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A magyar no.

A nőkérdés újra időszerű lett. 
Azaz, hogy minden kérdés, amig a 
meg nem oldott problémák közé tar
tozik, időszerű. Néhány hét óta lelkes 
magyar úri asszonyok a társadalmi 
harcnak bizonyos szerepét vállalták 
magukra azzal, hogy Magyarország 
nőit a magyar ipar védelmére szólí
tották fel. Az erre irányuló mozgalom 
kezdeményezői Dessewffy Emilné gróf
né, idősb Lovassy Ferencné, Elek 
Pálné, bedői Markos Györgyné, Vigné 
Feszler Ada, Hajnos Sándorné, de 
szerte az országban vannak az ügynek 
lelkes harcosai.

így Aradon, Kassán, Kolozsvárt, 
sőt nálunk is és több más vidéki vá
rosban, helységben. A mozgalmat ve
zető hölgyek közül csak Károlyi Gyu
láné grófnőt, Urbán Istvánnét, özv. 
Purgly Lajosnét, Teleki Arvédné gróf
nőt említem még. Ez előkelő nevek 
mind biztosítékai annak, hogy komoly 
mozgalomról van szó.

Nem keressük a magyar nők 
mozgalmának politikai vonatkozásait, 
de örömmel üdvözöljük a magyar 
asszonyokat a cselekvés, a társadalmi 
munkálkodás, az egyetemes küzdelem 
terén. És mikor a lelkes magyar asz- 
szonyoknak az őket férfirészről meg
illető lovagias hódolat rózsaszálat át
nyújtanánk, mint férfiak szívesen lát
juk magunk mellett küzdeni a minden 
emberi küzdelem nemtőit, az asszo
nyokat, mint önző emberek pedig 
készséggel meg is osztjuk velük a 
mindennapi harc kemény munkáját 
annál is inkább, mert hiszen máris 
eredményekre mutathatnak.

Végre annyi hiábavaló küzködés 
és agitálás után illetékes helyről hang
zott el az a döntő fontosságú kijelen
tés, hogy Magyarország vámterületi 
önállósága kidomborittatik. Maga a 
miniszterelnök, Wekerle Sándor tette 
ezt a kijelentést, a Temesvári küldött
ség előtt. Akadtak már vezető állam- 
férfiaink, aki:; jámbor óhajtásként, 
néha elérhetetlen ábrándként beszéltek 
az önálló vámterületről, akik a leg- 

| furfangosabb körülírásokkal bátorkod
tak a sorok között megértetni, hogy 
az önálló vámterület sokkal előnyö- 

; sebb hazánkra nézve a közösnél : de 
| egy sem akadt még, aki oly nyíltan 
■ és határozottan, a magyar nemzet ér

dekeinek megfelelően nyilatkozott volna 
' erről a kérdésről, mint Wekerle Sán

dor. Beszédének lényege az, hogy az 
önálló vámterület meglesz, mert meg 
keli lennie; természetesen a nagy 
reform nem valósítható meg egész 
1917-ig, amikor is az alkotmányelle- 

| nes kormány által kötött kereskedelmi 
i szerződések lejárnak, miután a külföld 
I Magyarország kedvéért uj szerződése- 
! két nem köt. De már az 1917-ig 
' tartó ideiglenes állapotban is határo- 
i zott kifejezést nyer Magyarországnak 
| az a joga, hogy vámterületével önál- 
í lóan rendelkezik. Magyarország szer- 
i ződést köt Ausztriával arról, hogy 

1917-ig az áruforgalom a két állam
1 területén vámmentes. — Lényegében 
' tehát 1918-ig megmarad a mai álla- 
I pót, de a szerződésben, melyet a 
; Wekerle kormány az osztrák kormány-

TÁRCA.

A papi öltöny.
Irta : Egy deliquens.

Szomorú májusi esték . . . Nem hívo
gatja az embert ki a szabadba a langyos 
tavaszi szellő szelíd zümmögése, nem a 
nyíló virágocskák iliatcjzása, nem a zöldelö 
bokrocskákban fölhangzó ftllemile-pár estéli 
imája . . . Hallgat a madár, nem illatoz a 
virág s hol máskor langyos szellő fujdogál, 
szomorú téli képet nyújt a busuló természet. 
Akár csak télen . . .

És e lehangoló kép elöl vissz vonulunk 
szobáinkba, hol javábaii pattog a kandalló 
tüze, úgy hisszük, téli este vagyon s egy- 
egy puha pamlagon vagy kerevetes széken 
végignyujtózva hallgatjuk az öreg Pista bá
csi meséit, ki csöndes pipaszó mellett adja 
elő a múltnak szép történeteit . . És ahogy 
elhallgatjuk mondókéit,) elfeledjük a szomorú 
természeti képet, visszMizálluuk lelkűnkben 
a múltba, a fényes, lüiáiöklő múltba, melyet 
jóllehet gyáczlepellel Iwiit a magyar törté
nelem, de e gyászleplen keresztül hatol a 
dicsőségnek szent glóriája ... Ott vagyunk 
gondolatainkban az ötvenes éveknek szomo- I 

ru világában és hallgatjuk, gyönyörűséggel 
hallgatjuk az öreg Pista bácsinak elbeszélé
seit . . .

*
— Gyermek voltam még a szabadság

harcnak dicső napjaiban, édes fiam, de azért 
majd hogy besorozott engem is tizenkét 
esztendőre a huncut nimetl

— Hogy-hogy, Pista bácsi ?
— Érdekes a dolog, hallgassatok ide, 

elmondom.
— Figyelünk, Pista bácsi I
— Tudjátok, fiaim, úgy volt az, hogy 

az elnyomatás korszakában a fölserdült ma
gyar fiú megválthatta magát a katonásko
dástól, ha a német kasszájába egy nagy 
csomó pénzt befizeteft. Ez a rend állvan 
fenn, az én édes jó apám se tudván meg
barátkozni a gondolattal, hogy szegény fia 
tizenkét kerek esztendeig' a németnek szol
gáljon, kerek ezerhatszaz pengő forintot fi
zetett a németnek s ennek folytán föl lettem 
szabadítva a katonai szolgálat alól. Mint ki 
jól végezte dolgát, nyugodtan éltem hát 
napjaimat, inig csak egyszer bele nem ke
veredtem a bajba, mitől csak a papi öltöny 
menthetett meg, különben rám húzták volna 
a német mundérját I

— Hát Pista bácsi pap is volt ?
— Az nem, csak teológus ! Érdekes 

dolog az, hallgassatok csak ide.
S az öreg ur arcán szelíd mosoly je

lent meg s miután rágyújtott egy uj pipa
dohányra, ekként folytatta elbeszélését:

— Az 1859-ik esztendő farsangján 
történt. Ekkor már nagyon sokat busult a 
magyar, gondoskodni kellett hát egy kis 
mulatságról is. Mi, a megye fiatalsága meg 
is tettünk ennek érdekében mindent s fényes 
bált rendeztünk Rimaszombatban. Ott volt 
az egész vármegye apraja-nagyja. Hisz a 
sok busulás után oly jól esett egy kis 
dinom-dánom. De hát abban az időben fel
ügyelet nélkül még mulatni sem volt szabad 
a magyarnak és ezen okból — bár hivatla- 
nul — de megjelent a bálon az akkori me
gyei adminisztrátornak titkárja is, valami — 
— Isten tudjs, hogy hívják — német báró. 
Letelepedett közénk és nézett vasvillaszemck- 
kel, nem történik-e a bál ürügye alatt vala
mi összeesküvés a rebellis magyarok köré
ben. Bizony nem történt ott sémim, hacsak 
egy-két fiatal szív nem esküdött ösrze a ko- 
tilionnak limonádé-muzsikája mellett. Mert 
hát bizony nem valami híres muzsika volt 
az. N.'in magyarnak való. Zúgolódott is e 
miatt a fiatalság, de hát ki emelt volna szót, 
mikor ott ült a Cerberus, a vasvillatekintetil 
német báró. Már-.nár belenyugodtunk a 
szomorú helyzetbe, midőn egyszer csak oda
jön hozzám az én szép Jolán húgom, meg
érinti vállamat bársonyos kezecskéjével s 
reám tapasztva észbontó szemecskéjét, ekként 
szólt :
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nyal köt, kifejezést nyer az önálló 
vámterület elve.

Ezek után kétségtelen, hogy 
tizenegy esztendő után meglesz az 
önálló vámterület. Van tehát elég idő 
arra, hogy az epocháiis uj korszakra 
elkészüljünk. Ha 1917-ben is a inai 
kezdetleges stádiumban lesz a magyar 
ipar, első sorban a gyáripar, akkor 
az önálló vámterületnek nagyobb lesz 
a kára, mint a haszna. Mert akkor 
is csak úgy rá fogunk szorulni az 
osztrák ipari behozatalra, mint most. 
Ellenben a mi mezőgazdasági kivite
lünk Ausztriába meg lesz nehezítve. 
Az önálló vámterületnek csakis úgy 
van értelme és csakis úgy van értelme 
és csakis úgy hozza meg a maga 
hasznát, ha olyan fejlett gyáriparunk 
van, amely legalább nagyjában ki 
tudja elégíteni a belföld szükségletét. 
A kifejlett hazai gyáriparnak meg van 
az az előnye is, hogy hatványozza a 
munkaalkalmakat is, ami a népesség 
nagyobb keresete révén a mezőgaz
dasági termékeknek fokozott belföldi 
fogyasztását vonja maga után.

Létérdekünk függ tehát egy nagy
szabású iparfejlesztési akciótól. Prog- 
rammbeszédében a miniszterelnök, és 
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi 
miniszter is ^kijelentette, hogy nagy
szabású iparfejlesztést inaugurálnak J 
e célból Németországban egy több i 
száz milliónyi kölcsön felvételét ter
vezi a magyar kormány, -v Valóban 
biztatóbb perspektívák, mint a mit a 
magyar ipar jövőjére nézve Wekerle j 
Sándor és Kossuth Ferenc egyénisége | 
nyújt, alig tudunk elképzelni. Nagy 
képességű, tisztakezü és Kátói jellemű 
államférfiak ezek, akiknek vezérlete 
alatt bízvást remélhet az ország az | 
önálló vámterület ki nem próbált ta- I 
lajára. Kossuth Ferenc mellett egy 
jeles szakerő, Szterényi József állam

titkár működik, akinek egész közéleti j 
pályafutása szerves kapcsolatban van 
az iparfejlesztéssel, amelynek minden 
csinját-binját ismeri.

Várjuk tehát azt az Ígért és hir
detett nagy iparfejlesztési akciót, niely- 

I ben a vezető szerepet maga az állam 
fogja vinni. Magyarországon az állam 
segítségével mindent meg lehet csi
nálni, de anélkül semmit, ami az ipar 
fejlesztés körébe vág. Ez azonban 
nem jelentheti azt, hogy magánvállal
kozás és a bankok, takarékpénztárak 
ölbe rakott kézzel nézzék, mint fej
leszti az állam a magyar ipart. Pitire 
esik az állami támogatás akkor, ami
dőn a társadalom ebből az akcióból 
nem veszi ki a maga részét. Sőt sok
kal egészségesebben fog fejlődni a 
magyar ipar, ha a magánvállalkozás 
a munka oroszlánrészét végzi el. Egy 
szó. mint száz 1917-ben olyan gyár
iparunknak kell lenni, amely nagyjá
ban pótólni tudja a hozzánk impor
táló osztrák gyárakat. Nagy munka 
ez, de el lehet végezni, a nemzeti 
demokrata uralom idejében, az állam 
támogatása mellett, a társadalom lel
kes közreműködésével s egy Wekerle 
Sándor, egy Kossuth Ferenc vezérlete 
alatt.

A magyar iparfejlesztésnek egyik 
erősségét látjuk a tulipán mozgalom
ban. Politikai mozgalomnak indult, de 
hála Istennek változtak az idők s a 
forradalmi jelvényből a hazai iparpár
tolás és nemzeti érzés jelvénye lett, 
így van helyesen, forrjanak össze a 
nemzeti érzés, és a hazai ipar párto
lásának érzése 1 Az egyik egészitsé ki 
a másikat. A magyar iparfejlesztésnek 
egyik legbiztosabb módja az, ha a 
magyar ipar termékeit fölkeressük, 
követeljük és vásároljuk.

Heti krónika.
Szerettem én a
Grünstein Szálit
Hűségesen, — de
Elhagyott,
Kedves barátom,
Mert hát a pénze
Nagyon hamar, de 
Elfogyott.

igy van nálunk is 
Haladópárti
Sok Rudnaysta
Mameiuk,
Most, hogy felfordult 
Szekerük nékik
Vörös tollút tűz 
S ide fut.

Nevezi magát 
Jó magyarnak 
Veri a mellét 
Szörnyűképp,
Ám mind hiába,
Mi tudjuk jól, mi
Vonzza ide : a 
Húsos fazék.

A szabadelvű
Párti ember
Nagyon kevés ma
Erre tájt,
Ki jól lakott már 
így danolja
Füttyszóval ki a
Kiskirályt :

Szerettem én a
Grünstein Szalit
Hűségesen, - de
Elhagyott,
Kedves barátom,
Mert hát a pénze
Nagyon hamar, de 
Elfogyott. Csörgő.

— Ejnye, ejnye Pista, hát kigyelmed- I 
ben sincs kurázs ?

•— Miért, szép húgom ?
— Maga se merészel a cigánynak egy 

ropogós csárdást parancsolni, de itt hallgatja 
ezt a temetési nótát s járja hozzá a pólyák
nak való táncot ?

S megvetéssel nézett rám. A gúnyos 
mosoly, mely ajkain megjelent, fölforialta 
bennem a vért. Iszonyú méreg fogott el. 
Hat már a magyarnak kénye-kedve szerint 
mulatni se szabad ? Hát már mi csakugyan 
rabszolgák volnánk ? Én meg oly szolga
iéiul! teremtmény lennék, hogy amit ez a 
pici száj és ezek az igéző szemek kérnek 
tőlem, nem merném teljesíteni ?

— Hagyd el azt a polkát, cigány I — 
kiáltottam föl s hirtelen á'karolván a Jolán 
húgom sugár termetét, odamentem a zenész 
emelvény elé s ráhuzattam az isteni csár
dást, melynek hallatára elfelejti a magyar 
buját, bánatát s ha kell három éjjel, három 
nappal bokázik mellette ; állítsák oda akár 
az egész osztrák regimentet . . .

— Képzelhetitek fiaim, lett erre fölfor
dulás. Barátaim kérve jöttek köréin, ne kö
vessek el ily bolondságot, ez azonban mind 
nem ért semmit, táncoltam tovább az én 
húgommal. Lassanként aztán elröpült már a 
félelem a gyönge női szivekből & főbb fiatal 
pár is elkezdte a táncot, mikor csak valaki 
megfogta karomat. A német báró volt.

— Hagyja el, uram, e tánezot I
— Miéit ?
— Mert én követelem I

— Hát követelje I — mondám és tán
coltam tovább. — A báró azonban nem 
állott tovább, hanem megragadván karomat 
„rebellis kutya1' kiáltással ajkán, erőszakkal 
akart odébb taszítani. Gondolhatjátok fiaim, 
nekem se kellett több. Kiszabadítottam ma
gamat a német karjaiból s egy arculütéssel 
feleltem a „rebellis kutyára" . . .

*

— A rimaszombati piac egyik emeletes 
házában volt börtönöm, hol alig töltöttem 
egy pár órát, alig p;,-kadt föl a hajnal, ze
neszó ütötte meg füleimet. Kinéztem az ab
lakon, hát Istenem, az. egész báli közönség 
— asszonyok, lányok, urak, urfiak — cigány 
kísérettel jöttek ablakom elé. Amint megpil
lantottak, harsány „éljen “-kiáltás fogadott, 
majd cimboráim bedobtak ablakomba egy 
hosszú zsinórt, melynek segítségével, amit 
csak szám és szemein kívánt, följuttattak 
hozzám. Végtelenül jól esett ez nekem, örö
möm azonban nem sokáig tartott, mert a 
német zsandárja rövidesen szétugrasztották 
az én kedves látogatóimat. Beletörődtem 
helyzetembe, kis idő múltán azonban benyi
tott hozzám egy öreg ur, kinek a vármegyé
ben a Bach-korszak alatt is nagy befolyása 
volt és kijelenté előttem, hogy szabadon 
vagyok bocsátva. Szerfölött megörvendezte
tett a dolog, vigm ültem kocsira s utaztam 
haza falusi jószágomra ; amint azonban haza 
értem, egyszerre vége lön a vigságomnau. 
Otthon találtam ugyanis az 1600 pengő fo
rintról szóló utalványt, miből megtudtam, 

hogy a német elbocsátott ugyan a börtön
ből, de visszaküldte a katonaságtól való 
megszabadulásom céljából befizetett összeget 
és most azzal akar büntetni, hogy elvisz 
katonának s tizenkét éven át távol tart édes 
hazámtól, a legnagyobb kínzások közepette. 
Erős büntetést akart rám szabni a német, 
de túl jártam eszén. Ki sem hagytam lovai
mat fogni, újból kocsira ültem s meg sem 
álltam Sárospatakig ... Ott fölmentem a 
theologiára s midőn elvégezve dolgomat, ki
léptem az ódon épület nagy kapuján, két 
osztrák csendőr állott előttem, kik Qömörből 
jöttek utánam váltott lovakon, hogy letar
tóztassanak s elhurcoljanak egyenesen kato- 
náékhoz. Pillanatra meghökkentem látásukon, 
de a következő percben előmutattam nékik 
a theologiára történt fölvételemről szóló bi
zonyítványt, mire a csendőrök szalutálván, 
szótlanul távoztak.

— így mentett ki engem a katonásko
dásból a papi öltöny . . .

*
És ezzel Pista bácsi befejezte elbeszé

lését. Csönd lett a szobában, halotti csönd, 
egyik se szólott, csak elgondolkodtunk a 
történet fölött. Ott voltunk telkeinkben a 
múltban, a szomorú, de azért dicsőséges 
múltban s hallgattuk gyönyörűséggel, hall
gattuk az öreg urnik egy más elbeszélését. 
Egy derűs vadászka.and volt az, tni feled- 
teté velünk a jelen homorú históriát • s egy 
nagyot sóhajtva fölötte, csak azt suttogtuk : 
„Régen volt ..."
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hírek.
Programmbeszédek. Csütörtö

kön, e hó 26-án délelőtt Hartmann 
Emil nyug, honvédezredes 48-as prog
rammal fellépett jelölt Aszódon prog
ram ni beszédet tartott. Domonyban és 
Ikladon szintén tartott már programm- 
beszédeket s jelenleg is a kerületben 
időzik. így tehát a lapok azon hír
adása, hogy vissza lépett volna : nem 
felel meg a valóságnak. Ugyancsak e 
hó 26-án délután tartott Bottlik János 
a váci kerület másik 48-as jelöltje is 
program mbeszédet.

Értekezlet. Szombaton, e hó 
28-án d. u. 4 órakor Bpesfen, a Köz
ponti városház középitési üléstermében 
értekezletet tartott a tervezett Vác— 
Hödöllő—Budapesti h. é. villamos 
vasút érdekeltsége, melyen elhatároz
ták, hogy egy monstre küldöttségben 
fog tisztelegni Kossuth Ferencnél, és 
Gulner Gyula főispánnál, nagyobb 
mérvű támogatást kérvén tőle a vasút 
részére. Bár sikere lenne végre vala- 
hára már e fontos mozgalomnak.

Pestvidéki eskiidtbirák. A 
pcstvidéki törvényszéken csütörtökön 
sorsolták ki Rónay Kamii táblabiró 
elnöklete alatt a május havi esküdt- 
birákat. Járásunk területéről kisorsol- 
tattak rendes esküdtté; Verő György 
Író Czinkota, pótesküdtekké : Imrey 
Dezső nyug. ellenőr Rákoscsaba, 
Francsek Imre mérnök Péczel. — Az 
esküdtbirósági ülésszak május 28-án 
kezdődik.

Millenáris évforduló. Május 2-án 
lesz 10 éve, hogy millenáris ünnepségeinket 
megtartottuk. E napon, mint az ezredéves 
Magyarország ünnepén az iskolákban az 
előadások szünetelnek,

Tanítói gyűlés. Vác egyházme
gye róm. kath. egyesület fóth-gödöllői 
köre f. évi május hó 3-án délelőtt 
fél 10 órakor szent misével megelő
zőleg Gödöllőn a róm. kath. népiskola 
helyiségében gyűlést tart, melyre az 
egyesület tagjai és a tanügy barátai 
ezúton is meghivatnak az elnökség 
által.

Jubileum. Fényes egyházi s ezt köve- 
tőleg világi ünnepségekkel tisztelte meg 
Aszód és vidéke közönsége Aszód érdemes 
főrabbiját — e hó 25-én — huszonötéves 
lelkészi jubileuma alkalmából. Az ünnepi 
műsor a következő volt : 1. Ma towu zsol
tár. 2. Mincha ima. 3. Hymnus. 4. Schreiber 
József főrabbi szónoklata. 5. 116. zsoltár.
6 Dr Adler Vilmos hatvani főrabbi ünnepi 
szónoklata. 7. 118. zsoltár. 8. szózat. 9. Záró 
ima. — Az ünnepélyen részben küldöttsé
gekkel, részben vezetőikkel voltak képviselve: 
a Hatvan hitk., Gödöllő hitk., Túrái fiókk., 
az aszódi kath. és luth. egyházak, héviz- 
györki ref. egyház, aszódi gymnasium, javító 
intézet, az aszódi izr. elöljáróság és Chewra 
Kadischa, az izr. Nőegylet, a Betegsegélyzö 
egylet, az ág. ev. leánynevfllő intézet és az 
iskolák izr. növendékei. Este sikerült társas
vacsora volt, melyen szántás toaszt hangzott 
el. Az itt uralkodó jókédv egyik okozója 
bizonyára a Reiner Józsefné és Lengyclné 
úrnők fáradozásai folytán kitünően sikerült 
ízletes menü is volt, mely után a vendégek 
a késő éjjeli órákig maradtak együtt a leg
jobb hangulatban.

Buzaszentelés. Az előző évek szép 
| szokása szerint tartatott meg ez évben is 

Márk napján a buzaszentelés. Reggel 6 óra
kor szentmise előzte meg s mise után a hí
vek buzgó részvétele mellett a Kálvária 
közelében fekvő buzavetéshez ment ki a 
processio, hogy a vetésekre és szőlőültetvé
nyekre Isten bőséges áldását esdje. A lélek
emelő szertartásnak remek idő kedvezett.

Programmbeszédek. Ma dél
után két programmbeszéd lesz járá
sunk területén. Aszódon Farkas István 
socialista és Rákoskeresztúron Kiss 
Pál socialista tartanak prcgramm- 
beszédet.

Szökevények. Vasárnap, e hó
22- én két növendék ifjú szökött meg 
az aszódi javító intézetből. Az intézet 
mintegy 80 növendéke kiráedulást tett 
a kisbagi erdőbe, és estefelé — mi
dőn haza tértek, vették észre a fel
ügyelők a két reményteljes csemete 
eltűnését. A szökevények mindketten 
budapesti illetőségűek voltak s igy 
valószínű, hogy arra vették utjökat. A 
csendőrség körözteti őket.

A legszerencsésebb sorsjegy. A 
magy. kir. szab, osztálysorsjáték felette je
lentékeny sikert ért el. Mindenütt azokról a 
nyereményekről beszélnek, amelyek a 17. 
játékbak huzattak ki, de még többet beszél
nek az emberek — rangkiilönbségg nélkül 
— azokról a milliókról, amelyek a folyó hó
23- án kezdődő 18-ik játéknál érhetők el, 
éppen úgy, mintha már a zsebeikben vol
nának ezek a milliók. Valamennyinek kétség
kívül szivük legbenső zugában egy csekély 
reménység lappang. És miért is ne ? A ke
rék mindannyiok számára forog, és a sze
rencse merőben a véletlentől függ.

Hát nem-e szerencsétől függ életünk 
legtöbb körülménye ? Terveink sikere, fára
dozásaink célja, törekvésünk a teljes gaz
dasági függetlenség iránt : mindez vájjon 
r.em olyan-e, mint egy sorsjegy ?

Egy neves írónk nemrégiben a maga 
szellemes modorában azt irta, hogy a min
denkit szórakoztató és gyakran ' vigasztaló 
sorsjáték, anélkül, hogy valakire veszedel
mes volna, a leggyorsabb minden spekuláció 
között, minthogy az esélyek minden részt
vevőre nézve egyenlőek. És a mikor ellen
vetették, hogy nem nyerhet mindenki, azt 
válaszolta, hogy az csak azoknak jelent va
lamit, akik a reménységet a bizonyossággal 
tévesztik össze.

Ha veszünk egy sorsjegyet, úgy min
den szenvedelem nélkül játszunk. A játék 
megvarázsol bennünket, anélkül, hogy fel
izgatna és azon a napon, a mikor-a húzás 
csak a mások szerencséjét hirdeti számunkra, 
filozofikus egykedvüseggel mondjuk : a sze
rencse vak és kiszámíthatatlanok a szeszé
lyei. Mindenesetre semmi akadálya sincs, 
hogy ma vagy holnap a mi ajtónkon ko
pogtasson. Kinek nincs még sorsjegye ?

A legszerencsésebb Dörge Frigyes ban- 
házában kapható.

felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan Részit és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.
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Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy a Gödöllői 
Takarékpénztár végrehajtatnak Laukó And
rás és neje végrehajtást szenvedő elleni 310 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, a 
gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
Gödöllő községben fekvő a gödöllői 1707 
számú betétben Bara Andrásné sz. Laukó 
Zsuzsanna, Laukó András és neje sz. Ha.du 
Zsuzsanna nevén álló, az 1881 évi 60 tcikk 
156 § d) pontja értelmében egészben és a 
C 1 19124—1877 tk. sz. alatt Körösi Soma 
javara bekebelezett holtiglani tartó és lakás
ból álló kikötmény fentartása mellett árvere
zendő A 1. 1—2 sor 1096—1097 hrszámu 
244. ö. i. számú ház, udvar és kertből álló 
ingatlanra az árverést 822 K kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az 1906 május hó 28-án délelőtt 
10 órakor a gödöllői kir. járásbíróság hi
vatalos helyisegében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10»«-át, vagis 82 l< 20 f.-t 
készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t. 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyamúi. I 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igaz ágügyministeri 
rendelet 8. § kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi február 28-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

ÉRTESÍTÉS.
A kőbányai polg. serfőzö részv. társaság 

Gödöllőn állandó nagy 

sörlerakatot 
rendezvén be, azt kezelésbe vettem. Raktár 
ron tartom a serfőzöde elismert elsőrendű 
Potyáé, Király, Márciusi, Hxt-István, 
Kőbányai, Barát maláta, Dupla- 
Márciusi és Dupla-maláta söreit 
hordókban és palackozva s azokat eredeti 
árakon árusítom.

Tisztelettel
Fenyő Maycr

3—3. szállodás és sörraktáros.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------Gödöllőn--------------  
Kossuth Lajos-utca 465. szám aiatl levő 

néhai férjem régi jóhirnevll 

kádár -üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégsen 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és Ízléses munkákkal 

való kiszolgálásáról.
Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonné.
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Házeladás
Hevescsányon. a legforgah.iasab helyen 
a templomtéren egy ház, melyben je
lenleg borbély üzlet van, de bármely 
üzletnek alkalmas, berendezéssel együtt 
esetleg anélkül, szabad kézből eladó. 
— Értekezni lehet a tulajdonosnál 

Rutkay János Csány.

Telefon : Budapest 95—50. Sürgönyeim : Walser Csángóutca Budapest.

WALSER FERENC
tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-, és fém öntöde 

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b kőtelében.

GYÁRTMÁNYOK:

Eladó.
Járási székhelyen egy jóforgalmu, biz
tos jövőjű fűszer és vegyeskereskedés, 
házzal együtt azonnal átadandó, je
lenlegi tulajdonosa a ni. kir. dohány- 
nagyárudát is birja. Értekezhetni Je
szenszky Jánosnál Szirák (Nógrád).

Tűzfecskendők, fém szerel vények 
s tömlők. — Tűzoltósági személy
szállító és szer-kocsik. — Vizhordó 
kocsik, tömlőmofolák és létrák. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zettel mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövek.

Vízvezetékek és szivattyútelepek tervezése.

Házi- ipari- és gazdasági vízve
zetékek. — Szivattyútelepek és 
gyárak tűzbiztonsági berendezése. 
— Ázványviz emelő és töltő-ké
szülékek. —• Köze gészségügyi sze
rek. — Köztisztasági eszközök. — 
Harangok és harangállványok. — 
Fémöntveny különféle ötvözetben.

Szakbeli mcrnliki munkálatok.

TÖRÖK A SZERENCSE KOVÁCSA!
A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 

1 Champion kerékpáro
kat dupla harang csapággyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés né1 kid szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsögummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
piiási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer arrógépeket 

eredeli és nagybani gyáriár
ban 75 K-lól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
javításokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab ts Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedök 

/.usztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékllnk 1CC0 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

Iszákosság nincstöbbé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
city próbát a COZA'PORBÓL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformáit ad

ható. ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vildl, 

minden szóbeszéde a tartózkodásig 
mert csodahatása eilcnszenwssé teszi az. 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendosen és biztosan hat. hogy feleség, 
tesiver avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és-nz illető még 
csak 3 etn is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sokasok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgifrok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó titra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitofta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
probaadagot és egv köszönő-irásoMwi 
telt könyvet díj-és költségmcijtésen kttld 
hogy Igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — KezoskedUnk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 35 
millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek ; ezek között 
a két legnagyobb nyereményt, és pedig:

kétszer a nagy jutalmat, a 6 0 0.0 0 0 koronás főnyereményt, 
a legnagyobb 4 0 0.0 0 0 koronás főnyereményt, 

3 á 70,000, 3 á 60.0C0, több 50.000, 
n kívül számtalan 10.000, 5000, 3000,

továbbá 5 á 100.000, 3 á 90.000, 2 á 80.000,
40 000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezek:
2000, 1000, 5C0 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy' a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály
vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet, 
kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjátékban

125.000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut
1 6 millió 4 5 7.0 0 0 korona e j alma .: összeget sorsolnak ki

sói sjátékában 
A most

és összesen
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6>-:.ll» ti
Benőt, El 
üainl. fr

Dezső, Erzsébet 
ilda. Eizier 
Elek. Etel 
Elemcr. Flóra 
E.ml. Franciska 
Endre, Priila 
Ernő, űonovóva 
Terme Ocrtrud 
Fii yes.dibr cila 
Fiiib'j. Gizella 
Gábor, Hedvig 
Gáspár, ű elé na 
Gergely. Henriett 
Gora, Hermina 
thisztáv. Hilda 
György, Ibolyka 
Oyuia Idtiitra 
Kertig, Ilona 
Hnr iijn i. Um.i 
K i» j. I ki 
1 uic, non IV 
Ulas. lm 4, 
1 nra. Iz.ib'illi 
I tv.n. Innia 
l'.ito . I > iá in

II W-lll...!..!!„ I III I ... I II *

So< pénz széppé varázsolja az eletet! Tálán meglepi a r, 
férj a felesorét vagy az asszony az urat a növi*  mel
lett álló sirsjo ,y megvető e al ai egy fonyeremenv- 
nyel A véletlen nagy sz. re et játszik az eletoen és 
könnyen meglehet, nj jy nppon egy szerencsés veletlen 
tolvtán a neve mohé íl szamot eltalálta, melyre egy 
-1. : nagy nyercm-nv |ut. ~—

6411
9868 

1IH21 
20589 
22032 
24252 
24363 
29638 
34033 
36770 
381 IS 
3S173 
41795 
ól 308 
81702 
84780 
89219 

101014 
123501 
1235'16 
lei>i6 
124510 
121511

3512 
86,12

Iván, Jolán 
Jakah. Józsa 
János, Judiih 
Jenő. Juliska 
JózBol, Karolin 
Kálmán, Katinka 
Károly. Katalin 
Kornél, Klára 
Kri3tot, Klotild 
Lajos Kornélia 
László, Krisztina 
Lao. Knnlgnnáa 
Lipót, Laura 
Lőrinc. Lenke 
Bánó. Leónla 
Barkas, Lídia 
Börtön, Ltna 
Mátyás, Ludmilla 123502 
BlUalv, Lujza 123507 
Siklós, Magdolna 123519 
masa. Malvin 123514 
Mór, Marsit 123515 
Sándor, Mária 5483 
Orkán, Hártha 8S2« 
Oszkár. Illatild 12314

12(05

28874
29634
353 IS 
36845 
38138
88226
41310
64204
84738
83014
01137(1 

101039

üt ő Melánia 
Ölön, na-ezbz 
Fal. tícsz i 
Petor. Olga t 1 
Pista, Paula 
Bichard, Pelagle 
Róbert. Pet'0-13 .a 
Rudolf, Piroska 
Salamon, Bég ma 
Samu. Ho siea 
Sándor, Rozália 
Simon, Sári 
Tamás, Sarolta 
Tibor, Szeréna 
Tihamir. Thiodoru 
Tivadar, Teréz 
Tóbiás. Terns 
Vendel. Valéria 
Viktor, Veronika I23.>>« 
Vi mos Vi. tór.a r 3520 
Vince, Vilma Á12Ü51S 
Zoltán. ZsotS£b2'52l 
Zzianond, Zsuzsmna 123.522

2 '441
20989
24236
242.7
28876
32715
35640
87411
38164
88238
41021
83801
84769
86049
1)2773 

123503 
123504 
123508

Legnagyobb nyeremény esetleg 1.000.000 korona ; továbbá 1 jutalom 600,00 1 
nyeremény 400.000, 1 á 200.000, 2 á 100.000, 2 á 90.000, 2 á 80.000, 2 á 70.000, 2 
á 60.0C0, 1 á 50.000, 3 á 40.000, 3 á 30.000, 6 á 25.000, 9 á 20.000, 13 á 15.000 
44 á 10,000 korona és még sok egyéb nyeremény.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű áiai :
8 eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50 ; *0  eredeti sorsjegy frt 150 vagy 3 korona. 

*’ ”, » _ » 3.— „ „ 6.— ; i/i „ „ „ 6.— „ 12
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 6-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.

TOROK A. és Tsa "““^Budapesten
llnztiiik legnagyobb <>sztiVys<>rsjrtlék üzlete.

Sürgönyeim : TÖRÖKÉK, BUDAPEST. Főárudánk osztálysoisjáték-üzletei :
Központ : Teréz-körut 46a. I. fiók : Váci-körut 4a. II. fiók: Muzeum-körut 11/a.

Gödöllői „ mrzsébet“ könyvnyomda.


