z A.

Eltévedt szív.
Untba minden, lelkem mindig csak visszaszáll a 

kis utczaba, a mely nincs többé, a melyből én költöz
tem ki utoljára. Itt a paloták közt nem érzem én jól 
magam, minden ember idegen, de ott minden ember 
ismerős volt, közte akadt egy pár jóbarát, a kikre úgy 
emlékezem most, mint a száműzött otthon kapott bü- 
tteire. Ilyen jóbarátom volt nekem Kelényi Pista is. a 
kinek íme most elmondom a történetét.

Szemben lakott velem, a kopott sárga házban, a 
mehm',.. udvarára tavasz múlásakor három öreg akáczfa 
hullatta hófehér, de buja illatú virágát. Kelényi sokszor 
ült e Iák alatt, szívta az illatot, hallgatta a lombjuk 
susog,isat. Mint jogász-gyerek került a kis utczába. <»ly 
>ZeP I volt, leányos arcait. kedves, csak a két nagy 
h-iriia szeme mélytüzű ragyogása mutatta, hogy benső
jében iciii. Eleinte szorgalmasan járt az egyetemre. 
,nnult ./.tán abbahagyta és nekiment az ivásnak. nap- 
,,aP után részegen került haza. A változás okát nem 
értette senki. Kelényi egész nap aludt, olykor estefelé 
chredt. elment hazulról, senki se tudta hova. Később 
Mamii tért haza, de mindig reggel; aztán egy napon. 
,,lnikor már nyakig úszott az adósságban, a háziasszonya 
naK.v megnyugvására jelentette, hogy van állása. Kor- 
rektoi lett belőle valami lapnál. Es attól kezdve el volt 
\u|nve az ő sorsa. Persze mindennap hajnaltájban ke- 
mit ház i. már a hivatalos elfoglaltsága miatt is. I'iatal 
'"raval járó derűs jókedve eltűnt. Komor, zárkózott lett. 
er^ste a magányt. Olykor, ha összekerültünk, hallgat

tunk együtt, aztán fölsóhajtott:
Nem ér ez az élet semmit! 
Mi bajod? — kérdeztem.

Semmi, semmi! de mégis van valami, majd 
I egyszer megtudod.

Kutató szemem nem tudott a lelke mélyere be
látni. De arról meggyőződtem, hogy valami végzetes 
szenvedély bántja. Később megtudtam, hogy szerelmes, 
őrülten, de reménytelenül; hanem hogy kit szerel, el 
nem mondta. Lassan-lassan csodás változáson ment ke- 

I resztül. Megvénült. Nagy lehetett bánatának terhe, hogy 
igy meggörnyedt alatta. Sápadt, halvány gyerek lett 
belőle, arcza beesett, mint egy kiélt embere, olyan lett; 
csak a két szeme ragyogott, olykor szinte foszforesz- 
kált. Így évődött. gyötrődött magában. Én pedig sokszor 
tűnődtem: vájjon mi bántja, s mi lesz a vége ennek a 
szenvedélynek?...

Csöndes tavaszi e*  te volt, mikor hazahozták. Az 
; öreg háziasszonya jött, hogy menjek át. Kelényi beteg, 
i összeesett az utczán. most is rosszul van. engem kéret. 
I Átmentem. Szobája nyitott ablakán benyúlt az egyik 
I vén akáczfa ága. betódult a fehér virágok hódító illata. 

Kelényi holtra sápadtan, ruhástól feküdt az ágyon. Első 
pillanatban azt hittem részeg, de csakhamar láttam, hogy 

I nagyon is józan.
Ülj ide az ágyam szélére. - szolt csöndes 

i hangon. ülj ide és hallgass meg engem! A mit most 
mondani fogok, nem tudja senki, talán sejtik néhányat), 
mert őrültségemben olykor tán megfeledkeztem magam
ról. Mert őrült voltam én és vagyok is. Te tudod, hogy 
mi tett őrültté: a reménytelen szerelem. De hogy kibe 

' vagyok szerelmes ilyen őrült módjára, azt csak most 
tudod meg. Ismered őt, ismeri az egész világ, hiszen 
színésznő, a nevét ne kérdezd. Én sohse hívtam őt az 
igazi nevén magam előtt, csak egyik szép szerepéről 
igy: Lili. Lásd, őt szeretem, a kinek oly sok a bűne, 
de nem annyi, hogy a szépségéért, meg a művészete 
lebilincselő szavaiért meg ne tudná bocsátani, el ne 
tudná feledni az ember. Az ilye., szerelem persze csak 
reménytelen lehet. Tudtam és tudom. Őrültség volt, de 

lásd, az őrültség olykor több boldogságot ad. mint a 
józanság. Sokat szenvedtem, de olykor boldog voltam, 
ha a színházban elnéztem őt. ha itt az akáczok alatt 
elábrándoztam róla. De sokkal többször voltam boldog
talan. s most már betelt a mérték. Oh, hányszor jártam 
éjszakárol-éjszakára az utczákat. mint az üldözött vad. 
hányszor akartam más asszon)*  karjaiban vigasztalást 
találni. Hiába. Evek óta már. ha már- nőt öleltem, min
dig azt képzeltem, őt ölelem, őt, a kivel egyszer beszél
tem evek hosszú sora alatt. De kiábrándulni em bírtam. 
Tudtam, mondom, hogy e szerelem reményt, en. Es ez 

a tudat megbénított teljesen, azért nem lett belőlem 
semmi. Es hogy milyen semmi vagyok, azt ma este 
tudtam meg. Szegény vagyok. Es mégis összehoztam 
annyi pénzt, hogy a mai premier alkalmából egy remek 
bokrétát nyújtottam fel neki. Sok virágot kapott. Mind 
magához ölelte, de mikor felvonás után kitapsolták, az 
enyimet hozta ki, mert a legszebb volt. En pedig ekkor 
rohantam fel a színpadra, az öltözője elé. hogy talán 
majd most visszaemlékezik reám. talán szívesen fogad, 
talán elmondom neki, hogy evek sora alatt mit éltem 
át; majd magam sem tudom, mire gondoltam.de érez
tem. hogy beszelnem kell vele. A virágai között bab
rált. amikor fölértem. Az öltöző előtt sok ember állt, 
nagy urak, újságírók, színészek, koristalányok. mind 
egy szál virágért csengett.

Adok, mindjárt adok, - -szolt ő és (sorra né
zegette a bokrétákat. Egyszerre kezébe akadt az enyém. 
Kitépte a névjegyemet.

Kelényi István! - olvasta hangosan. S azzal 
nekiesett a bokrétámnak, tépte, szakgatta szálait, adott 
belőle boldog-boldogtalannak, kinek egy szálat, kinek 
többet. Pár pillanat alatt összetépték a virágaimat, nem. 
nem a virágaimat, a szivemet. S nekem mindezt látni, 
erezni kellett. Oda szerettem volna menni, megfojtani 
azt a kegyetlen asszonyt, de nem tudtam mozdulni, 
csak álltam, álltam, mintha lábam a földbe gyökerezett
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méivcl, nem volna szükséges garmadába ontani 
nap-nap után a betűket, iparpártolásra való buz
dítás czéljából, hanem így szélesebb körben 
kedvelte, kívánta lehetne tenni a magyar ipar 
és kereskedelem termékeit.

Borsot hintünk a falra ma a sok czikkel, 
mely mind azon bnsul, hogy nem pártolják kellő
képen fogyasztóink a hazai termékeket, és ebben 
főképen - Darvin tanára, alapítván thézisünket 
- - arisztokratáink hibásak, mert nekik csak az 
tetszik, a mi nem magyar, csak az a jó, a mit 
nem hazai iparos állított elő. s igy a többi osz
tályokban is utánzókra találnak. Ipari fejlettsé
günknek azon a fokán állunk mar ma, a mely 
nem teszi szükségessé, hogy a szomszédhoz for
duljunk, csak egy kis jóindulat és főképen az 
kellene magyar iparunk, kereskedelmünknek, hogy 
hazánk társadalmának vezetői is megbarátkozza
nak a magyar termékek pártolásának magasztos 
eszméivel és akkor elértük azt. a mi után annyi 
magyar ember szive dobban cpedve, és meglesz 
az is, a mi még ma nincs meg: közgazdasági 
függetlenségünk, iparunk és kereskedelmünk fel- 
virágozása.

Nem hisszük, nem is várjuk, hogy e néhány 
sorral elérjük gazdasági viszonyaink szanálását, 
az ellentétek teljes elsimítását: de ha bármely 
csekély mértékben is hozzájárulhattunk a gazda
sági életünk harmóniáját zavaró dissonanciák el
simításához, akkor igénytelen kis czikkünk ered
ményével teljesen meg leszünk elégedve.

Dán Leó.

Gödöllő lakbérszabályzat-tervezete.
Közli: Elefánty Béla, adóügyi községi jegyző.

(Vvge.)

29. §. A bérlő akár az egész bérhelyiséget. akár | 
annak egyes részeit, más megállapodás hiányában, al- 
bérbe adhatja, de úgy a bér. mint a tisztántartás és a 
rongálásokért ő marad az albérlővel egyetemleg felelős.
s a főbérlő iránti felmondás az albérlőkre is kőtelező.

30. §. A bérlő mindjárt a kibérlés alkalmával kö- I 

teles nyilatkozni, hogy mi czelra kívánja használni a 
bérleményt. A bérlemény csak a kibérlés alkalmával 
megállapított módon használható. Amennyiben ez iránt
a kibérlés alkalmával más megállapodás létre nem jött, 
a bérbeadó nem köteles oly használatot tűrni, mely a 
bérlemény természetével, rendeltetésével és a közerköl- 
csiséggel. avagy a bérlőnek a bérbeadó előtt tudva levő 
foglalkozásával ellenkezik, továbbá a mely a bérlemény 
sérelmével vagy veszélyeztetésével, vagy a szomszéd 
lakók nyugalmának, szokatlan háborgásával jár.

31. §. Ha a bérlő a bérleménynek szerződésellenes, 
vagy az előző §-ban megállapított szabály lyal ellenkező 
használatát a bérbeadó felszólítása daczára megszüntetni 
vonakodik, a bérbeadónak joga van a bérleménynek 14 

volna. Egyszerre megszólalt a csengő és ő kifutott az 
öltözőből be a színpadra. Én pedig magamhoz tértem 
s megindultam kifelé. A mit láttam, a mit hallottam, 
iszonyú hatással volt reám. Egész ejjel barangoltam és 
rájöttem, hogy én nem vagyok szerelmes, nem. én gyó
gyíthatatlan beteg vagyok, testi vagy lelki beteg: mind
egy. gyógyíthatatlan beteg. Es ezért bevettem valamit, 
a mi máj I mégis meggyógyít, még pedig hamarosan. 
És most isten veled! Érzem, hogy csak perczeim van
nak hatra és ezek az övéi . .. az övéi.

Kelényi Pista elhallgatott. Néhány pillanat múlva 
elvesztette eszméletét, majd csendesen elszenderült. Az 
ablakon benyúló akáczfaág a halottas ágyra ráhullatta 
fehér virágát, édes mámoritó illatot terjesztve, a tavaszi 
nap sugara pedig diadalmasan tűzött rá szederjes ar
czára .. .

A holmiját eladtuk, abból temettük el. Nem kisérte 
senki, csak én, meg egy-két vénasszony a kis utczából. 
S miközben a föld kopogva hullott egyszerű fakoporsó
jára. én fátyolos szemmel a temető vadvirágait néztem. 
Az jutott eszembe: minő szépek, kedvesek a virágok: 
de ha egy letörik, elhervad közülök, kinek jutna eszébe 
bánkódni rajta, ki törődne vele.

Nemeskén Kiss .lü;sef.

példa.
Jó magyarom, tudhatsz je sok 
Kimagasló példát.
Amely szerint az életet
Okkai-móddal éld At.
Alkalmazkodj mindenképpen
A körülményekhez;
S a jutalom, ahhoz képest.
-• Ne félj tőle - meglesz!

Találtam én is egy példát:
Megvan, heüréka:
Szárazon s vizen jól megél
A - rarangyos hékn.

Dr. Hermán Lipot.

i nap vagy a rendes kiköltözési idő alatt leendő kiürít
tetését az illetékes bíróságnál kérelmezni. Ha a bérlő 
a bérleményben rendőri tilalom daczára a személy- vagy 

| vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyakat tart, vagy 
| ilynemű foglalkozást űz. akkor kiköltöztetését a bérbe- 
' adó előzetes értesítése mellett a rendőri hatóság hiva- 
| tálból ozközli. Kéjnők beköltözését, amennyiben a 
; bérbeadó előtt ily minőségük a bérlet megkötésekor tudva 
* nem volt, a bei beadó eltilthatja, vág) ha mar beköl

töztek volna, azoknak azonnali kiköltözését rendórhato- 
! sági utón szorgalmazhatja. Ezen esetben, valamint az 

előbbi > eseteiben is. a bérlő a bérbeadónak a felmon
dási időre jani bért megfizetni köteles. A rendőrhatósági 

! beavatkozás a bérbeadó és bérlő közt a bérleti viszony- 
' hol felmerülhető magánjogi kérdésekét nem érinti, ha- 
I nem esetleges elbírálásuk az illetékes bíróság hatas- 
| köréhez tartozik.

32. Magánbérletre a jelen szabály rendelet II-ik 
szakaszának, nemkülönben az általános használati mó
dokat tárgyazó szakaszoknak rendelkezései meg elelóleg 
alkalmazandók. Padlást képező magtáraknál jogában all 
a tulajdonosnak meghatározni azon sulymenny iséget, 
melylyel a magtar megterhelhető. Ha a bérlő e kikötés 
ellenere jár el. jogában all a tulajdonosnak a túlsúly 
eltávolítását hatósági utón sürgetni; ha pedig a túl
terheléstől a tulajdonosnak valóságos kara származott 
volna, azért a bérlő felelősseggel tartozik. Az ezen J?-ban 
említett hatósági közbenjárást is a rendőri hatóság tel
jesíti. mig a kárkövetelés iránti igény a bírói útra tar
tozik.

33. Lakásoknál a bér es járulékai megfizetése
itek kötelezettsége a bérlőt es közös háztartásban élő 
hitestársát egyetemleges kötelezettséggel terheli.

34. Jt. Mig az esedékes bérösszeg meg nem fizet
tetik. a bérbeadó jogosítva van azon ingóságok elszál
lítását. a melyekre őt törvény es zálogjog illeti, szükség 
esetén rendőri segély igény bevételével megakadályozni, 
s azokat a kielégítésig azonban minden használat 
nélkül - megőrizni.

35. §. Ha a bérkövetelés, vagy az előző szakasz
ban említett jog vitássá válik, köteles leend a béraeado 
azon bérkövetelést, a melyre a visszatartási jogát meg
állapítja. a bíróság előtt, a bérlőnek ebbéli felszólításá
tól számított 8 nap alatt, vagy amennyiben az illető 
bérkövetelés még le nem járt volna, a bérkövetelés le
járati idejétől számítva nyolez nap alatt annyival inkább 
érvényesíteni, minthogy külömben a visszatartott ingók 
tekintetében visszatartási jogát elveszti. Azon lejárt vagy 
lejárandó bérkövetelés és járulékainak kifizetésével vagy 
bírói letétbe helyezésével, melyre a bérbeadónak törvé
nyes zálogjoga kiterjed, a zálogjog azonnal megszűnik.

36. §. Azok, kik a ház gondozásáért vagy a ház
beli felügyeletért lakással vagy fizetéssel bírnak (ház
mesterek), a tulajdonos irányában cselédeknek tekin
tendők és lakásukra nézve ezen szabály rendelet hatá- 
rozmányai ki nem terjednek.

37. §. Ezen szabály rendelet megyehatósági meg
erősítés és a járás hivatalos lapjában történt kihirdetés 
után megállapítandó és a képviselőtestületi közgyűlés 
által meghatározandó es közzéteendő napon lep hatály
ba. Az érvényre jutás előtt keletkezett, de az érvényes
ség idejében lejáró bérleti szerződéseknél a lak változá
sai. ehhez képest a felmondási időhatárokra vonatkozó
lag a jelen szabályrendelet §-ai megfelel" alkalmazást 
nyernek.

HÍREK.
A király Gödöllőn. ' > felsége a király nem vasárnap, 

mint tervbe véve volt. hanem kedden, e ho 18-án 
rándult ki Gödöllőre egy egész napon át tartó vadá
szatra. Uralkodónk reggel 8 órakor érkezett meg udvari 
külön vonaton Gödöllőre, honnan Pettera Hubert udvari 
fővadász kíséretében Babaira hajtatott, hol egész napon 
át maradt s rövid pihenőket tartva este 6 óráig cserké
szett. Este Gödöllőről ismét visszautazott a fővárosba. 
() felsége e hó 20-án utazott el udvartartásával Buda
pestről Bécsbe, hol a husvét ünnepekig marad. Az iin- 
népeket leányánál. Mária Valéria főherczegasszonynál 

1 fogja tölteni Walseeban.

Igazgatósági ülés. Nugyfontosságu ülése volt f. ho 
20-án a gödöllői takarékpénztár r. t. igazgató ligának, 
l'j vezérigazgatót és elnököt választottak. E : a két leg
fontosabb hivatal egy pénzintézetnél s cl kell ismernünk, 
hogy az igazgatóság választása minden tekintetben na
gyon szerencsés. Vezérigazgatóvá Galántai fekete Imre 
a gögöllői borászati egyesület vezérigazgatója s a taka
rékpénztár eddigi elnöke, elnökké pedig Kapczy Vilmos 

I főszolgabíró, a 111. oszt, vaskoronarend stb. lovagja let
tek megválasztva egyhangú lelkesedéssel. Az igazgató
ság elhatározta továbbá, hogy f. é. ápril 22-ére rend
kívüli közgyűlést fog összehívni a néhai vezérigazgató 
halála folytan megürült ötödik igazgatósági tagsági hely 

I betöltése czéljából.
A polgárikor mulatsága. A gödöllői polgárikor e hó 

15-én műkedvelői színi előadással egybekötött táncz- 
mulatságot rendezett, mely minden tekintetben fényesen 
sikerült. A műkedvelők a Próbálni:itss<igot adták, melyet 

i Nagy ('.völgy tollából egy hazafias prológ előzött meg. 
, mely Teér Kálmán által elszavalva nagy hatást tett a 
| megjelent nagy közönségre. A műkedvelő szereplő szc- 

mélyek közül különösen nem emelünk ki senkit, mert 
1 mindenik nagy igyekezettel és igazi művészettel adta 

szerepét s oly öszjátékot produkáltak, amely becsületére 
vált volna bármely vidéki színpad hivatásos színészeinek 

is. Különben meg is lehettek elégedve a sikerrel, inerl 
a nagyszámú közönség, mely az Erzsébet szálló i;,^. 
termei zsúfolásig megtöltötte, nem is fukarkodott . 
elismeréssel velük szemben. Szóval: nagy sikert ,,.lt. 
tak, amiben nem csekély része volt a rendezésnek sem. 
Az előadás után tánezraperdült a fiatalság cs rakta s 
Béla czigany zenéje mellett reggel fel hat óráig. P \ 
már nem leheléit, bar még akkor is - az utolsó c>,ir- 
dást 40 pár tánczolta. de akkor már kezdtek in
kandikálni az ablakon a felkelő nap első sugarai. ,\ 
polgári kői is meglehet elégedve úgy az erkölcsi. 1; t 
az anyagi sikerrel, mert az előbbi határozottan i 
volt, ez utóbbi pedig a 273 kor. 60 fillér összes heu- 
leiből a 224 kor. 34 fillér kiadás levonása után 49 I. 
26 fillér tiszta jövedelmet mutat, ami szintén elég na 
nak mondható). pi'liil/izetlek: Nich Ede kir. tarmc--- j 
kor. Gráf Aladár 4 kor. Eck Flórián 2 kor. Német S m- 
dór 2 kor. Balog Sámuel I kor. 40. Polner Zoltán ; 
kor 20. Lipcsei Leó, Neszveda Antal. Neubauer Iliig.., 
Kovács Lajos I 1 kor. Gutman Antal 40 íill. összesen 
19 koronát. A polgárikor elnöksége a kör nevében ez 
utón mond köszönetét a felüllizetésekért es a műked
velőknek szives közreműködésükért.

Az udvar Gödöllőn, ó felsége a király legfel- ■ • > 
udvartartásával április hó közepén érkezik Gödöllőié, 
a hol június elsejéig azaz hat hétig fog tartózkodni. -- 
Az idén ez idő alatt Gödöllőnek több főrangú vendege 
lóg lenni: igy IV. Fcrdinánd toscanai nagyherczeg ói 
fensége már április 10-ike körül megérkezik s csaknem 
két hónapot fog Gödöllőn tölteni. Mária Valéria főher- 
czegnő () fensége is el fog jönni ez idő alatt csaladjával 
Gödöllőre Felséges atyja látogatására és 8 -10 napot 
fog Gödöllőn tölteni. Mint ezekből következtethető, az 
idén tehát az udvari élet elég élénk lesz s természetesen 
meg fog élénkülni vele Gödöllő is. Bizony rá is fér már 
egy kis királylátogatás!

Katonai hírek. I ’túilliliisok. A gödöllői járás részére 
az utóállitások f. évi május 15-ikén lesznek megtartva 
Budapesten, a Mária Tcrézia-taktanyában. Az utóállitás- 
ról elmaradottak f. évi július 17., aug. 7., szept. 4., oki. 
23., nov. 22.. decz. 18-án és 1903 január 22-én és febr. 
17-én d. e. 9 órakor állíthatók elő megvizsgálás végeit 
ugyanott az állandó sorozó-bizottság elé, melynek pol- 

1 gári elnöke Bellaágh Imre kir. tanácsos, t. főügyész; 
helyettese: Kontra Kálmán nyug, főszolgabíró; polgári 
orvosa: dr. Hirkó László vármegyei főorvos, helyettese: 
dr. Andreánszky Jenő t. orvos. - Keiülrusgábil. A f. 
évben megtartott katonai sorozáson felülvizsgálatra uta
sított védkötelesek vizsgálata f. évi április hó 12-én d. e. 
9 orakor fog megtartatni Budapesten, a Mária Terczia- 
laktanyában a kiegészített sorozci-bizottság által.

Hymen. Láthner János aszódi czipészmester házas
ságra lépett Büchler Czeczil kisasszony nyal. Érdekes a 

I dologban, hogy Aszódon ez az első vegyes házasságot 
kötött pár. A nő izraelita, a férj pedig keresztény katlio- 
likus s még hozzá bajor állampolgár. — Weisz Adolf 
gödöllői kereskedő eljegyezte Schönthal Gizella kisasz- 
szunyt, Schönthal József kereskedő és neje bájos leá
nyát Gödöllőn.

Jéggyár. Goldner Jakab czinkotai kereskedő jég- 
1 gyárat fog felállítani járásunk területén. Czinkotán. Ez 

ügyben az engedély megadását megelőző helyszíni 
szemle es tárgyalás e ho 21-én tartatott meg Kapczy 

, Vilmos főszolgabíró, a III. oszt, vaskorona-rend lovag
jának személyes vezetése alatt Czinkotán. s mint érte
sülünk. az életrevaló és közegészségügyi szempontból 

; is fölötte fontos gyár létesítésének már mi sem áll 
; útjában.

Halálozás. Kohn Izrael kereskedő c ho 15-én meg
halt életének 82-ik évében. Az érdemes öreg űr ötven 
éven keresztül lakott Domonyban, hol előbb mint ke- 

' reskedő s később mint magánzó valóságos jóltevóje volt 
a szegényeknek. Temetése e hó 16-án ment végbe, nagy 
részvét mellett. Özv. Taxncrné Farkas Rozália cle- 

í tének 86-ik évében elhunyt Gödöllőn. Temetése c lm 
20-án volt nagy részvét mellett.

Uj tanító. Fehérkuty Béla, volt kiscsalomjai tai 
j kit - mint annak idején hírül adtuk. - Domony ’ ■ > 
1 ség lőtanitójává választott, most foglalta el hivatalai 
j Domonyban. Az installácziónak ünnepies színezetei ad 

a domonyiaknak maris tapasztalható szeretete az ij 
j tanító személye iránt, kitől a magyarosítás terén ' - 

gyökeres magyar ember lévén -—sokat várnuk. A k 
ség totajku.de tiszta magyar érzelmű lakossága ki.' 
ben a lehető legjobb alany is a magyarosítás ml 

i munkájához, s igy hisszük, hogy az uj tanító d' —i 
meg lesz könnyítve és bizton reméljük, hogy sikeres 

' is lesz.
Ünneprontók. 'furán a r. kath. templomban egy 

éppannyira elitélendő, mint megvetésre méltó dolog v <- 
tént az elmúlt vasárnap. Az istenitisztelet alatt kél ti' • 
legény egymással összeveszett és tettleg inzultálták c. . ■ 
mást. A verekedő ifjakat azután kivezették a templ" ' 
hol, az istcnitisztelet azonban már meg volt zavarva.- 
csak jó idő elteltével, mikorra kedélyek már néni ! 2 
lecsillapultak, volt folytatható. Az esetet a esendői-'g 
feljelentette.

A székelykérdés iránt országossá lett az érdekl i s 
s ennek az érdeklődésnek a fölkeltésében nagy érdeme 
van a »Magyarság«-nak, mely a mellett, hogy a l’a ll 
cs külföldi eseményekről teljes mértékben tájék"//-' 
olvasóit, világos képet ad arról a nagy veszedelemi"1- 
mely az egész országot fenyegeti a nemzetvédő székely- 
ség pusztulásában. Nagy nemzeti hivatást teljesít 
is a »Magyarság«. hogy ápolja a régi tiszta mau)-" 
erkölcsöket, nyelvében, szellemében tiszta magyar, g"11'

totajku.de


1902 márczius 23. ASZÓI) ES VIDÉKÉ
losaii elkerüli a fiatal nemzedék lelkét métclyezö léha- 
‘.mókát. hzenzíicziokat. I art-, felekezeti e> osztálypuliti- 
kat nem hHUOin a niag.,;.r faj egységét, megerősö- 
lését. köz**  czelu munkásságra való serkentését szol- 
' yja. K mellett tanúskodnak vezérczikkei, tárczai es e 
fellett tanúskodik minden rovata. Nagy lelkesedéssel 
rigaija a nemzeti oktatás ügyet, mim a nemzett poli
tika legnagyobb erősséget s e munkában a szerkesztőt, 
Ik’iicdek kleket, a nemzeti kultúra napszámosai igazi 
lelkesedéssel támogatják. A »Magyarsag« mindennap 
j-özöl eredeti tarczat. A nagy gonddal szerkesztett lap. 
uielv mindennap délután jelenik meg. a legolcsóbb lap 
eZ jj(, szerint. Előfizetési ára egész évre 14 korona fel 
évre 7 kor., negyed évre 3 kor. 60 üli. s egy hónapra 
ljO kor. Kiadóhivatal: Budapesten. Szentkiiályi-u. 28 a

Elfogott dezentor. Czinkotán e ho 18-án reggel 7 
„cakóra csendőrőrs letartóztatta Ziegler Jenő szökésben 
levő mezőberényi születésű 16. huszárezredbeli katonát. 
\ szökevény már vasárnap óta távol van ezredétől és 

a hirtelen elrendelt körözésében nyert személyleirás 
alapján ismerte meg és fogta cl a csendőrőrs, mely az
után \ isszakisérte ezredéhez.

Független Magyarország ezim alatt politikai napi
lap indult meg Budapesten, mint az országos független
ségi vs 48-as Kossuth-párt hivatalos orgánuma, Dicnes 
Mártoi <az ^Egyetértése volt szerkesztőjel. Kossuth 
Ferenc/, es Seress László szerkesztésében. Előfizetési 
ára egy évre 28 kor. A lap naponkint reggel jelenik meg.

Kis Élczlap. Nemrég hiteles kimutatás jelent meg 
arról, hogy a »Kis Elczlapa a legelterjedtebb élezlapja 
Magy-'országnak. Ez abban leli magyarázatát, hogy a 
lap rendkívül gazdag tartalmával és művészi kiállítá
sával felülmúlja az összes hasonirányu lapokat es a 
mellett hihetetlenül olcsó az előfizetési ára. Negyedévre 
csak 2 kor. 40 üli. A »Kis Élczlape-nak nem szabadna 
egyetlen nyilvános helyen sem hiányoznia, mert a lap 
kiadóhivatala még sok kedvezményt is nyújt, amennyi
ben minden uj előfizetőnek ujságtartót vagy mappát, 
vagy egy fali naptárt ingyen küld és mindent elkövet, 
hogy nagyszámú előfizetőit ki is elégítse. A most meg
induló évnegyed rendkívül érdekesnek Ígérkezik, inért 
ebben az évnegyedben kezdi meg a szerkesztőség a 
pályadijat nyert humoreszkek és versek közlését.

Éjjeli mulatság. Jóideje lesik már a péczeli ház
tulajdonosok azt az egyént, a ki házaik falát, kerítései
ket. salukátereiket, ablakaikat, szóval azt. a mi éppen 
kezeügyébe esik az utczán, éjjelenként megrongálja. 
Most végre a csendőrség elcsípte a jomadarat Cselőtei 
István péczeli suhancz legény személyeben, a ki már 
szinte re ne volt apró pusztításai revén a háztulajdono
soknak. A nyomozásra l.’ngvári József és Majzik Pál 
péczeli lakosok feljelentése adott alkalmat, kiknek abla
kait vasárnap éjjel beverte, kerítéseiket és a ház előtti 
padot megrongálta, összetörte. A derék ifjú a vizsgálat 
során beismerő vallomást tett.

A ..Magyar Hírlap", mint legfüggetlenebb, semmi
féle pártfegyelemnek alá nem vetett orgánuma a szabad 
sajtónak, immár teljes tizenegy esztendő óta szolgálja 
a magyar közönség érdekét. Ez a szolgálat a legeszmé
nyibb. mert egyes-egyedül hazafias érdekék előmozdí
tását jelenti. Jelszava: a haza minden előtt. Ehhez ké
pest rendületlenül és megalkuvást nem tűrve hárezol 
minden igaz magyar ügyért. Iránya szabadelvű és de
mokrata. A nemzet minden hű fiának egyforma jogai
ért küzd folytonosan. Politikai czikkeit elsőrangú publi- 
ezistak Írják, kik közt a lapvezér, dr. Ilertzka Tivadar, 
közgazdaságunk legfontosabb érdekeinek a megvitatója 
cs védelmezője, mint különben is e téren európai nevű 
kapaczilás, jelentékenyen szerepel. A lap szépirodalmi 
részét az egész mai magyar szépirodalom legkitűnőbb 
io'i -zolgáltatják. Regényei a hazaiak mellett nagyhírű 
külföldi írók alkotásai. A wMagyar Hírlapit a magánélet 
tisztaságának is éppoly fáradhatatlan oltalmazója. mint 
a közéleté. Ehhez képest finom és előkelő hang Jellemzi 
minden közleményét. Rovatai rendkívül érdekesek és 
frissek. Művészi kérdésekben igazi kapaczitások világo
sítják fel az olvasót a lap hasábjain. A »Társaságit ro

vatban mulattató olvasmányt ad. rendszerint aktuális 
vonatkozásút. Szerkesztői üzenetei a legváltozatosabb 
kérdésekre adnak választ ; zon előfizetőknek, akik bár
minő életbevágó ügyben leivilagositást. tanácsot, niagya- 
razatot s*b.  kérnek a laptól. Most kezdi meg a ...Magyar 

m-h-10 *Se,n*rov’cs Dancsenk" hírneves orosz írónak 
’>Mtlhók romjain*  ez. nagy feltűnést keltett, rendkívül 
erdekes regényét, a melynek kezdő szamait minden uj 
előfizető megkapja. A »Magyar Hírlap*  páratlan 1 álló 
kedvezményekkel is kedveskedik előfizetőinek......elyek 
közül legnagyszerűbb az az ingyen könyvtár, a mit 
karaes.myi ajándékul küld szét rendes hívei k«»zt. Min
den előfizető annyi kötet pompás regényt kap ugyanis 
karácsonyra, teljesen díjtalanul, ahány hónapig egy- 
\égben volt előfizetőié a ”.Magyai Hirlapc-nak. ha mind
jent havonkim küldte is be az előfizetési dijat Így tehát 
a ki egész éven at hű maradt a laphoz, összesen 12 
kötetei kap. A többi kedvezmény is fölöttébb értékes. 
Kedvezményes áron, negyedévre 9 kor. 50 f. fizethetni 
elő a wMagyar Hirlap«-ra és az >< »rszág-\’ilag(> képes 
hetilapra 12 korona rendes ár helyett; a legjobb képes 
gyermeklapot negyedévre 1 korona rendelhetik meg a 
«Magyar Hírlap*  előfizetői. A in. kir. állami, valamint 
a megyei és városi rendőrhatóságok s a m. kir. csend
őrség a wMagyar Hirlap«*ra  es a »Rendőri Lapok «>ra 
’a magyarországi rendőrhatóság hivatalos közlönyére i 
együtt negyedévre 8 koronával fizethetnek elő 12 kor. 
helyett. Előfizetéseket elfogad a wMagyar Hírlap*  kiadó
hivatala Budapesten. V.. Ilonvéd-utcza 10.

Betörés. Domonyban feltörtek Kmetty János ács
mesternek a Feketén levő pinezéjét s onnan három 
hektó bort és egész csomó szőlőműveléshez szükséges 
szerszámot és egyéb ingóságot vittek el. A hatalmas, 
nehéz vasrudakkal és erős Wertheim-zárral elzárt ajtót 
hihetetlen ügyességgel törték fel a rablók, a miből arra 
lehet következtetni, hogy professzionátus gazemberekről 
van szó s nem holmi apróbb zsiványbandáról Az aszódi 
csendőrség széles körben megindított nyomozása ezideig 
eredményre nem vezetett. Czigányokat gyanúsítanak a 
tett elkövetésével, a kik nagy karavánban vonultak át 
mintegy 8 10 nap előtt a határon cs 1 levesmegyébe,
Hatvan felé vették utjokat. A nyomozás ez irányban is 
megindult és igy nem lehetetlen, hogy a rabló bandát 
llevesvánnegyében fogják elcsípni.

TTl I A vonA,-« melylyel mindenki etonn.il 
Uj . AldliyUZU, moshat, en uijá aranyothet 

t úk.lr- ts kepkeretai, iánkról, 
viragasztah, tonplomcsillárt atb. - Egy üveg ecittlií 
80 kr„ i/i literes üveg ín 1.60, ‘/a literes nagy Övei I frt. 
- Sport-cOkkek, gyermek jaOkaterek. háitartial- «s 

ebédlő aszt.il-kellekek ulazAi- és tsetegApolíshoi való 
tárgyak (elöl nagy képes árjegyzéket bementve kaid 

KERTÉSZ TÓDOR Bud«pe«f. IV, KrlilJlllr. 

\ r . . '.1'1 all<'' szerezzenekAiOlOl'VllS.irlOK meggyőződést, melyik gyárt
mány a legjobb!!

Drezdai motor gyár részD.-f.
(Ezelőtt líl.l.Et

gyártja az elismert legjobb benzin és gázmoto
rokat és benzinlokomobilokat. Malmuk, titkár- 
mány-kamrák. eséplés és minden más üzemhez 
kipróbáltad a legtökéletesebb, legegyszerűbb szer
kezetit. legtartósabb, legkönnyebb kezelésű és leg
olcsóbb üzemű gépek Legelőkelőbb referencziák 
több évi legkielégitőbh üzemekről rendelkezésre.

Vezérképviselet és mintaraktár: Gellert Ignácz és
BUDAPEST. VI.. Teréz-körut- 41. szám ta nyugoti pályaudvar

T ársánál
közelében).

Minőén kiállításon és versenyvízsgálaton legelső 
dijakkal kitüntetve I

l.'Jáfl'H V. I!MW> sz.ntlhnz.

ÁiTcrcsi hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhitté te

szi, hogy a gojiilb'.i kit. jarashtnis.ignal l!MX) évi V. |35!l !t szánni 
végzésével I >r. Gei^ő Izot ügyvéd altat képviselt l'Gő magyar 
szállít isi vallalat felperes resztre Bacskay Miklós alpetes ellen 40 
kor. 20 f. I.ovetelús es jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
f'-lyt.m ttlpeiestöl lefoglalt K?S koronára becsült ingooigokra, a 
fcnti.kzett gödöllői kir. járásbíróság fenti szánni végzésével az 
árverés elrendeltet ven, annak felülfoglaltatok követelése eicjeig is. 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek v Ina, alperes laká
sait l’u.zta Szent-Mihaiyon leendő megtart. ’ ■ határidőül az 
1902. ovi április lio 2-ik napjának délutáni ' ^raja tűzetik i . 
mikor a bit foglalt butot ■
ígérőnek keszpenzlizc'.cs mellett, szükség eseten bccsarutl alul is 
el fognak adatni.

l-'olhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő, ingóságok 
vetel.irab.il a végrehajtató követelését megelőző kielegitteteshez 
t.irtanak jogot, amennyiben resZiikie foglalás korábban eszközölte
tett volna e- ez a vegrehajtasi jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az aiveres megkezdőéig alolirt 
kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy ped: , szóval bejelenteni 
tartoznak

Kelt Gödöllőn. I!K>2 évi márczius hó H-án.

(I>. H.> Bohl Ambrus k. kir. hír. vhiijt...

Csak Réthy-félét fogadjunk el!
A valódi pemetefű ezukorka kék papi do

bozokban kapható s minden dobozon a készítő: 
RETHY BÉLA aláírása olvasható. Eltérői készít
ménynek mint hamisítványok visszautasitandók.
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Hazai ipar!

Viwzoiilelíii-iiNÍiók íell<*l<*h*k-  mellett. kei-eNtetnek!
„EMKE' padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

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

- így elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára 
.............. J .. ... _____ l._..nUIAl, Linó In no nll/nlmne mn.4A Berkcs-féíc ..EMKE" padló lakk ; a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 

Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-fele 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle

’ '.vártás

szobapadló fénymáz: rögtön szárad és igy a fényezett szoba már 1 óta múlva használatba vehető.
sz'ohapadló fénymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni.
szobapadló fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szobapadló fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
szobapadló fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb.
szobtrpadló rénynmz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik, 
szobapadló fénymáz: szcszszel higithato.
szobapadló fénymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szobapadló fénymáz: a ragadós padlókat szavazza teszi.

I íivejr lx'-i-iiH-nt ve bni-liovn. — koi-onu.
és foekidási lielv Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf Czegléd. Turnay Pál vaskereskedó 

Újpest, Berger Vilmos Jasz-Berény, Boros B„ Péter Mór Szolnok.

„EMKE- 
„EMKIv 
„EMKE' 
..EMKE- 
„EMKE- 
..EMKE- 
„EMKE- 
„EMKE- 
„EMKE-

etonn.il
vetel.irab.il
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f Rózsa István czipészmestrr göööllőn, petőfi-tó (a városházával szemben).

Második evliiede .cniKill ■ czipész-üzletemet a nagyérdetnii IMzó, -Jg 
pártfogásába ajánlom.

Elvallaknn mindennemű, a legújabb div.i’ú Úri, női ŐS gyermekczipők 
Latos, maradandó állású, kényelmes, szolid es kedvező aion v-’ló mellék 

utáni elkészítését.

A valódi FELLER-féle Elsa-Fluid az egészségügyi hatóság által meg van vizs
gáivá és jóváhagy va. A berlini, romai, londoni, párisi és nizzai kiállításokon aranyéremmel 
tüntették ki. ( sak akkor valódi, ha minden Üveg az »Elsa« védjegygyei van ellátva.

Nemesik betegek, hanem egészségesek is rendelik, mert az idegek erősítésére, 
az arezbor üditésére es szépítésére a fej mosására, korpa és hajhullás ellen és ezenkívül

Az életmentő'

SzőlöolfDűtiyok 
szokvanyminösegben

A legkiválóbb 42 bor- es csemegefajokban fajtisztán. teljes 

jótállással.

Élökerltés.
Gledilschia cs.'melók és magvak.

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adat...

Oltási tövisű, igen gyorsan fejlődő sovenyii<>vcny. I z ..z ebi
dűli, melyből oly örökös kerítés nevelhető p.ir e\ Jatt, rend
kívül csekély kiadassa!, melyen nem hogy ember, de m iimikh 
állat, még apró nyulak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 

rajzokkal ellátott ültetési és kezelési utasítás mellékeltetik. 

Ezer csemete elég 20métene. Ara (1 forint

Diócsemeték. ££
gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.

Színes fénynyomatu főárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik 
minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
még egy olyan könyvet is kap ezzel, ki azt czimére ingyen 
és bérmentve kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, a hol 
tartalmat haszonra ne fordítanák, városon, laltm, pusztán, 
gazdag vagy szegenv családnál egyaránt. Igy meg azoknak is 
érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek 
nagy szolgálatot tesznek. Czim: „Érmelléki első szölöoltvány- 

telep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Székelyhid.

Megfojt 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és ehnwlkásodás ellen gyors és biztos 
hatásnak

Egger mellpaszfillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Dobozit 1 körömi és 2 korona. I’róbttdoboz 50 (111.
Eö- és szétkiildési raktár:

„Nádor" gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szenimiklósi Béla gyógyszertárában.
Alberti-lrsán: Lángból' Gyula gyógyszertárában. Aszódon:

Sárkány László gyógyszertárában

leljen!

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

egy elbeszélésre

■
Igaz történet az életből. Elbeszeli: Eábián András Túri,evén. (Utánnyomás tilos.!

Mióta áll a világ, senki sem látta oly hasznát az 
olvasásnak, mint az édes atyám, a ki nagybeteg volt, 
és hogy most egészséges, annak köszönheti, hogy ol
vasni tud.

<8 esztendeig kínlódott jo atyám, gyomorgörcse és 
bélhurutja volt s vérszegénységben szenvedett; minden 
esztendőben vérhas támadta meg s e mellett szívdobo
gás. Ezek voltak belső betegségei, de borzasztó külső 
bajokban is szenvedett szegény. A csuzos és rheuma- 
tikus bániaknak rettentően kínozták, dereka fájt, iszonyú 
szaggatásai voltak és semmi sem használt neki. Már- 
már fölhagyott azzal, hogy orvosi szerekért hasztalan 
dobálja ki pénzét, s párnákba csavarva egész napon át 
a kályha mellett ült s az imakönyvben és naptárakban 
olvasgatott. Egyszerre csak felkiált:

Ez az!
Micsoda ? kérdeztük mi.
Ez az! ismédé az öreg s 

mutatott, melynek a czime: Egy Üreg 
ember titka, melyben elbeszéli ifjabb 
Szabó István. hogy a világ semmifele 
szere már nem használt neki, végre a 
híres Eeller-fele » Elsa-flaid^-ho: folya
modott. mely nemcsak őt. de a faluban 
még sok más embert is meggyógyított.

Nem akartuk elrontani a kedvét 
es kívánságára Eeller I'. Jenő gyógy
szertárából a S-.enlluirumsdgho: Stuhica 
' Tmii/d'im nlr:a > rendeltünk 12 üvegcse 
Elsa-lluidot. mert kevesebbet nem ad
nak. A patikus ur 5 korona utánvét mellett egy tuczat 
Elsa-íiuidot küldött és használati utasítást is mellékelt 
hozzá, a melyből megtudható, mikép kell használni. A 
postaköltségét ő maga lizette.

14 napon keresztül óránkint busz csöppet ivott 
atyám egy kanálnyi tejben ebből a jóillatu Elsa-folya- 
dékból s minden reggel es este jól bedörzsölte magát 
az Elsa-csöppekkel. A 9-ik naptol kezdve jobban érezte 
magát és két hét múlva pedig egészséges lett.

A lakiban hamarosan megtudta minden ember, 
hogy atyám egészséges. Valamennyien Eeller-fele Elsa- 
fliiidnl rendeltek s csodalatosait az mindenkinek hasz
nált. Itt csak néhány esetet akarok említeni. A Dandár 
István öregsége következtében szemgyöngeségben szén-

vedelt, már közel volt a tnegvakuláshoz és e miatt a 
Eeller-iele Elsa-íiuidot kezdte használni. Hat hét alatt 
úgy látott, mint egy fiatal ember. Nagy Jánosnak és 
még busz embernek szúrása és derékzsábája volt, a 
fejük és keresztcsontjuk fájt, erősen köhögtek, influen
zásak voltak és valamennyit egészségessé tette a Eeller- 
féle Elsa-fluid. Erős Károlyiénak szédülései voltak és 
mellbaj kínozta, vért köpött s láza volt, úgyhogy tejét 
is elvesztette, csecsemője ennélfogva hasgörcsöket es ki
ütéseket kapott, ezt a szegény asszonyt is kigyógyitoita 
a Eeller-féle Elsa-fluid, újra volt teje s gyermeke is pom
pásan meghízott. A plébános ur gazdasszonya orbán- 
ezot kapott az arczán, mérges daganata Volt a láeán s 
a nyaka fajt. Kolompár András témséges fogfájásban 
és hat gyermeke sárgaságban szenvedett, gyomorbajuk, 
hányingerük, dugulásuk és gilisztájuk volt. .1 Eeller- 
fele. Elsa-flluid úgy ezekcl, mint minden előf 'ordulü beteg
séget kigyogyitotl.

Az Elsa-fluid mind híresebb lett, 
a szegény emberek összegyűjtötték a 
pénzüket és sokan együttesen 16 kor. 
négy lae-utot rendeltek, hogy igy olcsób
ba kerüljön. Ez a szer az aprómarhák
nak és a sertéseknek is használ. Az 
én öreg apámnak nem volt nyugta o 
egyre azon gondolkozott, mikép mutat- 

íill itná ki háláját Eeller V. .leim g\".: ■ 
szerész urnák, kinek egészségét kösz."i- 
h ti?. S mikor egyszer a templomi' •! 
jött. igy szólt hozzám:

- Az olvasásnak köszönhetem, hogy erre a jo 
szerre találtam, a mely az én é 1 e t m e n t ő m volt, 
ülj hát le fiam, ird meg. hogy mint segített rajtam a 
Eeller-fele Elsa-fluid s mi a legmélyebb hálát érezzük 
iránta, és ne sajnálja, nyomass ki az újságokban é- a 
naptárakban, hadd tudja meg a világ, milyen hathab ■ 
szer az Elsa-liuid.

Ti, kedves olvasók, ha az Elsa-lluidot meg ak 
játok rendelni, igy czimezzétek:

FELLER V. JENŐ gyógyszertárának
Sí ubi.-z-.ií n. Templom-utcza, Zágrábmeg' 
és adja a jó Isten, hogy ez a csodaszer sohase Ibgyi" 
ki s mindenkinek úgy segitsen, mint az én atyámív .

mint kitűnő szobaillatot is használják.
I<gy tuczat <12 üveg! postán szállít a 5 kor.. 24 üveg 860 kor.. 36 üveg 

12 kor. 40 I.. 18 üveg 16 kor. bérmentve Utánvéttel vagv a pénz előzetes beküldése után. 
A ki másodszor rendel, minden 12 üveghez

IISF I üveget ingyen kap.

TÖrv. védve.

Védjegy.

Mindenkinek szí
vesen megírom, 
hogy húsz évig 

béna voltam esak 
Feller-i'éle 

.ELSA-FLUID" 

mentett meg. 
így •• 

Stácz Mlhályne. 
B.-Szarvns.

Postán, vagy a pénz előzetes beküldése után bérmentve küldi az egyedüli készítő: 

FELLER V. JENŐ 
gyógyszertára, ö csász. es kir. fensege Bourbon Fülöp herczeg udvari szállítója 

STUBICA. teniplom-utcza i Zágrábmegye. i
l-nríikturíik BuJnrastun: Török József gyógyszertárában. VI., Király-utcza 12. sz. 
or. Egjer-telc ..Nádor' gyógyszertárában. Váczi-körut 17. Zoltán Béla gyógyszer- 

tarban \'„ N'agykorona-utcza 23.

Ki egészség 
szereti, rendelje 
csak a Fellerv

„ELSA-FLUID"

csodaszert.
Juhász István.

Dunnlöldvíir.


