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! ?

Nemde különös és nem minden
napi, lapunk vezércikkének címe ? 
Talán első pillanatra el sem képzel
hető, vájjon mit akarok mondani ez
zel a két írásjellel ?

Megfejtem.
Felkiáltok, látva a nagy nyomort, 

mely ólomsulyával naponkint jobban 
és jobban nehezedik vállainkra s alig 
hangzik el a kétségbeesés irtózatos 
felkiáltása, már is itt a kérdés, hogy : 
„mi lesz velünk ?“

Mielőtt azonban e kimeríthetetlen 
kérdésnek fejtegetéséhez fognék, nem 
feltűnési viszketésből, melyet ma na
gyon helyesen „korszellem“-nek nevez
nek, — hanem a tiszta meggyőződés 
hangján szólok a következőkben :

Városunk iparosai és kereskedői 
között a testvériség és egyetértés ma
gasztos eszméjének még csak szikrája 
sincsen meg.

Itt a kereskedő, aki erős akarattal 

j és fáradságos munkával oda küzdötte 
fel magát, ahol már az anyagi gondok 
csak ötöd hatodrangú tényezőkként 
szerepelnek, méltóságán alulinak tartja 
leereszkedni abba a körbe, ahol 
a kisiparosok és kiskereskedők ten
gernyi tömege egymást eltiporni, el
nyomni, egyik a másikat meg a föld 
színéről is elpusztítani igyekszik.

És miért? Első állításomat azzal 
indokolom, hogy ez a tehetősebb, 
mondhatni vagyonosabb osztály be
látva azt, hogy most már olyan tőké
vel rendelkezik, mely önmagát növeli 
és táplálja, annyira magas, szinte el
érhetetlen célokat tűz maga elé, hogy 
észre sem veszi azt az óriási tömeget, 
mely odalenn a legelkeseredettebb 
élethalálharcot vívja, amely már nem 
is nevezhető harcnak, hanem végső 
vonaglása egy táisadaimi osztálynak, 
mely ha nyomorultan el fog vérzeni, 
nem lesz, aki még csak egy sajnál
kozó szót is ejtsen érte.

Igen, ez igy van !
De csak egyoldalú ez az Ítélke

zés, mert más oldalról tekintve a dol- 

| got, nem fogja senki elítélhetni ezt a 
[ a rendszert.

A nagykereskedő belátja azt, hogy 
j ma már nem vagyunk a XIX. század- 
, bán, amikor még a gseft-szellemet 
; csak hírből ismerték, hanem a XX. 
| században élünk, amikor ugyan meg 
■ kell feszítenünk minden kiszámító és 
i előrelátó képességünket, hogy a meg- 
' élhetést magunknak és unokáinknak 
l biztosíthassuk.

Ma már nem lehet azt monda
nunk, amit még csak pár évtizeddé 
előbb is nyugodtan mondtunk, hogy 

1 csak akkor dolgozunk, ha az ered- 
! meny nagy hasznot hoz. Ma már ki

sebb haszonnal is meg kell eléged
nünk, mert a kor és a nagyközönség 
nem fog mihozzánk alakulni, hanem 
nekünk kell hozzájuk.

Aztán meg egy másik fontos té
nyező, — a főnök és segédje közötti 
viszony.

A segéd munkába áh egy köl
csönösen megállapított heti munkabér, 
illetve havi fizetésért. Alig működött 
azonban két-három hétig, már is arról

TÁRCA.

A nemzeti érzés
a színműben.

Irta : Aczél Lajos.

Az etikai érzések fakasztására és ter
jesztésére az ars poética sorában legalkal
masabb — a dráma.

Ez a költői műfaj emberemlékezet óta 
nagy erkölcsi haszonnal szolgálja az embe
riség lelki érdekeit.

És ezen az igazságon nem fog ki az a 
szomorú tapasztalat, hogy az ars poétika 
szent berkeinek s igy Thalia templomának 
is mindig akadtak betörői, akik zsivány kéz
zel megkaparitottak egy-egy költői műfajt s 
azt az istenadta lelkek szellemi épségének s 
erkölcsi tisztaságának prostltuálására fordí
tották.

Ezeknél a korcseknál azonban sokkal 
több az a romlatlan költöi termék, drámai 
hajtás, amely nem — öli, hanem élteti a 
lelket.

S különösen a józanfejti drámai mű
faj kitűnő eszköze az erkölcs képzésnek.

A vallások mindenkor s mindenütt nagy 
su'yt fektettek erre a remek lélekedzö szerre. 
A kereszténység meg éppen bravúros siker
rel dolgoztatta annak erkölcs kriszlallizáló 
erejét. A drámaköltészeti műfaj fejedelmi 
alakjának, a tragédiának legmarkánsabb vo
násait, leghatásosabb képeit a biblia szol
gáltatja és sokakat, akiket a biblia olvasá
sakor valamelyes lelki akadálynál fogva nem 
illethetett meg a velejáró isteni kegyelem, 
azokat konsternálta s átalakította annak a 
drámai műfajból Kitörő tragikai ereje S 
ennek okos felismerése indította a keresztény 
drámaköltöket arra, hogy magát a megváltás 
kálváriáját is színpadra vigyék, mert aki a 
nyomatott könyv betűiből nem érezte ki a 
passzió lélekmegváltó igazságát, 
azoknak megigazulását a költőileg dramati
zált passziójátékok mozdi- 
tot.ák elő. Az oberamergaui passziójátékok
nak minden keresztény hitközségben alkal
mas színpadot kellene építenünk . . .

Hogy a nemzeti történet mennyire sze
reti a költészet drámai műfaját, arra a szín
játék világából csak Shakespearet kell tanuul 
hívnom. A királytragédiáknak ez az utolér
hetetlen mestere tudvalevőleg a legszentebb 
nemzeti célt szolgálta örökbecsű tragédiáival, 
A korlátlan abszolutizmus az osztrák, orosz 
és török dinasztiákon kívül Isgjobban az 
angol dinasztiát ragadta a nép pusztítás 
bestiális vérengzéséig s az angol nemzet 

Shakespeare tragédiáiból érezte ki, hogy az 
embernek, a nemzetnek más mi a rendelte
tése, mint az emberség testvériség mennyei 
kötelékeit lerázó uralkodók családi gőgjét, 
hóditó dühét szolgálni és száz meg ezer 
kenyérkereső apa. fiú hitves szent vérével 
fizetni meg érte. Az angol nemzet minta
szerű szabadság és alkotmányérzetét jórész
ben Shakespeare királytragédiái érlelték meg 
s Albionban a királyság manapság nem más, 
mint a minek lennie szabad és kell : a sza
badságnak és az alkotmánynak a koronája 1 
. . . Az angol király nem lehet többé — 
nemzetvesztö, ha még úgy megvadulna is I.

Az osztráknak nem tehetett ily szeren
csés szolgálatot a dráma. Az a gyalázatos 
és utálatos szolgalelküség, mely ha/ t 
Bizánczban hasra vetette a lakájokat s a 
spekulánsokat, második expozituiára Auszt
riában talált, ahol az uralkodókat csak ma
gasztalni volt szabad, bármely hígvelejű vagy 
elvetemedett volt is. de bűneiket ferdesége- 
iket színpadra vinni annyit tett, mint magát 
kinpadra, vagy éppen vérpadra vinni.

Oroszországban a nemzeti dráma ha
sonlóképpen nem tehette meg a maga er- 
kölcsösitő hatását, mert hát onnan százado
kon keresztül azt is Szibériába liferálták 
volna, aki “lég vakmerő lett volna észre
venni, hogv a cár „atyuskának" véletlenül 
tyúkszem nőtt az orrán.

A török valami próféta-fattyat lát a
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a mes- 
találna 
milyen 
illetve 

segédkezés alól azonnal

álmodozik, hogy mennyivel magasabb 
fizetésemelést kérjen főnökétől, sőt 
mi több, már az üzletbelépés napján 
arra gondol, hogyha főnöke meg nem 
adja neki az általa kérendő fizetés
emelést, milyen hangon beszéljen an
nak idején az üzlet-főnökkel, 
terrel, n ha ez esetleg nem 
reagálni az 5 hánya-vetisegére, 
ói ot találjon, hogy főnöke, 
i. további 
felmentse.

Hogy mi következik ezután, azt 
szintén ide iktatom : bíróság elé idézi 
a segéd volt főnökét, mert az tőle 
bizonyos összeget visszatartott a fel
mondási idő be nem tartása fejében. 
A bíróság a panasznak helyt ad vagy 
elutasítja. Ha helyt ad, akkor nagy 
hangon hirdeti, hogy neki volt igaza, 
jól megérdemelt fizetését s tenyerébe 
kacag ; ha pedig a bíróság elutasítja, 
akkor volt főnökét a szélrózsa minden 
irányában eláztatja, hogy zz milyen 
ember és ha csak egy ajánlkozót is 
le tud beszélni, — hogy ahhoz a fő
nökhöz ne lépjen üzletbe, — jól érzi 
magát, hogy bosszút állhatott rajta, s 
szintén tenyerébe kacag.

Na, ez nem barátság. Ezt a foly
tonos és naponként ismétlődő torzsal
kodást főnök és segéd között meg 
kell szüntetni, mert ez meg fogja 
méteiyezni azt a jóakaratot, üelylyel 
a keteskedelem és ipar mélységes ba
jain segíteni akarunk.

Legyen teljes egyetértés a segéd 
és főnöke között, de ne hiányozzék 
ez az iparosok és kereskedők közötti 
viszonyból sem, mert azt a nagy célt, 
hogy ez a város mutassa meg azt a 
módot, hogyan lehet az elnyomott 
ipar és kereskedelmen segíteni.

Állami akciót ne kívánjunk. Az 
csak ellenünk van. A kisembert soh- 
sem segíti az állam I

Ami a város nagyérdemű közön
ségét illeti, bizonyára jó szívvel fogadja 
s jó szemmel nézi önzetlen akaratun
kat, — s remélhetőleg segédkezet fog 
nyújtani, hogy dicsőségünk annál na
gyobb legyen, mert a mi dicsőségünk 
az ő dicsősége lesz! (— Bizonyosan! 
Mint eddig : ezentúl is bemegy a fő
városba — vásárolni!) Sz.

HÍREK
Űrnapja. Ez az ünnep az Oltáriszent- 

ség iránt való hódolat kifejezésére van be
hozva. E nap ez évben f. lirt 14-ére esett. 
Ezen az ünnepen a világ minden táján kö
rülhordozták az Gltáriszentséget, hogy egé
szen nyilvánosan imádhassák azt a keresz
tény hívek. Nálunk ezalkalommal a legna
gyobb egyházi pompával ünnepelték e szép 
napot.

Hatvani műkedvelők Rákosszent- 
mihályon. Mint mull szántainkban jeleztük, 
Aczél Lajos „Delejes álomban" cimü szín
müvét f. Iió Ó-én mutatták be műkedvelői 
előadásban a rákosszentmihályi közönségnek. 
Hatvani műkedvelőknek e merész vállalko
zását teljes siker koronázta, mely úgy anya
gilag mint erkölcsileg a várakozáson felüli 

volt. A rákosszentmihályi intelligens Közön
ség vendégszeretetének a szép iránti .lelke
sedésének fényes tanujelé' adta, midőn oly 
nagy számmal jelent meg, — a hűvös idő 
dacára is — az előadásra, hogy az óriási 
nézőiér teljesen megtelt a \endégmükedvelők 
játéka iránt érdeklődő közönséggel.

Az előadás eltekintve, hogy a rákos- 
szentmihalyi gyógyszerész által okozott tech
nikai akadály miatt .kissé későn kezdődött 
— pompásan sikerült. A műkedvelők, kiket 
kűlön-külön ezúttal nem említünk meg, 
mind kitettek magukért és méltán rászolgál
tak arra a többször felhangzó tapsviharra, 
melylyel a lelkes közönség játékokat sok
szor nyílt színen is jutalmazta.

De kijutott a tapsból Aczél Lajos szer
zőnek is, kit minden felvonás közben több
ször a lámpák elé hívták s előadás után 
szűnni nem akaró, lelkes ovatióban részesí
tett — a hazafias tendenciája dráma hatása 
alatt — a közönség.

Az előadást több fővárosi művész és 
előkelőség is végignézte. Ott volt Kende 
Paula is, a pozsonyi színház drámai hős
nője, ki előadás után felkereste a szerzőt 
és fölkérte, hogy gyönyörű darabját engedje 
át előadás végett a pozsonyi színháznak is, 
hol a kitűnő művésznő a Vértes Gáborné 
szerepét játszana.

A műkedvelők az előadás utáni nap is 
Rákosszantmihályon maradtak, hol több 
látogatást tettek s csak az éjjeli vonattal 
utaztak haza Hatvanba, egy felejthetetlen 
nap kedves emlékeivel.

Jubileum. Retteghy Ferenc gö
döllői kir. adótárnok az „Állami tiszt
viselők lapja" legutóbbi száma szerint 
c hó 14-én töltötte be jelentékeny si
kerekben gazdag hivatalnoki működé
sének 25-ik évét. Pályatársai ez alka
lommal elhalmozták szerencsekivána- 
tokkal. Derék adótárnokunknak, aki 
szakkörökben is mint a legkiválóbb 
adóhivatali tisztviselők egyike van el
ismerve, őszintén gratulálunk ezen 
szép jubileum alkalmából.

szultánban, akinek a bűneire is jámbor áhí
tattal tátja a száját s talán ez a legfatálisabb 
— nemzeti drámája. Mást mit lehetne tőle 
várni ? I . .

A többi európai népeknél a nemzeti 
ékt fejlesztésében és istápolásában minden
kor figyelemiemfltó osztály julctt a — nem
zeti szinj itéknak. A nemzeti drámának, az 
ősök mnitjat híven reprodukáló eme költői 
műfajnak, meg a kis Szerbia életében is 
erős szabadság és alkolmányedzö sikerei 
vannak s i>gy a szerbek öntudatosan élnek 
v_. I;, : i se :i igazolja jobban, mint az, 
h ha Magyarországba kerül a színésze
tük, régi és uj szerb nemzeti darabok elő
ad-■ a.,-.l próbálják ideszakadt testvéreiknek 
az való lagaszkodását galvanizálni,
am. kéti'.-gkiviil jobban fog rajtok, mint 
magy. rföldi újságaiknak eszeveszett s elve
temedett izgatása . . .

A magyarnak meg éppen égető szük
sége van a nemzeti drámára. Nincsen saját 
nemzeti dinasztiája; nincsen saját nemzeti 
hagserege ; nincsen saját gazdasági élete ; 
nincs ez, nincs az, mind ami a nemzeti am
bíciót duzzasztaná, a nemzeti érzületet izmo- 
sitaná benne ; minden intézményt, a mely a 
magyar erő forrást gyarapítaná, sanda 
szemmel néz az uralkodó szellem, bestiális 
kézzel üldöz a kamarilla. És — horribile dictu 
Magyarországon töméntelen sokan félnek 
sovin magyarnak lenni s már az is terhökre 
van, ha mindenképpen a sovin gyanúperébe 
keverednek. De minek is, mikor olyan ko
mótos dolog — opportunusnak lenni, még 
az osztrákkal is megalkudni.

Jellemeink, erkölcseink kristallizálására 
az ős magyar virtus restituálására nincsen 
jobb eszközünk a nemzeti drámánál s csak 
a magyarok Istene a megmondhatója annak, 
hogy Katona Bánk bánja mennyit használt

' a nemzeti bátor ágnak, a hazafias hitnek és 
reménységnek annak a reakciónak a szomorú 
idejében, a mely a halhatatlan drámaköltőt 
inspTálta. S mert a magyar úgy van az 
Istentől alkotva, hogy a mint megbecsüli a 

’ más igazát, azonképpen nem enged a maga 
: igazából s törik szakad, de kivallja az iga

zat s mert miben sem vallhatja ki úgy a 
j szive bujál-baját, mint a költészetben : da

lokban és nemzeti színjátékokban, világos, 
hogy a nemzeti drámára nagy súlyt kell 

. vetnünk s azt minden erőnkkel elő kell 
mozdítanunk. Úgy legyen I . . .

Modern házasság.
Mig a leány hajadon 
És nőtlen a legény, 
Nagy eredményt érnek el 
Ok az ipar terén : 
Viszonyt szőnek egymás közt, 
Feledve földi bajt 
S légvárai építgetnek, 
Hol fognak élni majd.

S hogy az ipar lendüljön 
És látszatja legyen : 
Kifejlődik közöltük
A kereskedele m.
A lányt elveszi nőül
A szerelmes legény 
S boldogan éldegélnek.
Ha egyik sem szegény!

Oláh József.

i

Apróságok.
Van X-ben egy biró, aki arról neveze

tes, bog)' ámbátor nagytudásu és igazságos 
férfiú, nagyon ügyel arra, hogy az igazságot 
kereső felek mily vallás szerint imádják az 
Istent. Ezt nem kell tovább fejtegetni, mert 

I az már nyilvánvaló, hogy ennél a metódus- 
■ nál — a rendezetlen vallási viszonyok közt 

élő polgárok járnak rosszul.
Legutóbb egy polgári körben kellett 

ítélkezni. Fentjárt nála az egyik fél és in
formálta. Mikor vége volt az információnak, 
megkérdi a biró :

— Milyen hiten van maga ?
— En kérem . . . izé . . .
— Tudom.
Kegyesen elbocsátotta. Aztán egy óra 

| múlva megjelent ennek az embernek az el
lenfele a biró előtt. Ez is informálni jött. 

I Mikor "Imondta mondókáját, ettől is meg- 
í kéidezte a biró :

— Hát maga milyen hiten van ?
— Én . . . kérem .' . .
— Tudom.
Ez is zilált felekezeti viszonyok között 

élt. Aztán elment ez is. A biró magára ma
radt, fel-alá járkált szobájában, törte fejét az 
eseten. Ekkor belépett hozzá egy kollegája, 
ki szintén foglalkozott az ügygyei.

— Ép most voltak itt — mondja a 
biró. — Nagy bajban vagyok velük.

— Miért ?
— Mert mind a kettő zsidó és miután 

csak kelten vannak, kell, hogy az egyiknek 
— igaza legyen I
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Kinevezés. Dr Beudel József 
péceli községi orvost főispánunk tisz
teletbeli járásorvossá nevezte ki.

Áthelyezések. Gulner Gyula fő
ispán Tahy István szolgabiránkat a 
pomázi járásba helyezte át. Helyébe 
Romeiser Vilmos szolgabiró helyezte
tett Gödöllőre.

Tűzoltóink zászlója. A gödöllői 
önk. tűzoltó-egylet remek selyem zász
lója — melyre Cserna Károly festő
művész festett szép kivitelű szentké
peket, — már készen van a mester 
besnyői műtermében. Mint értesülünk, 
a derék tűzoltók már rövid idő alatt 
meg is fogják tartani nagyszabású 
zászlószentelési ünnepélyüket.

Tanító választás. Tudvalevő, 
hogy a gödöllői róm. katli. iskolák 
kipróbált tanerője, Griiner Károlyné 
sz. Csermelyi Gabriella nyugalomba 
volt kénytelen menni lappangó beteg
ség miatt. A közoktatásügyi minister 
elfogadván indokait, 520 korona évi 
nyugdíj illetmánnvcl f. évi május 1-vel 
nyugalmazta. Az igy megüresedett ta
nítónői állásra a róm. kath. iskola
szék nem is hirdetett pályázatot, ha
nem egyhangúlag, meghívás utján 
Janicsek Jerne Lenke urhölgygyei töl
tötte be. — Az iskolaszék igy akarta 
jutalmazni az okleveleiben jeles és a 
gyakorlatban még jelesebb tanítónő 
azon fáradozását, hogy egy teljes évig 
önzetlenül mint helyettes vitte a tanév 
terhét.

Uj kút a temetőben. A róm. 
kath. iskolaszék f. hó 14-én tartott 
ülésében elhatározta, hogy uj kutat 
ásat a róm. kath. temetőben. Sokak
nak régi óhajtását szolgálja ezzel az 
iskolaszék, mert a temetők kultusza a 
közerkölcsiség és mivelődés kultusza. 
— A rk. iskolaszék a felmerülendő 
költségeket gyűjtés utján akarja 
fedezni.

Tanköteleseink száma. Iskolai 
fejlődésünk alapföltétele, hogy szá
molni tudjunk a tankötelesek számá
ról és az őket befogadó tantermekről. 
Fáradságos munkát végzet, egy bi
zottság, amely Podhorányi József 
plébános kezdeményezésére házról- 
házra családról-csalúdra megállapította 
az 1906—7-iki tanév iskolaköteleseit. 
A gödöllői tanítói kar vezetői szerint 
van mindennapi tanköteles róm kath 
422, ev ref és ág ev 300, Izr 53, 
vagyis összesen 772 tanköteles. Ezen 
számban bentfoglaltatik 42 lelenc, 
mint iskolaügyünk állandó és terhes 
keresztje. Ha a mária-besnyői tankö

teleseket, számszerűit 132, hozzáadjuk 
a városiakhoz, úgy Gödöllő minden
napi tankötelese 904 ; illetve a 142 
ikath, 105 tv ref és 21 izr ismétlőssel 
eléri az 1200 lélek tekintélyes szá
mát. Besnyőn a II. osztály szervezése 
folyamatban van s igy nekünk csak a 
kizárólagos gödöllői viszonyokkal keli 
számolnunk. Van ugyanis 772 tankö
telesünk s ezek beiskolázására — le
számítva a középiskolásokat és a ma
gániskola növendékeit, — rendelkezé
sünkre áll 10 tanterem ugyanannyi 
tanerővel. A közoktatási törvény 80 
iskolást enged meg egy tanteremre, 
mint maximumot, s ezen számítással 
a papiroson elég a mostani tanterem, 
de ha tekintjü; a speciális viszonyo
kat, nem zárkózhatunk el azon szük
ség elől, hogy a tantermek számát 
szaporítani kell. A kérdés magja ab
ban rejlik, hogy ki legyen ezen ön ■ 
zetlen szaporító? Videant consules 1

Szökés a javítóintézetből. Aszódról 
értesítették a budapesti főkapitányságot, hogy 
az ottani javítóintézetből junius 10-én meg
szökött Püspök István budapesti születési!, 
15 éves és Schambauer Ferenc budapesti 
születésű 15 éves csavargó, akik biciklilopás 
miatt vol*ak  a javítóintézetben elzárva. A két 
siheder már régóta tervezte a szökést. Tol
vajkulcsot késziteitek, a felügyelő azonban 
megtudta szándékukat és a két dezentort 
magánzárkába csukatta. Tegnap este a gáz- 
világitásban üzemzavar állolt be és az egész 
javítóintézet sötétben maradt. A két fegyenc 
e,t az alkalmat használta fel a szökésre. 
Feltörték cellájuk ablakát, kisurrantak az 
udvarra és a magas kerítésen keresztül 
mászva, megszöktek. Kék-fehér csikós inté
zeti ruha van rjjluk A rendőrség nyomozza 
a szökevényeket.

A kerepest vicinális. A Buda
pesti közuh vaspályatáitaság Kerepes
ről Gödöllőig meghosszabbítani terve
zett vonalának mütanrendőri bejárása 
a jövő héten fog megtörténni. A tár
saság a kész terveket e hó 15-én 
mutatta be községünk elöljáróságának 
A tervek szerint a vonal Kerepesről 
Mogyoród télé nagyobb kanyarulatot 
tesz és Bolnokán át jön be Gödöl
lőre, hol a FerencJózsef-téren keresz
tül vezet az országút úttestén egész 
a Máv. állomásáig.

Iskolai vizsgák sorrendje. A 
következő hét az iskolai apróságok 
hete, a kedves papák és mániák nagy 
lelki aggodalmára. Minden napra esik 
egy vizsga, sőt junius 22-ére még 
kettő is jut. A szülőknek és a tanügy 
barátainak teszünk szolgálatot, ha az 
egész heti programmot közöljük. — 
Hétfőn jun. 18-án lesz Kreml Károlyné 
vezetése alatt álló 11-ik r. k. osztály

j vizsgája; 19-én a községi iskola
osztályai vizsgáznak Krenn Károly és 
Sidó Lajos osztálytanítók vezetésével ; 
20 án Szvoboda Dénes I. r. k. osztálya 
mutatja be tudományát ; 21-én Garó 
Emilia-féle magániskola növendékei 
lépnek a sorompódé ; 22-én Janicsek 
Jerne lil. r. k osztálya ; 23-án pedig 
Szvoboda Ignác rk. IV, V, VI osztá
lyai számolnak be évi működésűkről. 
A vizsgák mindig reggeli 8 órakor 
kezdődnek, kivéve 22-én tartandó, 
ipariskolai vizsgát, mely délután 5-kor 
kezdődik a róm. kath. iskolában. A 
vizsgákkal összeftiggőleg mcgemléke-

■ zünk a kis diákok vizsgái jutalmazá
sáról, amiben a társadalomnak is ki 
kellene vennie a maga részét. Az is
kolaszékek a saját szegénységükhöz 
képest iparkodnak jó példát mutatni, 
de számítanak a tanügy barátaira is. 
Sőt a szülőket is arra kérjük, hogy 
ha szántak gyermeküknek valamilyen 
ajándékot, azt a vizsga alkalmával az 
elnökkel adassák át, hogy igy a gyer- 

: mek lelke ösztönözve legyen a további 
I haladásra.

I 5499 sz. tkvl. 906.
í
j Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint Ikvi
1 hatóság közhírré teszi, hogy Trő.nel 
I Mór végrehajtatónak özvegy Molnár 
i Ferencné szi.l. Rab Katalin — végre- 
i hajtást szenvedő elleni 17ii kor. 97 fii. tőke- 
j követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
| a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői kir. 
! járásbíróság területén levő Gödöllő községben 

fekvő, a gödöllői 1462 sz. b.tétben özv. 
Molnár Ferencné sz. Rab Katalin nevén 
álló A 1 sor 1197 Itrsz ingatlan és az 
azon épült 373 1 ö. i. sz. házra az árverést 

: 2057 kor. kikiáltási árban elren-
• delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan

az 1906 jtilius hó 28-ik napján délelőtt 
10 órakor a gödöllői kir. járásbíróság hiva
talos helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 
— 205 korona 70 fillért — készpénz
ben, vagy az 1881. évi 60. tőrvény- 
C7. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyininisteri 
rendelet 8. § kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a banat- 

i pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi május 14-én.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

cs. és kir. szab. szőrmefestő, vegytisztitő és jzőzmoső-yy;
VII. Szövetség utca 37. szám

hogy minden tekintélyes vidéki városban képviseletet létesít és ez által trió

kéi me- és 
Budapest, 

tartva elhatározta,
arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse.

- * ? vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az úri, nőt és
~ gyermeköltönyők, rliszltö- és bntorszővetek, függönyök, kézimun

kák, szőnyegek, csipke és végárnk, szőrmék stbiek vegytiszttfását és festését. — Úgyszintén ágytollak tisztitá-

niegbizói kényelmét szem előtt 
dót nyújt a n. é. közönségnek

Aszódon HerinannJózsef
sát és fehérneműéit mosását is.

es
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos árairól, szív jóindulatába 

és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízást kér a
Kováid Péter és fia cég.

Bi
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Dr. IRÍTZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII.. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f hó 27-töl naponta 
este 6 órakor Petőfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész 

napin at.
Müfogak. Fog ö.nés. Foghúzás.

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

kat dupla harang cs págygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-:g teiiedo 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
nz egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsögummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
óriási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szulliiunk vidékre bárhová.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Villamos
Városok, kastélyok, szállodák, 

malmok, magánházak és gyárak 
berendezése -- — — " "
világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elekt'ögének)

Fejér

berendezések ..
o o

é s

Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

Üzembiztos, tartón, /tevés 
keze!est ajénylö (/épek,

S c h m i d t
Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger melipasztilltti,
az étvágyat néni rontják és kitűnő ízűek
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár:
„N A D O R“ gyógyszertár 

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko-| 
zott köhögés! I

■ » L 1 ’ G’íoöllö : Szentmiklóssy B 
KAílnAtO ! Alberti: Lai’g|wf Gyula. 
liupjlUlu l Aszód: Sárkány Lászó.

mellpasztillal
csak hamar meggyógyított. I

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és vr:régéprrgykereskedik 

Ausztria-Magyarorszi'g legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb l.iiékpár raktáia 

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

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
I. iszárjpyzíkfrk 1ÍC0 képpel kerékpár és 

a'ko.érétztkríI njiin is léin intve.

íszákosság nincsíöbbé
Kívánattá bárkinek bérnicntcsen íküldüik 
egy próbát a COZAI’OREÓL. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egyformán ad- 

liato az ivó to lta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásróg 
mert csodahatása eilcnszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan Itat, hogy feleséi’, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja ésaz illető még 
csak a cm is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békítette 
ki ismét sok-sík ezer férfit a szégyen és 
beestek*!  ségt.il megmentett, kik később 
jó.'.-in polgárok és ügyes fiatalemberek 
leltek Tömérdek fiatalembert a ió útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel liieghosszabjtotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kivárnák, egy 
pröbaadagot és egy köszönő-irásokkal 
telt könyvet.fii- és költségmentesen killd 
hogy ígv bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemüjkoporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszorttk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. = Hullaszáliitás.

----- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. -

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

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.

WALSER FERENC
tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, harang-, és fémöntöde

BUDAPEST, VI., Csángó-utca 6 b • rXdébenví,n

GYÁRTMÁNYOK :

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

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

Tüzfecskendők, fémszerelvények 
s tömlők. — Tűzoltósági sze - ’ly- 
szállitó és szer-kocsik. — Vize, ,rdó 
kocsik, tömlömofol ik és létr..k. — 
Tűzoltósági egyéni szerelvények. 
— Szivattyúk különféle szerke
zettel mindennemű célra. — Víz
vezetéki szerelvények és csövek.

Vizvi'zelíkck is szirnllyiildijiek (mezese.

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

Sziikbdi mérnöki munkálatok.
’ra

Gödöllői Erzsébet-nyomda,

s%25c3%25a9gt.il

