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Vácz-göáöllö-buda- i 

pesti villamos vasút* i 
I 

Egy-egy gondolat, vagy jámbor ' 
óhajtás néha oly mélyen belegyökere- I 
zik az emberek leikébe, hogy hosszú | 
időn keresztül képes ellentállani más 
újabb, jobb gondolatoknak és törek
véseknek. így vagyunk a gödöllő- 
budapesti villamos vasútnak tetszetős 
gondolatával, amely immár 10 eszten
deje mint utolérhetetlen vágy áll élőt- i 
tünk és akadályoz bennünket közleke
désünk fejlesztésében.

Kétségtelen dolog, hogy Gödöllőre 
és egész vidékére nézve igen nagy 
fontosságú volna egy olyan vasúti 
vonalnak, amely egyfelől Szudán és : 
Fóthon át Budapesthez, másfelől pedig 
Veresegyházán át Váczhoz kapcsolná 
Gödöllőt. Teljesen felesleges dolog 
volna azt bizonyítgatni, hogy mi nagy 
és mi sokféle haszna lenne egy ilyen 
közlekedési vonalnak ; körülbelül min
denki tisztában van azzal, hogy ezt a 
vasutat az egész környék fontos köz
érdekei sürgősen követelik.

* Bár c nagyérdekd éa szakértői toliból nzármaxó ezlkk i 
eddigi (ILsponliink!:*! ellenkezik, kuz.iljUk azt az .audvatur et 
altéra p;.rö“ elvénél fogva.

Tudomásunk szerint a vasúti vo
nal építési tervei és beruházási, jöve
delmezőségi számvetései már réges- 
régen elkészültek, az érdekelt községek 
tetemes áldozatokkal hajlandók a vasút 
létrejöttét támogatni, a környéknek 
minden számot tevő polgára érdeklő
dik, buzog és fárad e tervek megvaló
sítása éraekében, a felsőbb közigaz
gatási és kormányhatóságok minden 
előfordult alkalommal kifejezték az ügy 
iránti jóakaratukat és áldozatkészségü
ket .. . Es íme I csodák csodája • ez 
a kis nyúlfarknyi vasút még mindig 
nincs meg, sőt még csak nem is ké
szül 1

Már ütödfél évvel ezelőtt láttuk a 
mi szép iankás vidékünkön a jelző 
póznákat; örültünk is nekik. Aztán 
egy idő múlta újabb jelzés örvendez
tetett meg bennünket ... de azután 
más egyéo nem történt és mi azt hisz- 
szük, ebben az ügyben ezután sem 
fog történni semmi, mert maga a ter
vezet alapgondolata üzemi sz e m- 
pontból meddő.

A kérdéses vasút ugyanis elek
tromos vontatásra van ter
vezve ; az elektromos vasúti üzemnek 
pedig egyfelől a b e r u h á z á s i 
tőkéje, másfelől meg ti z e m i 
költségei olyan nagyok, hogy 

ezeknek terheit ennek a vasútnak a 
forgalma nem bírja fedezni. Eióre 
meg lehet állapítani, hogy a szóban 
forgó vállalat — ha egyáltalában létre 
jöhet — már megindulása perczitőt 
kezdve Ínséges vállalkozás lesz.

Az elektromos vontatás t. i. ott 
van helyén, ahol igen kis időközök
ben — 10 perczenként, vagy negyed
óránként — kell cgy-egy kocsit indí
tani. Sűrűn járó egyes kocsik: ez a 
bázisa minden elektromos vasúti üzem
nek ott van helye, ahol nagy és állan
dó személyszállítás képezi a forgalom 
fontosabbik feladatát. Ilyen esetben 
aztán a gyors egymásutánban járó 
személykocsik között gyérebben indí
tanak nagyobb, v'llamos lokomotivok- 
kal vontatott tehervonatokat.

Ez üzemi eljárás titka abban van, 
hogy az üzem megkezdésétől fogva 
szakadatlanul termelendő elektromos 
áram a gyakran induló személy-kocsik 
által szintén szakadatlanul legyen ki 
használható ; vagyis a folyamatos áram
termelés kongrusus áramfogyasztást 
tételez fel, mert enéikül már maga az 
áramtermelés is tetemes meddő vesz
teséggel jár. Es ezen a folyamatossági 
követelésen nem lehet ám úgy segí
teni, hogy a személy-kocsik közé apró 
áru-vonatokat iktatunk be, mert az

*«**“■*!

TÁRCA.

A vezérigazgató.
— Herz, van önnél öt fqrint ? — kér

dezte harag mosollyal az a tiszteletreméltó 
öreg férfiú, ak' deres császárszakállát nemes 
nyugalommal pihentette az Íróasztal itatós
papírja.

A fiatal ember, akihez e sajátságos 
szavak intézve voltak, a májbetegek keserű
ségével kacagott.

— öt forint? — ismételte olyan han
gon, mintha az ősz padrone valami szumát- 
rai ritkaságot sért volna tőle egészen várat
lanul. — Van már legalább két hete, hogy 
nem láttám egy eleven bankót. Ma délben 
szalámit fogunk ebédelni, meit a feleségem
nek nem adhattam ki a konyhapénzét.

A különös párbeszéd még nem ért 
véget, mikor egy harmadik személy lépett 
az elegáns irodahelyiségbe. A harmadik sze
mély, aki meggyszin zsinoros egyenruhát és 
ezüstcsatos sipkát viselt, a szép Heléna 
álomdalát fíltyörészte.

A tiszteletre méltó aggastyán egyszerre : 
a homlokára ütött, s mintha valami váratlan | 
jó ötlet jutott volna hirtelen az eszébe, le- I 

ereszkedő kegyességgel fordult az aranyzsi- 
nóros egyéniséghez.

— Hanák, — mondta finom szemcsip- 
tetéssel, — Hanák, gördüljön le a sarki 
korcemába, és hozzon föl egy jó korsó hi
deg sört. De vigyázzon Hanák, hogy a hab
bal a kimérő legény ne éljen visssza túlsá
gosan. Mert ha sört akarok inni, ebből az 
következik, hogy sörre, és nem habra szom
jazom . . .

Hanák — nevezzük mi i s e díszes 
nevén, még egy darabig tovább fütyülte a 
Heléna álomdalát, aztán egy ásitas után 
odafordult az aggastyánhoz.

— És a pénz ? — kérdezte ridegen.
— Micsoda pénz ?
— Hát amiért a korsó sört felhozzam.
A császárszakállas öreg előkelőén bó

lintott.
— Vagy úgy — mondta — ön azt a 

potomságot gondolja, amibe az általam óhaj
tott sör kerül ... Ön tudja Hanák, hogy 
nem szeretek bajlódni a kicsinységekkel és 
igy arra kell kérnem, hogy a korsó sör árát 
vegye fel az apró kiadások rovatába . . .

Hanák szemtelenül felkaczagott.
— Apró kiadások ? Hahafia I Ön a 

tizenkét krajezárt röviden csak apró kiadás
nak nevezi ? szíveskedjék hát ezennel tudo
másul venni, hogy két bél óta mindössze se 
láttam több pénzt kilenc vagy tiz krajezár- 
nál. Azt mondom önnek, hogy a pénzpiac 

i helyzete c pilanatban kétségbeejtőbb, mint 
l valaha . . .

A tiszteiéire méltó aggastyán össze- 
i vonta szemöldökét, azután az ujjúval fönsé- 
I gesen az ajtó felé mutatott.

— Hanák, vonuljon vissza az előszo
bába. És ne történjék többé, hogy csengetés 

' nélkül a belső helységekbe merészkedjek.
A megyszinzsinóros személyiség hangos 

l mormogás után távozott, mi pedig szívesen 
felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy hő
seinket a nyájas olvasónak bemutassuk. A 
tiszteletreméltó aggastyán, polgári nevén 
Regenmantel K. Frigyes, elnökigazgatója a 
Xll-ik kerületi forgalmi banknak, a fiatalabb 
pedig Hcrz Manó Dániel ugyanez intézetnél 

I mint fökönyvvezelő és felügyelő bizottsági 
I alelnök működik. A meggyszinzsinóros egyén 
; már a társadalmi létrának sokkal alantabb 

fokán foglal helyet: ő csak szegény szolgai 
| minőségben istápolja a külvárosi pénzügye

ket. A banknak háromszobás helyisége van 
a Nyárfa-utcza egy illatos bérházában ; a 
kapu fölött inpozáns cégtáblák hirdetik, 
hogy az intézet a legbonyolultabb pénzügyi 
miveletekben is szívásán áll a nagyközönség 
szolgálatára. Fekete alapon csillogó arany
betűk hirdetik, hogy a Xll-ik kerületi for
galmi bank ép oly szívesen elfogadja a tő
kepénzesek betéteit, mint a mily készséggel 
áll ama polgárok rendelkezésére, akik úgy
nevezett príma és pinceváltók leszámítolása- 
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áruszállításnak az üzemi titka meg 
abban van, hogy ritkán, de nagy 

iátokat indíthassunk. A vonat-költ- 
egyik fontos tényezője t. i. a szé

ni lyzeti kiadás; a személyforgalom 
<< könnyen elbírja, az áruforgalom 

-bán csak nagy tömegű áruk szál-
. ".ellett bírja fedezni a személy- 

::-.!i költségeket.
Vagyis röviden, az elektromos 

vontatás állandó és folyamatos forgal
mat követel, amit csak nagymérvű és 
egyenletesen eloszló személy-szállítás 
nyújthat. Hogy ez a valóságban kézzel 
foghatóan igy van : annak számos 
bizonyítékát mutatják a már üzemben 
levő elektromos vasutak. Vizsgáljuk 
épen a jövedelmezőség szempontjából 
néhány vidéki villamos vasutunk üze
mét.

A pozseyi városi villamos vasul, 
amely körülbelül 8 éve létesült, még 
ma sem mondható jövedelmezőnek ; 
1899. óta évente a következő osztalé
kokat fizette 0"“, 0“", 2“°, 3’«, 3“’°, 3-50/0. 
A soproni villamos vasút 1904-ben az 
ötödik mérlegét is veszteséggel zárta. 
A szombathelyi elektromos vállalat ép 
úgy kedvezőtlenül zárja mérlegét 
(1904-ben fél”'0 bruttó nyeresége volt), 
mint a szabadka-palicsi villamos vasút, 
mely utóbbi vállalat 7 évi fennállása 
után alig hoz évente 2”/0-ot. A fiumei 
villamos vasút pedig ugyancsak 7 évi 
üzem után tudott csak 4““ osztalékot 
adni. A legszembeszökőbben mutatja 
azonban fentebbi fejtegeiéseink helyes
ségét a szatmári villamos vasút esete, 
amelynek villamos üzemét be kellett 
szüntetni s helyére motoros üzemet 
állítani. Ez példázza különben a gö
döllői vasúti terv jövendőjét.

A dolog t. i. amint a fentebbi 
példák igazolják — csupán a kis for
galmú villamos vasutak számára remény
telen, a nagy világi városok villamos 

vasúti üzemei fényesen jövedelmeznek, 
Budapesten pl. sőt Temesvárod is 
minden villamos vasutat szépen eltart 
a nagy és állandó, folyamatos személy
forgalom. De vájjon Budapest—Fótit 
Gödöllő—Szada—Veresegyháza—Vácz 
olyan forgalmat nyujtanak-e egy vil
lamos vasút számára, amilyen pl. a 
Kerepesi-utnak, vagy a budapesti 
körutaknak a forgalma ? . . . A leg- 
laikusabb vélemény is megítélheti azt, 
hogy a budapest-gödöllő-váczi vasút
vonal forgalma úgy terjedelmére, mint 
időszakosságára és minőségére nézve 
szerfölött különbözik t a szóban forgó 
városi forgalmaktól. És ha ez igy van, 
—■ aminthogy kétségtelenül igy van 
— akkor a budapest-gödölíő-váczi 
vasúti vonal számára épen azért nem 
alkalmas az elektromos vontatás rend
szere, mert ez cs ik a nagy s folyamatos j 
városi forgalom keretében van helyén. '

Ezek a technikai és üzemi tények , 
magyarázzák meg azt, hogy a réges- 
régen terveződő gödöllői vasút az 
összes tényezők őszinte jóakarata és 
áldozatkészsége daczára sem tud létre 
jönni ; senki sem akadályozza, min- j 
jenki óhajtja : miért nincs meg hát 
annyi ide óta ? Azért nincs meg s 
azért nem is lesz meg, mert nincs 
olyan tőke, amely ilyen, előre látha
tóan meddő vállalatba belebocsátkoz
hatnék. — Sokkal több tapasztalati 
adatot nyújt ma már a vasúti gazda
ságtan, semhogy vaktában bele me
hetne egy egy bank, vagy pénzcsoport 
az ilyen alapításba. Mi lenne hát a 
teendő ? . . .

Feltétlenül és haladéktalanul ki 
kell kapcsolni a tervezetből a villamos 
vontatást és az egész építési és jöve
delmezőségi tervezetet motoros 
üzemre kell átalakítani. Ennek 
az átalakításnak kettős előnye volna 
a mostani tervezettel szemben, t. i. 
első sorban a beruházási tőke a vil- I 

lamos vasúthoz képest ennek egyhar- 
mad részére redukálódnék, az üzemi 
kiadások pedig ugyanazon bevételek 
mellett 50—60 százalékkal csökkenné
nek. Mindezen gazdasági előnyök mel
lett a motoros vasút teljesen ugyan
azon forgalmi szolgáltatást képes 
nyújtani, mint amelyet a villamos 
üzem teljesítene a szóban forgó vo
nalon ; nevezetesen csekély üzemkölt
séggel óránként vagy félóránként le
hetne egy-két személy-kocsit indítani 
s közbeiktatandó nagyobb tehervona- 
tokkal kitünően el lehet látni a jelent
kező áruforgalmat. Semmi meddő költ
ség, semmi felesleges személyzeti ki
adás! A motoros üzem nem kívánja 
a forgal nn szakadatlan folyamatossá
gát: hanem megtűri a legváltozato
sabb tagozást. A menetrend idősza
konként a vonatkozó a mutatkozó 
szükséghez képest szabadon módosít
ható, miáltal ki van.küszöbölve a vil
lamos üzem legnagyobb veszedelme: 
a folytonos üzem szükségszerűsége.

Különben minden érvelésnél éke
sebben beszélnek a tények 1 A fenteb
biekben egy egész sereg példát sorol
tunk föl arra, iiogy a villamos vonta
tás nagy városok személyforgalmának 
lebonyolítására való : ellenben semmi
képen sem alkalmas a helyi érdekű 
vonalakon ; viszont a motoros tizem 
életrevalóságának föltüntetésére hivat
kozhatnak akár a békés-csaba-vésztői, 
akár az alföldi gazdasági vasút bár
melyik vonalán létesített motoros von
tatás sikereire. Am nézzék meg az 
érdekeitek ezeket a vállalatokat s ak
kor meg fognak arról győződni, hogy 
a motoros üzem egyfelől a kisebb 
beruházás, másfelől az alacsonyabb 
üzemköltség tekintetéből messze felül
múlja a tervezett villamos özemet.

No és ha erről meg fogunk győ
ződni, akkor bizonyára elejtik a villa
mos vasútnak meddő erőltetését és

val foghllcozm.k. Sőt a díszes táblákból azt I 
is megtudjuk, iiogy az intézet a legvérme- 
sebb személyi Kölcsönöket is gyorsan meg
szerzi klienseinek ; azoknak is, akik semmi 
értékesebb javat nem mondhatnak a magú- 1 
kénak e silány sárteke felületén.

Hanák tehát visszavonult az előszobába ; 
az el.iökigazgató pedig komor méltósággal 
kutatott a zseliciben egy netalán olt rejtoz- ! 
ködő cigarette után. Fáradozását nem kisélte I 
méltó siker ; az aggastyán zsebeiben a leg
különbözőbb holmik helyei foglallak — 
zsebkés, fésű, dugóhúzó, cipőgomboló, pa- 
pirszipka, — de cigarettának se Ilire se 
hamva nem volt. A pátriárka némi keserű
séggel nézett fel a plafondra, azután niég 
egyszer becsöngette a bank szolgáját.

— Hanák — mondotta bizonyos, 
nonchalenceszal — Hanák, fáradjon csak 
le a trafikba és hozzon fel két nem túlsá
gosan kemény drámacigarettát, lm, itt van, 
fogja a kétfilléres pénzdarab . . .

A szolga átvette a kétfillérest, az el
nökigazgató pedig nyájasan folytatta :

— Isten tudja, jobb szeretem ezt a 
közrendi fajt mint a gianaclint vagy a ke- 
divét . . .

Mikor Hanák később visszatért a ci
garettával, egy pirospozsgás öreg ur lépke
dett megfontolva a nyomában. Az öreg ur 
látható érdeklődéssel nézett szét a forgalmi 
bank helyiségében, azután megállt a pénztári 
asztal rácskeritése előtt. Az elnökigazgató 
aki félszemmel feléje sandított, hirtelen je

gyezni kezdett valamit a naplóba, Herz ur 
pedig serényen a főkönyv felé hajolt. Az 
idegen köszöntésére mindketten csak fog
hegyről válaszoltak, de Regemnantcl K. 
Frigyes utóbb mégis csak elszánta magát 
arra, hogy a munkáját félbehagyja.

— Parancsol ? — kérdezte impozáns 
hidegséggel, miközben a tollát szórakozottan 
a füle mögé dugta.

Az öreg ur megvakarta a füle buliját.
— Izé la, hát úgy áll a dolog, hogy 

a kapuban elolvastam a hirdetésüket. Azt 
látom belőle, hogy hetedfeles kamatot fizet
nek, holott a nagy bankok nem adnak töb
bet négy perczentnél. Mondok magamba, 
inkább ide adok hát négyszáz pengő forin
tot, mert az az öt forint különbözet se 
kutyaság, nem igaz ? Azért az öt forintért 
egy uj selyem esernyőt vihetek haza az 
anyjukomnak Cigányhalomra . . .

Az idegen ravaszul elnevette magát, 
az aggastyán szakálla pedig láthatóan meg
remegett. Herz ur is csillogó szemmel nezett 
fel egy pilanatig a főkönyvből, de a követ
kező percben már unott ábrázaltal folylatta 
lázasnak látszó munkáját.

Regenmantel K. Frigyes fölnézett az 
órára.

— Hm, — mondta, a mai keletről 
már lekésett, mert tizenkét óra hét perccel 
elmúlt. A tőke tehát csak holnaptól kezdve 
kamatozik, mert tizenkettő után a mai dá
tumra nem fogadunk el semmiféle betétet.

A jókedvű öreg ur könnyedén legyin
tett a kezével.

— Holnaptól, Isten neki, azt se bá
nom. Az a pár krajcár úgy sem lesz már 
boldogabbá, nem igaz ? Akár ma, akár hol
nap, üsse a kő . . .

Belenyúlt a nadrágja hátulsó zsebé
be, s egy zsíros búg, ellárisbol kiolvasta a 
négyszáz pengőt. A komor Herz mérgesen 
nyugtatta az összeget, az elnökigazgató pe ■ 
dig a maga nevél is pedánsul odakanyari- 
totta a nyugtára. Aztán a százasokat égj 
hanyag mozdulattal besöpörte a márványos 
asztalka fiókja . . .

Mikor az idegen nyájas köszöntés 
után távozott, a szigorú Herz földhöz vágta 
a tollszárat, a pátriárka pedig óvatosan fü
lelni kezdett. Herz utóbb diakos örömkiál
tásokba tört ki, de az elnökigazgató ijedten 
rendre utasította.

— Me bonioljon, még kihallatszik az 
előszobába . . .

A fökönyvvezetö sunyi módon meg
lapult, de mikor Hanák később hírül hozta, 
hogy tiszta a látóhatár, oktalanul újra kezdte 
a hurrázást. A tiszteletre méltó aggastyán 
ekkor kivette a százasokat, s egy ropogós 
bankót a fökönyvvezetö kezébe nyomott. — 
A töboi hármat ellenben elsíllyesztette a 
tárczájába, miközben ünnepiesen igy szól- 
lott Herz úrhoz :

— Végre talán a rheumám miatt is el
utazhatom vagy két hétre Pöstyénbe . . .

Szomaházi István. 
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hozzáfognok az életrevaló s másutt 
már javában virágzó motoros vasút 
gyors létesítéséhez. Ezt most már, 
ennyi tenger sok idő elfecsérlése után 
annál is inkább várjuk az érdekelt 
vállalkozóktól, mert ellenkező esetben 
önkéntelenül is előtérbe nyomul az a 
föltevés, hogy ők talán nem is any- 
nyira velünk akarnak vasutat csinálni, 
hanem inkább valamelyik villamos
gyárnak kivannak egy nagy üzletet 
biztosítani ?

Ez esetben aztán mire se vár
junk tovább, hanem csináljuk meg a 
motoros vasutat magunk.

Z. Z.

HÍREK.
Megsemmisített választás. A 

minap megválasztott Bleha István ke- 
repesi rórn. kath. kántor választását a 
helybeli plébános megfeleobezte, mert 
az uj kántor a szabaiyszerü képesíté
sét nem igazolta. A püspök, mint il
letékes egyházi főhatóság a választást 
megsemmisítette, sőt még a választó 
gondnoki testületet a pályázók költsé
geinek megtérítésében is elmarasztalta. 
A kántori állásra uj pályázatot írnak 
ki. Valószínű, hogy a népszerű Bleha 
Istvánt újból megválasztják.

Elhalasztott sorsolás. A rákos- 
szentmihályi ev. ref. templom építésé
nek alapja javára rendezett tárgysors
játék húzását ,a pénzügyminiszternek 
október 5-én kelt b008i 965 számú 
rendelete alapján elhalasztották.

Szülésznő választás. Gödöllő 
képviselőtestUiete e hó 9-en választ 
községi szülésznőt. Pályázni e hu 7-ig 
lehet.

Tolatás közben. Horváth Sán
dor vasún máii.ázu íolyó l.u 2-an 
rtggel 4 ólakor a péccn vasúti állo
máson tolatott s amint a tenervonat 
összekötő kapcsát megerősítette, az a 
két waggon között kitépett erű áltál 
eiszakaut és a nenéz vaskapocs a mai- 
házó baloldali mellkasához vagóuott. 
A szegény ember rögtön meghűlt. A 
bonczolás szennt tóuu olaaiDordája 
behorpaut es szivrepeaés is ene. — 
Horváth Kőbányán lakott és kisegítő 
szolgálatban érte utol a szerencsétlen
ség Özvegyet s 4 gyermeket hagyott 
hatra.

Adóbehajtás akadályokkal. — 
Krizsán Mihály csömöri gazda rabia- 
tus ember hireben állott úgyannyira, 
hogy Monda Sándor segédjegyző mi
kor egyházi adóért megzaluguini ment, 
már eleve gondoskodott csendőr fede
zetről is, mert tudta, hogy nem fog 
simán menni a dolog. Ügy is történt. 
Mikor a végrehajtás végett a komissió 
nála megjelent, a mérges ember neki 
ment a túlerőnek, sőt még a csendőrt 
is megtámadta, aki azután fegyverét 
volt kénytelen használni és összeszur
kálta szuronyával a renitens embert. 
Az eset feljelentetett.

November. A meteorológiai in
tézet az ősz hátralevő napjaira a kö
vetkezőket jósolja : November hó eleje 
5-ike körül hidegnek ígérkezik dérrel, 

esetleg fagygyal, majd állandóbb szá- ' 

ráz, legfeljebb 13-ika körül csapadé
kos, majd ismét állandóbb, 16 körül 
nagyobb mérvű fagygyal ; havazás is ; 
valószínű, majd ismét állandó jó idő 
lesz.

Rákosi föld Amerikában. A ' 
Monangahela-völgyi róni. kath. magyar 
hitközség november 19-én szenteli fel 
uj.temetőjét az uj hazában s a hon
szeretet sugallatára a hazai földből 
kért néhány maroknyit a főváros ha
tóságától. A megható levél eme sza
kasza igy hangzik :

„Szükségtelennek tartom bőveb- ; 
ben magyarázni az édes magyar ha
zától oly messze szakadottaknak só
várgását azon föld után, melyet még 
most is hazátoknak vallanak. Eme 
mélységes ragaszkodásból kifolyólag 
válik érthetővé itt lakó népemnek ama 
hő kívánsága, hogy ha már a Minden
ható itt Amerikában szólítja őket az 
élők sorából maga elé, legalább oly 
földben aludjék hosszú álmukat, mely
nek poraiba a mi édes magyar ha
zánk porszemei vegyidnek.

Ezekre való tekintettel ama tisz
teletteljes felkéréssel fordulok tek. 
czimhez, hogy a hatósága területén 
lévő Rákosmezejének, hazánk eme 
történelmi nevezetességű helyének föld- | 
jéből néhány maroknyit küldeni szi- 1 
veskedjék. Hazafias üdvözlettel

Kovács Kálmán 
magyar plébános.

Mc. Keesport, Pa Amerika U. S- 
Cor Evans avenu and 7-tli street.

A főváros tanácsa lelkiismeretes 
kutatás után régi térképek és törté
nelmi okmányok alapján kiderítette, 
hegy a czinkotai határban van a Ki
rályhegy. Itt tartottak az orsszággyü- 
lóseket egykoron. Ennek a földjéből I

SÁRKÁNY S. BANKHÁZA
Telefon 80-89. BUDAPEST, V!., Ó-UTCZA 6. Telefon 80-89. 

a magyar királyi szab. Osztálysorsjáték föárusitója.
Folyó számla : Pesti magyar keresk. banknál és a magyar kir. postatakarékpénztárnál. 

Siirgünyczim : Sárkányéit Budapest.

Legmagasabb pénzkölcsönt nyújtok sorsjegyekre és értékpapírokra, bárhol elzálogo
sított sorsjegyeket sajat pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letétjegy, 
zálogjegy beKüluendo. Kedvező feltételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető. 
Budapesti és viué.íi kereskedőknek, iparosoknak váltóit leszámítolom és könnyen 
törieszthetó váltó es személyliftéit nyújtok.
Tisztv,selök é katonatisztek amorlizatiós kölcsönt kaphatnak.
Háztulajdonosok és ióldbirtokosokiiak íl-ik és lll-ik helyre való betáblázásra azon
nal folyósíthatok. Semmiféle előltges jutalékot nem kérek, úgyszintén minden levelet, 
valaszbélyeg nélkül is rögtön elintézek.

Sárkány S. Bankáza, Budapest, VI., Ó-utcza 6. 
25 év óta törvényszékig bejegyzett ezég.

Megjegyzés. A XVII-ik sorsjáték I-ső osztályú sorsjegyei már megjelentek és ké
rem egyúttal b. megrendeléseit, a legjobb és legpontosabb kiszolgálásról előre biztosí
tón., mmden nyereményt azonnal kitizetek. — A következő szerencse számokat ajánlom, 
mert ezek nagy nyereménynyel még nem lettek kisorsolva :

2979 12128 12953 16065 35733 44596
51325 58762 80847 99191 101580 105655

.zu- r. . - ——K i v á a n d ó. —r- ............  r

Megrendelő-lap.

SÁRKÁNY S. bankháza Budapest, VI., Ó-utcza 6.

Megrendelem önöknél a .............. sz.
postautalványnyal kllldöm 

utánvételein! kérem A nem kívántat tessék áthuini.)

sz. sorsjegyet és ennek árát

Lakhely, u. p..........................................Név;

_____ 3

küld a tanács kettős, fa és kívül bá
dog ládácskában az amerikai testvé
reknek

kerékpár-alkatrész, kerékpár, 
motor-kerékpár és varrógép-
■ .r nagykereskedők--------

Budapest, Józssf-kör 141.
Fióküzlet: Vili., Baross-tér 4.

Sajút Bzaikértöi javítóműhelyek — — 
— — személyes felügyeletünk alattI

Ezennel van szerencséin üzletfeleimet és isme
rőseimet értesíteni, miszerint közel 30 év óta

V., Fürdő-utcza 4. szám alatt 
létezett hirdetési irodámat a ház lebontása 

folytán f. évi november hó 1-én 
Budapest, V., Mérieg-utcza 12. alá 
helyeztem át. --------------- Kitűnő tisztelettel

Ecksteín (Elek) Bernát
ljirdetösi irodája

Budapest, V., Mérieg-utcza 12. sz.
Telefon 36—24.

m»lyek ávek ót* kl’bi óekiek bitonyultak «• előkeld 
orvotok által könny* hashajtót- •> feloldó-esMtg 
ajan’tatnak — E<y dobot tű pirulái SO tttler.

Minden *r.vó*ya*arU»k*n

Neustein-f éle gtfnszcrttr. késs. I.. PliitagMN I.
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Ki még edd g solia szercncsekisérletet nem 
telt az osztálysor. játékban, vegyen egy sze- 
r.Micsesorsjegyet KISS bankházában, inéit 

KISS szerencséje N AGY!
Kinek még eddig az oiztálysorsjátékban 

eredménye nem volt, tegyen kísérletet 
KISS bankházában, mert

KiSS szerencséje NAGY!
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékban 
nagyobb nyereményeket KISS bankházában.

etltllgl húzásoknál szerencsénk 
volt már háromszor a Jutalmat 
600.000 K. 1,800.00 0 

és a legnagyobb főnyereményt
4 0 0.00 OK. 4 O O.Ó O O 

2,200.000 
koronát igen tisztelt vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétessziik a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzéket, úgy hogy 
mindenki meggyőződhetik, miszerint a mi t. 
vevőinknek különösen kedvez szerencse.
Kihúzott nyeremények azonnal 

kifizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét KISS bankházában 
mert KISS szerencséje NAGY! 
A XVII. sorsjáték 1-sö osztályának hú
zása f. é. november hó 23 és 24-én lesz.

Az 1-sö osztályú sorsjegyek árai :
Egy nyolezad 1 K 50 f Egy fél 6 K.
Egy negyed 3 „ — . Egy egész 12 „

KISS KÁROLY és Tsa

Óriási SZERENCSE TÖRÖK nél!
Felűlmulhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 

21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecslilt vevőinknek ; ezek kö- 
, zött a két legnagyobb nyereményt és pedig kétszer a nagy jutalmat, a 600.000 

koronás főnyereményt, a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, továbbá 4 á 100.000, 
Í3 á 90.000, 2 á 80 003, 3 á 70.000, 3 á 60.000, több 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 

' Í20.000, 15.000 és ezeken kiviil számtalan 10,000. 5.000, 2.'00, 1.000, 500 korenás és 
j egyébb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legcsélydusabb osztáiy- 
I sorsjátékában vegyen részt és re ideijen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17. magyar osztálysorsjátékban HO.Ot'O sorsjegyre ismét 55.000 
pénznyeremény jut és összesen 14 millió 439.000 kor. hatalmas összeget sorsolnak ki.

T> J 1 • — . 11 LL Sok pénz séwé vartóvolja az életet I lottó mfiepl aRendelje meg a neve mellett
»yd A véletlen i a|v szerepet játszik az eletbea ea|álló s z e r e n c s e s z á m o 11

lótól. ótól 121 »:i
Adatár. Ágast :»Í3
Adóit. Aroti üáo-h'
Atotisn Amália H 4)17
AJadár. Anna 41777
Albert. Anatolia 743 *
Altról. Aooliunia •2O.ir2
Altos. Aranka IOIOöI
Ambrus. Bem
Sí (Írás, Dlanűa
Aa’al. oru'a 201)2
Arnoid. Borisba 9V>72
Árpii. 3etU

| irlhtir. 3al a b).Wí.’
I A :ral, Brigitta 132 23
j Att'ls. C io.Ii.1
| JalA’3. Ciriulii 7 4.1!).
n i.diat. Dara .4. un

Dwttri IX). )l
!) !.'. Cecília nv277
Íf’tiíí íuletit HKH.M
Bt* át. Etnnn íi;k.
Dániel, flrtmlh IOID1I
.■’á.ld. Éra icstn
tJén-a tlva.ln ,'tV

Deuö, Eraslbat ci87e 
Éle, lisi er 4Otó 
ttliS. Etel 41799
Eloa r, Flóra 1 '7273 
llail Frontién í-étó 
tfolre, Frida W777
Er.i. aenean
Termo Oertrnd 4211- 
Fri yra.Oibr alli *>30X9 
l'itiö . aisjüa oxb? 
Uibor. Ifodrig -V W.i
tljrjá.- Holóea 79747 
Gorjoiy. Henriett ü<Hl 
Gora. üormuia 33097 
Gts táv Pilla 2733 
üyJrjy, Ijolvk?. ■'-V4S7 
Oyili. Idai'ia 3tó7j 
Ilin Tt. iloaa >4477 
Bomani, Ilon 
!tn:ó l1 n tói is 
1-. w. *óa 111 IS 
ilfos, .rmi, e> 4.’>2M 
lőre. liaboUa ' 1'W.i.w 
Iileán. lanca S't74 
Iiider. fogam á#077

ívta, Jolán 2*1*3
Jakab. Józsi 93322
János. ludlth *.'>>»?
lenó. Juliska mtt
Jóisef. Karolta 17333
Kálmán, Katinka 13775 
Károly. Katalin <3741
Korait. Klára ««34;
Kristóf, Klatlld . 273 
Lajos. Kornélia w»7o;
László, Krisztina ••■OlO
Loo. Knaljnnra vöuaá
Ujrtl. Latira stó«4
Loriso. Lanka ssorz
Manó, Leónla <cS7n
Márna. Lilla Ultól
Márton, Lina VS297
Mátyás, Ludmilla ->2»7;
MlMBv. Lu|u 24292
Bitién, landolna «51 tó
Mtiá, Malvin tótól
Mér, Mariit 12306
Undor, Maria lososv
Orkán, Sáriba *S7S>
áeíkár. Mattld O7t»7

Ot ó MelAúa 21451
Ödön, baroslsi 55177
Fól. Aossll 2»7
Felér Olga 51515
Pista. Paula 1OIÍW9 g
üleharl, Pelagle $4-55 |
Illan CetUM a TJíHI I
HuJolf, Piroska I25«3 R
Salamoa, Begiaa U5 >27 E
Snru. Bó.'sika I771S p
.Sándor. Hozalu 381V- P-'
Simon. Sári I./7.W7
Tamás, Sarolta 485(14 fi
Tibor. Saoraru 74377 tó
fiiak. Tknitrii 272 7 M
Tivadar. Taréi :>495<) K
Tóbiás, Torna 5547" Fa
Vonlot. Val iria 2««ÜO5
Vktor. Veronika tóioi i
Vilmos Viktória 501MW fi
Vince, Vilma 12413 q
Zoltán. Zsófia 655G.)
Ziigaced, Ziiusubi 54ÜÓ

a magyar királyi szabadalmazott osztály
sorsjáték f.ielárusitó-hclye

Budapest, IV, Kossuth Lajos-utcza 13.

▼1DÉKI TAKAKÉKPÉNZTÁSifl
BtSZVKNYEKRE. I■oh>jk«YWi/iK, AubAKPArino'tnA B 

■ untai . KÖLCSÖNT =sss=snd 
oih. itnmii uiMinnmi rnmuti anun jj 
ÍPBt.VILÁGOSITAOUN’K lNQYttNRK R

HECHT BANKHÁZ 
BUPAPCST, FERtNCZlCKTCrX -X. I

Legnagyobb nyeremény esetleg 1,000.000 korona ; továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nye
remény 400.000, 1 á 200.000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 
60.C00, 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000. 8 á 20.000, 8 á 15.000, 36 á 

10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.
Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
1,8 eredeti sonjegy frt —.75 vagy K 150; ’/< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 korona; 
*/■ ..........................3.— „ „ 6—; i/i ..............................6.— „ 12 „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az ösnzeg előzetes beküldése ellenében küld
jük Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sortjegyekre kérünk azonnal, 
de legkésőbb

folyó évi november hó 14-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.

TÖRÖK A. és TSA bankháza Budapesten. 
Hazánk legnagyobb osztályBorsjáték-iizlete. Sürrtnyczim: Törökék Budapest. 
Fiárudón'r os.t .lysoisjáték-üzletei : Központ: Tcréz-körut 46 r.. I. fiók: Váczi-körut 

4a. II. fiók: Muzcum-kürtit 11a. III. fiók: Erzsébet-kőrut 54a.

Iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bírmenttten küldünk 
egy próbát a COZÁPÓREÓL. Kávé, tea 
étel vagy szetres italban egyformáu ad

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

minden azóbeszéde a tartózkodáaróg 
mert csodahatása eilentzcnvesné teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta iiélkill adhatja és az illető még 
csak 3 cin is sejti tni okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez, segített tok embernek 
életét számos évvel meghosszabit tta.

Az intézet, mely a Cornpcr tulajdo
nosa, min faxoknak, kik livái j.'.k, egy 
próbaadagot és egy k 'szón'i-lr.'.sokka! 
telt könyvet dij-és Költségmentesri küld 
hogv igy bárki is meggyőződhessen biz
tos li.'f isáról - Kezeskedünk, hogy ax 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht-névvel, tiszta és mont káros alkatrészektől 
Jótállás: 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, hogy a „Schicht* névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

„Q
Ingyen próba 74. 

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

bérmentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

(„Szarvas" vajj-y „kulcs" szappant.
Megtakarít pénzt, időt és fáradságot.

A ruhát kiméii és megóvja.
Hófehér ruhát ád
A színeket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.

Mindennemű ruha és
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szap
pan „Schicht* névvel és a „szarvas* vagy „kulcs* védjsgygyel. 

legyen ellátva.
Gödöllői „Erzsébet* könyvnyomda.


