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A magyar virtus
Irta : Aczel Lajos.

Ahhoz a politikai fordulatról, a 
mely a nemzeti uralom felülkerekedé- 
sét eredményezte, e lap tiszta társa
dalmi irányánál fogva itt nem eshet 
szó. De szóbeszéd tárgyává tehető az 
a magasztos erkölcsi fordulat, amely
nek a magyar honpolgárok jellemébe 
okvetetlen be kell kerülni, ha a nem
zetek világában erkölcsi sulylyal aka
runk bírni s számot tartunk arra, 
hogy az idegen hatalmak országunk 
jövőjét egészen komolyan vegyék.

Pályafutásunk minden stádiumá
ból ki kell éreznie a magyar virtus
nak 1 . . .

A magyarnak pogány korában is 
tisztább vallási fogalmai voltak, mint 
sok más pogány népnek. A magyar t. 
i. a vallást nem a szemébe ötlő 
remtményekről kópiázta, hanem 
maga leikéből formálta. így kei ült 
szellemi istenséghez sohkal közelebb, 
mint — akár a rokonfaju népek. Er

te-
a
a

amelyet a keresz-
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kölcseit nem idegen népektől szokta 
el : ősjelleméből forrtak ki azok ; szo
kásaival nem az idegen népeket maj
molta : azok is — mindahány — és 
természetéből váltak ki.

Lelkűidének, jellemének termé
szetének együttes vonásai alkotják a 
— magyar virtust, 
ténységbe való olvadásakor sem ve
tett el ez a nemzet. A kereszténység 
ennek a magyar virtusnak — gyémánt 
csiszolója volt I

Ez a virtus volt a nemzet pallá
diuma ezer éven át, ezt a virtust 
tehát az ország érdekében istápolói 
kell. De I

Hol volt utóbb a magyarnak az 
a hagyományos istenfélése, amely 
káromkodását követő bánkódásában 
nyilatkozott meg a legmeghatóbban ?

Hol volt az az öntudatos, önér
zetes lojalitás, amelylyel fölebbvalóit, 
elüijáróit szokta volt tisztelni, ke
gyelni ?

Hol volt jellemének egyik legfé
nyesebb vonása, önzetlensége, amely
lyel jellemének csak az a vonása ve
tekedett ragyogásban, amit u.bi et 

orbi — nagylelkűségnek pronunciált 
a magyarok találékony királyasszonya 
Mária Terézia ? És a többi! És a 
többi I

Alkotmányhüségén s ama lova
giasságon kívül, amelylyel alkotmá
nyának áruló bakóit s ezek pribékjeit, 
a kalamus-forgató „lézengő rittereket" 
beczézgette : az utolsó szomorú epoka 
alatt micsoda virtusa tündöklőit a 
magyarnak ?

Hát most is — szibarita váz 
volna a magyar, mint ami akkor volt, 
mikor a nagy Berzsenyinek költő
ajkán sírva fakadt a nemzetkorholó 
óda indignációja ?

Nem egészen az, hála a Magya
rok Istenének, de sajnos, annak in
dult !

Mert a magyar lélekbe olyan 
piszkos-szurtos kezek markoltak bele, 
amelyek világrajötttik után nem 
gyár anya emlőit cirógatták s 
annak ölébe csimpajkodtak bele 
melyek magyar földet sohasem 
veitek, magyar szőlőt sohasem kapál
tak ; amelyeket magyar iskolába soha-
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TÁRCA.

Szárnyszegetten.
A púpos művész merően nézett maga 

elé s megtört hangon kezdett beszélni.
— Ismersz, hogy nem vagyok lobba

nékony természetű, de annyi varázsnak nem 
tudtam ellenállni. S ez egész pályafutásom 
legdxsőbb korszaka. A szerelem hangolta 
lclkemet a legdicsőbb zenei kifejezésre. Mi
kor kint jártam Párisban és Oroszországban 
a „Kápolnával" egy csapásra meghódítottam 
a legszigorúbb kritikusokat is. Az irigyeim 
is lábaimnál hevertek s a sajtó a nevemet 
tömjénfüsttel, babérerdővel vette körül s én 
— én ahélyett, hogy örültem volna a sike
reknek, mindig ő reá gondoltam. Sok volt 
bennem a romantika és úgy éreztem, hogy 
volt is létjogosultsága. Éreztem akkor is, 
mikor megösmertem öt és a „Tavasz“-t ir
tain s éreztem akkor is, miliői megkérdez
tem, hogy szeret-e. Azt hiszed sietett az 
ünnepelt, a híres művész nyakába bot ülni ? 
Olyan komikus volt mikor kikosarazott. Rám 
nézett és elnevette magát . . . Előkelő szép 
lány . . . Púpos művész. Ha, ha, ha I El
végre nem érdemes róla beszelni.

A művész igyekezett gondolatát más 
felé terelni, a nyüzsgö-forgo, mozgó társa
ság beszédének zaját, kacagását, a poharak 
csengését alig hallotta. Gondolatai teljesen 
elfoglalták s belebámult a semmiségbe.

Szemeiben tűz, arcán isteni felmagasz- 
tosultság látszott, a meg nem hallgatott sze
relem emésztő askesise.

A társaság élénken foglalkozott az ifjú 
müvészszel, kit hánytak vetettek a gondola
tok s nem is látszott figyelni senkire.

Egy kedvese volt hozzá — a zongora. 
Ennek beszélte el minden buját-baját. Ezzel 
beszélt, ha sirt, ha zokogott. S a zongora 
oly szépen felelt neki a maga nyelvén, fel
állóit s lassú léptekkel közeledett a zongo
rához.

. A teremben csend lett, csupán tompa 
susogás volt néha hallható. Mindenki a mű
vészre figyelt.

Az r; tette a j bb kezét a billentyűkre 
s találgatta a szükséges hanguemet. Aztán 
egyszerre egy sóhajszerü moll-akkord után 
közelebb húzta a széket. A hangszer érző 
lény lett. Életre hozta a művész. Beszélt, 
kért, esdekelt, imádkozott s káromolta az 
Istent. Az első találkozás okozta édes be
nyomás, a remény, az ébred i szerelem, a 
lemondás, a fájdalom, a világgyülölet, a 
kárhozat, az őrület percei, mind, mind ki
fejezést nyertek a bűvös-bájos akkordokban. 
A hallgatóság lélekzetét visszatartva leste, 

várta, élvezte a szerelmi érzések ily impo
záns megnyilatkozását. A művész t-jjai szé
dületesen mozogtak a legnagyszerűbb bas i. ; 
menetekben. Alakja összefolyt a fekete zon
goráéval s úgy látszott, mintha egy leltbe.lő 
tenomé.n szcllemkezekkel jalszana a hang
szeren, úgy magával ragadta .i.uigmata az 
isteni impromptu-ben.

A vihar szünetelni látszott, de ez csak 
a kitörő orkánt megelőző szélcsend volt. A 
művész lebontotta szárnyait, szivének minden 
csepp vére forrásban volt s magával ragadta 
a sziveket. Rohanó, csapkodó skálákon fel
vitte őket a magasba, megmutatta nekik az 
ég kék vé,,ielenjét, hogy aztán a legsötétebb 
tengerfenékre vigye le őket. A zongora böm
bölve, zugvö, i'.völtve, nyögve engedelmes
kedett a szellem varázsának .... A tenger 
zuífása lassan szünetelni kezdett, s a miivesz 
mélyet sóhajtott. Elég volt a gigászi harcból 
melyet a gond'.iselés ellen vi.ctt. Lassan 
művészi decrcscendóval átment egy bajos 
piano hangulatba, a csendes panasnló sze
relem kifejezésébe. A hangszer lágyan ne- 
gedelmeskedett. Gyöngéden száll el belőle 
a melódia, megsimogatta a hölgyek arcát, 
besúgott füleikbe, kedvesen, lágyan, mint 
az esti szellő. A társaság fellélekzett. A fér
fiak zsebkendőikkel törülték izzadó homloku
kat s a hölgyek az igézet hatása alatt keze
iket összekulüsolva merően néztek a zon
gorára.
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sem vezettek ; amelyek magyar jog 
után sohasem nyújtóztak ki; ame
lyeknek egyetlen ösztöne a zavaros
ban halászni, különben pedig gazdá- 
jok ugratva-orditva lopja a napot - 
a más kontójára.

S ezek a kezek annyira elcsa
varták a magyar nép józan fejét, hogy 
félrelökve az istenfélést, az Ég felé 
ököllel ; lábbal tiporva hagyományos 
lojalitását, megrugdalja fölebbvalóit, 
elüljáróit ; túladva régi önzetlen vir
tusán, elkívánja a más jogos öröksé
gét és becsületes szerzeményét ; ö, 
aki mindig nagylelkűen adott — job
bágyoknak, nemzetiségeknek s feje
delmeknek, most minden módosabb 
felebarátjától elszedne mindent, min
dé ií I

Nem az őrülésig kacagtató defor- 
mis állapot-e ez a magyar lélekben, 
amelynek hasonmására századokon át 
büszkeséggel néztek a Teremtőnek 
ragyogó csillagszemei ? ! . . .

Most, mikor — hála a gondvise
lésnek ! — hosszú borongás után 
megint magyar nap süt az égen itt a 
magyar eszmélésének az ideje, a tem- 
pus acceptabile arra, hogy fejét vissza
fordítsa azokhoz a virtusokhoz, ame
lyektől — szégyenszemre — el hagyta 
csavartatni.

S ebből a nagy erkölcsi fordu
latból — amelynek mintha üdítő sze
lét érezné most a lélek — az az édes í 

remény meríthető, hogy a magyar 
nemzeti társadalom revindikált erköl
cseivel egy második ezeréves nemzeti 
egzisztenciának veti meg a törhetetlen 
alapját.

Úgy legyen !

Vissza hát a sutba dobott magyar 
virtushoz és szivvel-lélekkel vissza a 
cserbenhagyott — Magyarok Istené
hez I

HÍREK.

Tavaszi dal.
Szerkesztő ur, bár érte százszor 
Közmegvetésnek adjon át 
Most, zsenge bimbópattanáskor 
Elzengem a tavasz dalát. 
Sugárittasan járnak-kelnek 
Az emberek a földtekén, 
A madarak is csicseregnek — 
Itt a tavasz, úgy éljek én 1

Már zöld a fii és kék az ég is, 
A korzó népes esteien.
S ha nem hinné, ki a vasúthoz 
Sétáljon egyet hát velem 
Szerelmes vágygyal összebújva 
Jár ott most a leány, legény — 
Szerkesztő ur ha mondom önnek, 
Itt a tavasz, úgy éljek én !

Szerkesztő ur, sejti-e, hogy mi 
Virágzik uton-utfefen ?
Óh, megremeg-e szive önnek 
E röpke szóra : szerelem ?

Rajzik-e még ezernyi álom 
Szivének csöndes rejtekén ? 
Szerkei ziü ur, én konstatálom, 
Itt a tavasz, úgy éljek én 1

Szerkesztő ui, bár érte százszor, 
Közmegvetésnek adjon át, 
Halgassa meg rügyfakadáskor 
A tavasz első dalnokát.
És ne higyjen ön senki másnak 
E hazug, csalfa földtekén, 
Csupán a szerelmes sziveknek — 
Ez a tavasz 1 Úgy éljek én I

Jgricz.

Személyi hir. Pettera Hubert cs. 
és kir. fővadásztnester, mint örömmel 
értesülünk, szerencsésen átesett a Vö
röskereszt-egylet Erzsébet kórházában 
súlyos szemoperációján, melyet bal 
szemén dr. Grósz egyetemi tanár vég
zett. A fővadászmesier ur teljesen 
visszanyerte látását és már is örök 
ifjú humorával, tréfálkozva fogadja a 
kórházban őt meglátogató barátait.

Hymen. Németh Lajos mária- 
besnyői hentes és mészáros e hó 15-én 
tartja a jászberényi róm. kath. tem- 
lomban egybekelését Kocsis István 
jászberényi nagybirtokos kedves és 
bájos leányával Annuskával.

Megyegyülés. Pestvármegye tör
vényhatósága e hó 28-án rendkívüli 
közgyűlést tart.

Iskolaszéki ülés. A gödöllői 
közs. iskolaszék e hó 10-én tartotta 
meg dr Bezsilla István elnöklete alatt 
rendes havi ülését, melyen N!ck Edé- 
né és dr. Heyder Ödönné úrnők, az 
óvoda uj felügyelőbizottsági tagjai tet
ték le esküjüket. Az iskolaszék a közs.

Az improptu vége felé közeledett és 
még el sem hangzott az utolsó akkord, mi
dőn az óriási tetszési nyilvánítás kitört. A 
férfiak elragadtatva, ragyogó arccal siettek 
hozza, a nők csókra nyújtották kezeiket s 
boldog volt, aki kezet szoríthatott vele 
Szinte tombolt az elismerés.

S a művész kimerültén állt a terem 
közepén s egykedvűen hagyta magát ünne
peltetni. Csak állott s merően bámult maga, 
elé.

Illés István.

Dioméd, a költő.
Dioméd, a költő, jó fiú volt és Ámor 

is kedvelte. Egy ízben megígérte neki, hogy 
övé lesz a világ legszebb száz lánya. Es 
hogy Dioméd a száz szépséget megnyerje, 
kijárta neki a Múzsáknál, hogy száz csoda
szép dalt Írhasson, amely száz dallal meg
hódíthassa a száz szüzet. Mindegyiket egy- 
gyel.

Az első dal már meg is volt. Csoda
szép volt, övé is lett érte a száz leány kö
zül rögtön egy.

De mig Dioméd e napjaic a könnyen 
meghódított szépséggel töltötte, megfeledke
zett a Múzsákról és elfelejtette nekik a ren
des napi áldozatát bemutatni.

Amiért ezek módfelett megharagudtak 
és elhatározták, hogy Dioméd a hátralevő 
kilencvenkilenc dal közül egyet se Írhasson 
meg.

A büntetés súlyos volt. És ezért Dio
méd is, aki midőn az Ígért száz leány közül 
a másodikhoz akart írni, fájdalmasan tapasz
talta, hogy a második dal' nem tudja meg
írni.

Mit tehetett hát most ? A második szép 
leánynak is azt a dalt mondta el, amit az 
elsőnek.

És ime a hatás ugyanolyan volt. És 
ugyanolyan volt a harmadiknál, egészen vé
gig, a legutolsóig.

Mikor pedig a Múzsák ezt megtudták, 
nagy haragjukban kérdőre vonták Ámort.

— Hogy van az, hogy Dioméd egy 
verssel annyit ért el. amennyit máskor csak 
százzal szoktak ?

— Hja, felelt Ámor, ennek nem én 
vagyok az oka, hanem . . .

— Hanem ?
— Hanem az, hogy ma olyan kevés a 

jó vers, hogy egy is annyit ér mint máskor 
száz 1

II.
Dioméd a költő pediglen irt vala egy 

színjátékot.
Es midőn elkövetkeznének a Dionisos 

ünnepei, előadák azt ott a nagy kőteatrum- 
ban isten szabad ege alatt.

És a görögök bámulták vala a borzal
masan hatalmas színjátékot.

Mert borzasztóan hatalmas volt az.
Vér 'olyt benne és emberhalál esett 

meg.
Bűnös ember-halál.
Egy parázna asszony szeretője kedvé

ért meggyilkolá a férjét és gyermekeit.
És a görögök sirtanak vala e dolgo

kon és nagyra nőtt a hire Diomédnak, a 
költőnek.

És elhalmozták vala borostyánnal, ba
bérral és minden dicsőséggel.

És példakép álliták őt az anyák fiaik
nak és magasztalták mindenütt. — Minde
nütt. — Csak egy ember, Pikratesz, a bölcs 
mondá, hogy :

— Dioméd, én elesmérem, hogy a te 
színjátékod jól vagyon megírva, de van egy 
nagy hibája. Az, hogy nem igaz. Mert csak 
nem képzeled, hogy létezhessék ilynemű faja 
az elvetemültségnek, mint a te színjátékod 
asszonya 1

És Dioméd a költő nem birá feledni 
szavait, Picateresnek, a bölcsnek.

Hiába zsongának füleibe Göröghon 
lakóinak dicsérete és hódolata.

Dioméd, a költő, mindig csak arra 
gondolt, hogy mit mondott Picrates bölcs.

*
És történt vala pediglen egy szép na

pon, hogy midőn Dioméd, a költő hazatért 
lakába, gyermekeit holtan találta.

Felesége meg — kacagott.
És mondá : „Elpusztítottam őket és 

mérget itattam veled is, ő érte, Epiuzért, a 
kedvesemért I

És kacagott.
Dioméd, a költő, érzé benseje mint 

változik át a poklok-poklává, rr.ivelhogyan 
megkezdő benne iszonyú munkáját az asz- 
szony mérge.

És Dioméd habzó szájjal, lihegő mel
lel futni kezdett.

Futott ki a piacra.
Ott pedig neki rontott Picrátesnek, a 

bölcsnek és diadalmasan hörgé :
— Látod, hogy igaz vala költői mü

vem. Énmagamon és gyermekeimen ugyan
azt cselekvő feleségem. Sőt még kacagott is. 
Még kacagott is. Lám, hogy jő és igaz volt 
költői müvem 1

És örömmosolylyal halt meg Dioméd, 
a költő.

Lakatos László
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iskola évzáró vizsgáira julius 19. nap
ját tűzte ki. Az ovoda julius 30-tól 
— aug. 30-ig fog nyári szünetet tar
tani.

A felsöpark megnyitása. — 
Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy 
lapunk ismételt s legutóbbi számunk
ban is közölt felszólalása nem hang
zott el eredmény nélkül, mint kiáltó 
szó a pusztában. Illetékes helyen 
meghallották azt s mint a telefon hí
rül hozta : már intézkedtek is. Gr. Ap- 
ponyi udvarnagy ugyanis elrendelte a 
felső parknak a nagyközönség részére 
való megnyitását s rendelete legköze
lebb már efektuálva is lesz. Gödöllő 
népét nagy hálára kötelezte e ténye 
által az udvarnagy ur ; hátha még a 
kastély előtti kertkapukat is megnyit
tatná, hogy igy a vasúthoz a közle
kedés rövidebb lenne. — Csak kérel
mezné legalább elöljáróságunk.

Hatvani műkedvelők Rákossztmihá- 
fvon. Aczél Lajos segédlelkész „Delejes 
Alomban" ciniU nagyhatású színmüvét már 
többfelöl kérték előadásra. Egyelőre Rákos- 
szentmihályon kerül színre, hol hatvani és 
hatvanvidéki műkedvelők fogják bemutatni a 
kiváló darabotipilnkösdhétfőn, melyről Szécsi 
Ferenc dr hatvani kir. közjegyző s a buda
pesti Vígszínház volt igazgátója is meleg 
elismeréssel nyilatkozott s a melyet a darab 
érdemes írója az ősszel a kolozsvári Nem
zeti Színháznak fog felajánlani, ahol kétség
kívül nagyon is megérdemelt elismerésben 
fog részesülni.

Ünneplés megnyitás. A gödöl
lői Polgári Kör uj helyiségeinek ün
nepélyes megnyitása ma este fog 
végbemenni. Ezalkalomból társas va
csora is lessz. 

Áthelyezés. Kalina Ernő máv. 
gyakornok Gödöllőre helyeztetett át 
állandó szolgálattételre.

Szabadságolás a honvédségnél. A 
m. kir. honvédség állományában a tényleges 
legénység 2 évi szolgálata után május 8-án 
leszerelt s május 9-én helyébe a póttartalé
kos legénység bevonult, ezeknek jórésze 5 
hét után lessz szabadságolva, csakis annyit 
s oly csekély számban tartanak vissza, a 
mennyire feltétlenül szükség lesz a szolgálat 
követelményeire. A 2 évesek közül most 
még az altiszteket sem tartották vissza.

Népgyülés. Valkón a földmunká
sok népgytilést fognak tartani, melyen 
sanvaru anyagi helyzetüket s viszo
nyaikat s azok javítására szükséges 
teendőiket fogják megbeszélés tár
gyává tenni. A munkások legnagyobb
részt a Schossberger-uradalom nap
számosai, átlagos napi keresetük a

Gőzcséplőkészletek 2'Wől 12 lóerőig, Benzinmotort 
Szalmaprések gőzhajtásra, 

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasári gépek 
lejjLijabb szerkezetben és legjobb kivitelben kr-jáliatók 

A MMYAR kir. ÁLLAMVASUTAK áÉPtá’/ÁRÁHAÍ' 
VEZÉRÖáYNÖKSÉdÉHÉL -== BUDAPEST, V., Váci-körui 32. szí

Árjegyzéket é« költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

munkaidőben 1 korona, a nőké 60 
fillér, télen pedig nem keresnek sem
mit.

Nyári menetrend. Érvényes 1906 évi 
május 1-től,

Budapestről Gödöllőről
indul:

D. e. 615 f
7- 10 gy. v. D. e. 3’50 sz. v.
7 40 gy. v.*  
7'45 sz. v.***  
810 „ „ 
8.35 „ ,
9-35 „ „

D. u. 12 35 „ „
1'30 „ ,,***
2 15 gy. v. 
2'25 sz. v. 
2’50 „ „+***
3'30 gy. v. 
5'20 sz. v.*** 
5'35 „ „**
6-25 „ „
8'15 „ „***
8'45 „ „
9'40 „ ,

11-00 gy. v. § 
.11.10 sz. v.

Gyorsvonatok Budapest felé csak le
szállás végett állanak meg Gödöllőn.

* Hatvanig nem áll meg.
**' Gödöllőn csak felszállás.
*** Csak Gödöllőig közlekedik.
§ Május 31-töl közlekedik s Aszódon 

| nem áll meg.
j- Május 20-tól szeptember 9-ig vasár 

I és ünnepnap közlekedik.
ff junius 1-töl közlekedik.

Magánosán itt nyaraló úrnők 
és urak jó Ízletes kosztot kaphatnak 
az Uiiaők Társas Otthonában esetleg 
házhoz hordva is. Iskola-u. Szaák-ház

Eladó vagy kiaaó 
egy úri lak (villa) Gödöllőn, a fácánosban ; 
sziláid kő, vasgerendás épület, mely télen 
is lakható, egy hold termő faj gyümölcsös 
és szőlő. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1—3.

Földterület 
felméréseket, birtokfeloszíást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

értesítés.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
------------Gödöllőn--------------
Kossutli Lajos-utea 465. szám alatt levő 

néhai férjem régi jóhirnevü 

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

való kiszolgálásáról.
Szives támogatást kér

özv. Lágfer Ágostonná

Legjobb a maga nemében

Schicht György „Ceres" táp- 
szermiivek oszt. Aussig E m

a „Ceres-“ 
étel-zsir
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Házeladás,
Hevescsányon. a legforgaluiasab helyen 
a templomtéren egy ház, melyben je
lenleg borbélyüzlet van, de bármely 
üzletnek alkalmas, berendezéssel együtt 
esetleg' anélkül, szabad kézből eladó. 
— Értekezni lehet a tulajdonosnál 

Rutkay János Csány.

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

A már 32 eve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés né'kül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
bz egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyáriár
ban 75 K-tól 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 és Fia
kerékpár és varrógépnagykereskedök 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktál a

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzéktlnk 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.

lszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek béruientcsen küldünk 
egy próbát a COZAPORBÖL. Kávé, tea 
étel vagy szcsnes italban egyformán ad- 

liató az ivó tudta~nélktií.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

mindet) szóbeszéde a tartózkodásig 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és, az illető még 
csak3em is sejt) mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit bökhette 
ki ispiét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghossznbitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánják, egy 
próbaadagot és egy köszönő-ifásokkal 
telt könyvetdil-és költségmejjtesen küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — ^gzcskedlmk, hogy az 
egészségi*  teljesen ártalmatlan.

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

mentcsitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

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

WALSER FERENC
és fémöntőde
régi váci vátn 
köztiében.

tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-,

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b •

GYÁRTMÁNYOK :

Tüzfecskendők, fémszerelvények 
s tömlők. — Tűzoltósági személy
szállító és szer-kocsik. — Vizhordó 
kocsik, tömlőmotolák és létrák. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zettel mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövek.

Vízvezetékek és szivaltyúlölcpck tervezése.
ÍSBESSXQEE3E

■ ■ ■■

és gazdasági vizve- 
Szivattyutelepek és

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

Szakbeli mérnöki mnnkálalitk.

Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt #<5 jjü 
millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek között 3 
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, |

továbbá 5 á 100.000, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70,000, 3 á 60.000, több 50.000,0
40 000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10.000, 5000, 3000, g 
2000, 1000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály-B 
sorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. ’

A most kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjátékban
125.000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut >■

és összesen 1 6 millió 4 5 7.0 0 0 korona hatalmas összeget sorsolnak ki £
...... ........ I —.............................................Ili ■ I • ' i 

11^44 So< pénz széppé varázsolja az eletet! Tálán meglepi ajJ
KCHuGiíG ti Í10V6 Hl llfittferi a ,o,89e!'é’vafly az a8szon>' az urat a ne',e me|- I11U11UV1,|V lllVg UillVIV 111 UVt)l|ütt álló 3 írsje y megvető e »l ai egy fonyeromenv- *
® nyel A veletlen nagy sz.-re et játszik az életben és X

I kri,,ny®n meglehet, hogy eppeu egy szerencsés veletlen $

uóul V II V u V u L d Hl U V • tortán a neve melietl szamot eltalálta, melyre egy 'i
, , , , 1 — — , . nagy nyerem nv |ut — —

Adam. Adél min Dezső, ErzsóJel •411 Iván, Jolán 12 315 Utó tnetinia 2 <441
Adclár. A’ie 11 Ede. Ész er 1)838 Jakab. Józsi 2u28l Ó-iön, a czl33 2i»98!)
Adél:. A '0 a 1» .«>/ Elek. Etil 1IK21 János, luditb 2<nsi Pál. .Lszl ,-p- 24233
Agos'on. Amália 1’1 i! Elemér. Flóra 2(1589 Jené, Juliska 242..3 Petur. O'.gn r 1 24277
Aladár Au a 2. 44 •» Emil Fiano.ska 2203! József, Karolni 242'i.> P s’a, Paula *_’ss7i>
Albert. A atolia •JllilO Ea íré, Frula 24252 Kálmán. Katinka 28874 Richard, Palagie F271-.
A1 rod, Aooilo-’.ia 2l2 5 Ernő. Genovéva 24303 Károly. K talin 

Kornél, Kiara
21)334 Roiert. Pet oia .a 85(40

los Aranka 21245 rer«nc Gertrud 29U33 85318 Ru tolt, Piroska 87411
Ambris. Berta Frl yes.G tbr atla 34433 Kristóf, Klotild 308 Jő Salamon, Regina 8M<4
András. Blanka 3l3’»á l'iiiöp. Gizdla 3'»779 Lajos Kornolia 88134 Sa - u. Rósi.ta 8S24S
Antal, Borit Ha 3(451 Gábor. Hidvig 38118 László, Krisztina 38228 Sándo-, Rozaha 

S.raon, Sári
41921

Arnold. Boriska 87421 Gáspár. Bóléra 88173 Lao. Kunigunda 41)1) N3>91
Árpád. Betti 881.13 Gorgoly. Be irtott 4171)5 Lipót, Laura 042(4 Tamás. Sarolta S4731)
Arthur. Bel a 417.4 Gora, Hermina 513)8 Lőrinc. Lenke 84734 Tibor, Szersna 89(49
Aurél. Brigida 41 38 Gusztáv. H.lda 81.02 Manó. Leouia 811014 T hamér. Thejcona 112773
Attila Cec.lia 81 György, bo.vka 84781) Márkus. Lídia 0 .370 Tivadar. Terez ti.«->03
Balázs, Cornolla 84 73 Gyula idu.ka 80 21!) Márton, Ltna 101931) Tóbiás. Terus 1I23>(4
Báliul. Dóra 890<i5 Bániig. Ilona 1(4914 Mátyás, Ludmilla 123502 Vendel. Valéria 112350S
B;rnaus. Ooroü/i 1011(4 ilermann. Ilma 123514 Mlaalv, Lujza 

Miklós, Magdolna
1’3507 Viktor. Veronika 1I235'.fi

Béla. Cecília 1<'<»'>»!) ' Hugi. lka
1 mc, Íren ( V

1235’M 123510 Vi mos VI dórral1 3520
Bini.’ik Euferii 12:5 5 >44 Miksa, Malvin 128514 Vinne, Vllm? ai 

Zoltán. Zsó. ■
1235 H

Be.nát. Emma 1235<í1) illés, irma, 123510 Mór, Maréit 123515 12 521
Dániel, Érpcsztla 12.J513 Imre. Izabella 123511 Nándor, Mária 5443 Zaig.nond, Zsuuj.ma 1123522
Dávid, Evt 1235'7 István, lanka 3512 Orbán, Mádba 8823
Donét. Evelin 5<>ü7 Izidor, loaanna 8IMJ Oszkár. Katiid 13:114

Legnagyobb nyeremény esetleg 1.000.000 korona ; továbbá 1 jutalom 600.000, 1 I
nyeremény 400.000, 1 á 200.000, 2 á 100.000, 2 á 90.000, 2 á 80.000, 2 á 70.000, 2j
a 60.000, 1 á 50.000, 3 á 40.000, 3 á 30.000, 6 á 25.000, 9 á 20.000, 13 á 15.000 í
44 á 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű áiai : ?
“ eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50 ; */.  eredeti sorsjegy frt 150 vagy 3 korona, i

». » „ 3.- „ „ 6.- ; „ 6.- „ 12 „ |
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos' 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb i

folyó évi május hó 23-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak, és az 

.. ..I- osztály húzása már május hó 23-án kezdetét veszi.

TOROK A. és Tsa bankháza BUDApESTEN
1 Lizánk leinti jjyobb osztá’ysorsjáték üzlete.

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

Gödöllői Erzsébet-nyomda.


