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Szegény ember 
szanatóriuma.

Irta : Rákosi Jenő.

A legősibb, legerősebb, legnteg- 
dönthetctlenebb és az örökkévaló kü
lönbség a gazdag ember és a szegény 
ember. Semmi forradalom, semmi 
tudomány, semmi hatalom ezt az osz- 
tályktilönbséget meg nem döntheti.

S mikor el kell ismernünk, hogy 
az egész világ, ösztönétől, vágyaktól, 
önfentartásból, képzelete sarkantyújá
tól űzve a gazdaság után lódul és 
szaladgál, nem tagadhatjuk el a való
sággal szemben azt az igazságot, hogy 
nem a szegény ember él a szegény 
emberből, a kevés ember az ember
tengerből.

Ebből meg bizonyos, hogy a leg
becsesebb tőke nem az arany, hanem 
a munka. Nem a gyűjtött vagyon, ha
nem az emberi erő, az egészség

Amit pedig itt mondok, az nem 
a közönséges szocalisztikus felfogás, 

amely szegényt és gazdagot, vállalko
zót és munkást, proletárt és burzsoát 
szembeállít mint két ellenséges hadat; 
felfogásomban ez a két elem úgy vi
szonyuk egymáshoz, mint az igen és 
a nem. Egyik a másikat feltételezi. 
Egyik sem életképes magában, tehát 
ketten tesznek egyet : a valóságot, a 
létezést, a világot. El lehetne gondolni 
olyan felfordulást, hogy a kettő közt 
kiegyenlítődnék a különbség. De ez 
csak egy perezjg tarthatna, mint a 
jelen, amely egy szempillantás. Mert 
az előző szempillantás már múlt, a 
következő pedig még jövő. A második 
perezben már megkezdődnék az egyé
nek mérkőzése, hogy az erősebb, az 
egészségesebb, a hatalmasabb egyén 
a maga élete föltételeit hatalmasabb, 
egyéniségével helyesebb arányba hoz
za. Más szóval — hogy gazdagod
jék.

Az ideális állami és társadalmi 
berendezés felfogásom szerint az, a 
hol legszabadabban érvényesül min
den emberi erő, hogy jogához jusson, 
ahol tehát az állami és társadalmi 

hatalmaknak főgondja arra irányul, 
hogy az emheri erő megóvassék, meg- 
oltalmaztassék, meggyarapittassék.

Minthogy pedig minden emberi 
erő forrása az egészség, ennélfogva a 
gazdag emberek legfontosabb, legna
gyobb áldozatkészséggel gondoskod
janak.

A föld termését, amelyet a gaz
dag ember learat, a gyárak tömeg
áruit — mind e szegénység milliói 
fogyasztják, ugyanazok, akik a mezőn 
és a gyárakban dolgoznak. Egy ország 
üdve és boldogsága tehát nem abból 
áll, hogy gazdag tőkepénzesei legye
nek, hanem abból, hogy nagy tömeg 
egészséges munkásnépe legyen.

Ez megkeresi magának a kenye
rét, a gazdag embernek a gazdagsá
gát, a nemzetnek a kultúráját, az or
szágnak a hatalmát és dicsőségét.

Aki tehát a szanatóriumokra ál
doz : jótékonyságot, hazafiságot és 
okosságot gyakorol egyszerre.

TÁRCA.

Egy eljegyzési hírre.
— Tanácsok egv fiatal barátomnak. — 

Mielőtt elvennéd, akit kiszemeltél. 
Tapogass jól végig a szivén, a lelkén. 
Nézd ki a szeméből, tud-e álmodozni ? 
S szokott-e patyolat ágyán imádkozni? 
Ha a mezőn jártok : kap-é a virágon ? 
Megáll-e a szeme a vadrózsaszálon ? 
Fitymálva, kicsinylön nem mondja-e rájuk : 
Hogy csak az aloék az igaz virágok. 
Ha jártok az utczák nagy fórgatagába, 
És nyújtja felélek kis kezét az árva : 
Vet-e legalább rá, szive melegéből, 
Egy szánó pillantást szépséges szentéből ?
— Adj dalt a kezébe gyöngytiszta sorokbul, 
Amelytől az ember mintha jobbá lenne . . . 
Meg tudja-e lelkét füröszteni benne ? 
Amíg beszék.z az édes anyádról, 
Egyszerű parasztos nádas hajlékáról, 
Odahuzó szived minden melegével : 
Gyönyöríi kis fejét nem forditja-é el ?
Oh mert ha a szivét helyén nem találnád, 
Hasztalan számítod minden gazdagságát, 
Hasztalan álmodnád a leggyönyörűbbnek : 
Küldd neki vissza az arany jegygyűrűdet I

Szabolcska Mihály

Közművelődésünk 
fejlődése.

Irta : Molnár Viktor min. tan., államtitkár.

A népek élete akkor egészséges és az 
állami élet biztos, ha nagy nemzeti ideálok 
lelkesítik az embereket, amelyek az emberek 
sajátságos elégületlenségét a fennálló renddel 
a jövőre irányozzák, és ezáltal a fokozatos 
haladást biztosítják.

A mindinkább szélesebb alapokra ke
rülő állami és társadalmi élet eszményei kö
zött a legnépszerűbb és legtermészetesebb 
ideál az, amely az embertömegek szellemi, 
erkölcsi és esztétikai nevelését egyetemessé 
és általánossá akarja tenni.

Különös nagy átalakító hatással van az 
egész társadalomra a műveltség és a tudo
mány, mert a vagyon mellett a műveltség 
az, amely az embereket az úgynevezett felső 
és alsó társadalmi osztályokra szétválasztja, 
és kétségtelen, bár kevéssé szökik szembe, 
hogy a műveltség milliomosai ép olyan ve
szélyesek lehetnek a társadalmi rend egész
séges fejlődésére, mint a tulnagy vagyon 
birtokosai.

A művelődési mozgalmak között, ame
lyek az utolsó évtizedben Európaszerte el
terjedtek, a legjelentősebb az a törekvés, 

hogy a tudomány eredményeinek népszerű
sítésén túl maga a tudás terjesztése, az el
ismert igazságok tanulmánya szolgálatába 
álljon a nemzeti élet szorosabb egységének 
és ■ lősegitse nyugodt, háboritlan kialaku
lását.

A népietek minden időben mintegy 
ösztönszerüleg ketesle a széthúzó egyéni 
törekvések közepette az összekötő kapcso
kat. Régibb időben a vallásos eszmék vol
tak nagy keltő hatással a nemzeti érzületre ; 
majd az irodalom, költészet és művészet 
kerültek bensőbb kapcsolatba a néplélek 
termékeivel; a monda a népköltés és házi
ipar elemeivel és nyertek nagy jelentőséget 
a nemzeti lét harczában.

Tagadhatatlan azonban, hogy a vallás, 
bár őszinte alázat és ájtatos buzgóság, na
gyabb közösségben is nyilvánulhat, mégis 
inkább az egyes lélek boldogulását és üd
vözlését veszi czéloa és azért a vallást a 
azért a vallást a társadalmi és állami rend 
alapjául és nem czéljául kell kitűznünk, 
mert egyetemes jellege, mint összekötő ka
pocs, az idők folyatnák elhalványult; költé
szet és művészet pedig amennyiben reme
keik főleg alkotóik egyéniségének kifejezői, 
számot tartanak a rokon egyéni érzület visz- 
Sra, de csak válságosabb, vagy ílnne- 

b helyzetekben válhatnak az egész 
népet lelkesítő szózattá és csekély befolyás
sal vannak a szociális erőviszonyokra. Egye-
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Heti-krónika. HÍREK
Sár.

Így ősszel itt 
Nagy a sár, 
Ki teheti 
Kocsin jár.

Egy szép asszony 
Gyalog jár,
Ha száraz is, azt hiszi, 
Térdig ér a — sár.

hogy

Club élet.

Kör, kaszinó, 
Csöndes mostan 
Nincsen benne 
Zaj.
Nem jár belök 
A kutya sem, 
Az ám itt a 
Baj.
A kártyát itt 
Nem ismerik, 
Gyufaszálra 
Emelgetik, 
Napi játék 
Jövedelem : 
Tiz-husz gyufa 
Szál.

Két választás.

Hajdanában
A Rákoson
Királyt választának ;
Korteskedtek,
Rivaldoztak
S áldomást ivának.

Manapság itt
Göuöilőn csak
Bábát választának ; 
S korteskedtek, 
Rivaldoztak
S áldomást ivának.

Darázs.

A kalocsai érsek M.-Besnyőn. 
Folyó hó 9-én délelőtt magas vendége 
volt a mbesnyői zárdának. Dr. Városy 
Gyula, a most kinevezett kalocsai érsek 
volt ott mint vendég, titkára kíséreté
ben. — Elvégezvén szent miséjét, a 
mily kellemes, ép oly kedélyes társal
gásával vett részt a főtisztelendő kapu
cinusok szerény ebédjén, mely után 
távozott vonaton Budapestre, azon 
ígérettel, hogy amiként Fehérvárról is 
mint püspök, évente ellátogatott Bes- 
nyőre, az ő igen kedves tartózkodó
helyére, ahol egyidőben hónapokon át 
nyaralt, úgy ezután is el fog évente 
jönni. — Távozásakor 100 koronát 
adományozott a zárda részére.

Áthelyezés. Skultéty László isa- 
szegi állami elemi iskolai tanítót a 
közoktatásügyi ministera nagyterennei 
elemi iskolához helyezte át.

Czáfolat. A gödöllői vadászterü
let bérbeadására vonatlag e hó 10-én 
több fővárosi lap oly hirt közölt, 
mintha a főudvarmesteri hivatal német 
nyelvű átiratban fordult volna főszol- 
gablránkhoz az iránt, hogy a jelenlegi 
bérlők részére az esetre, ha a vadá
szati jog bérletéről lemondanak, kár
térítést ajánl fel. Illetékes helyről en
nek megczáfolására hatalmaztak fel 
bennünket. A bécsi főudvarmesteri 
hivataltól ez ügyben semminemű, sem 
magyar, sem német nyelven átirat 
nem adatott ki és nem érkezett szol- 
gabiróságunkhoz, annál is kevésbé, 
mert az udvar 
dász területére 
nem reflektál 
bérbevenni.

Szülésznő választás, 
képviselőtestülete csütörtökön választott 
községi bábát. Baruszné Pozsgay Anna 
lett megválasztva 14 szavazattal Csölle 
Anna 6 szavazata ellen. A harmadik 
kandidált, Bokorné, szavazatot nem 
kapott.

a gödöllői gazdák va- 
ez idő szerint már 

s azt nem is hajlandó

Gödöllő

Félhivás. Gödöllő intelligens 
polgárságához fordul kérő szóval a 
gödöllői Polgári Kör elnöksége: ada
kozzanak könyvtára gyarapítására. A 
kör kis 300 kötetes könyvtára ugyanis 
már nem képes kielégíteni a nagy 
számú tagok könyvszükségletét, anyagi 
ereje nem engedi meg a kör könyv
tára fejlesztését s igy az emberbará
tokhoz fordul. Ajándékok a kör elnö
kéhez — Nyiry Lajoshoz küldendők.

Tűzoltóink ünnepe. Szép ün
nepe lesz a gödöllői önkéntes tűzol
tóságnak f. hó 19-én vasárnap, dél
után fél 3 órakor. A szolgálati érmek
kel kitüntetettek részére az érmek 
ünnepies kiosztása lesz ez ünnepi 
aktus jó idő esetén a posta előtti té
ren, rossz idő esetén pedig a község
háza nagytermében fog lefolyni. Kitün
tetést nyertek : Paterts János sz. pár. 
25 évi, Weisz Sámuel őrp. 20 évi, 
Győré Miklós rajv. 10 évi, Dittrich 
István rajv. 10 évi, Divinetz Lajos 5 
évi és Pólyák János 5 évi szolgálati 
érmet. Mivel ezen jól megérdemelt 
kitüntetések képezik tűzoltóinknak a 
polgárság érdekében kifejtett önzetien 
munkásságuk és fáradozásaik egye
düli jutalmát, Gödöllő község közön
ségének el kell követni mindent arra, 
hogy a tűzoltók ünnepét megjelenésé
vel emelje és minél fényesebbé tegye, 
hogy ezen elismerésből a derék tűz
oltóság buzdítást nyerjen az újabb, a 
további munkához- Menjünk el mind
annyian a dekorálási ünnepélyre, a 
vármegye közönsége által is kitünte- 
tettt egyletet részesítse Gödöllő kö
zönsége is méltó elismerésben.

Halál a homok bányában. — 
Aszódi Vendel 20 éves legény a folyó 
hó 6-án, homok hordás közben a bá
nyában három ■ méternyire a föld alá 
ment, hogy onnét homokot hányjon 
ki. Alig volt néhány perczig a bánya
üregben, a föld rászakadt, az óit dol
gozó munkások szemeláttára. A mun
kások, társuk megmentését megkísér
tendő, azonnal a föld eltávolításához 
fogtak, s még élve sikerült a föld

dűl a tudomány egyetemesebb érvényű, 
e.telmes bizonyításon alapuló eredményeitől 
várnatni, hogy oly egyes.tő meggyőződés
nek legyenek alapjai, aminő nélkül a ren
dekre, osztályokra tagolt társadalom egysé
ges nemzeti életet nem folytathat. Ez az 
aiapja tehát annak a törekvésnek, mely elég 
jellemzően, Angliából indult ki, a modern 
államéletnek ős hazájából, hogy bevigye az 
elméleti tanulmány szeretjét és a tudás 
felvilágosítását a uép minden rétegébe és a 
tudomány meg a műveltség iránti szeretet 
és becsülését a nép minden rétegében ál
landóan ébren tartsa.

Nálunk a Szabad Lyceutn szervezése 
indította meg a mozgalmat és elsősorban a 
középosztály köreire kívánt hatni. Majd in
kább idegen példákon igazodva, folytatódott 
a mozgalom a Szabad Egyetem munkássá
gában és legújabb ily hajtása, a Népakadé- 
mia névéi., kiválóan az alsóbb rétégébe! tö
rekszik bevonni az dyriemtl tanulmányba, 
mely nemcsak a közel fekvő hasznosságot, 
hanem a szellemi közösség ápolását, a mű
velődés áldásaiban való tudatos részvételt 
tekinti céljának.

Kétségtelen, hogy a szabad intézmé
nyek mind e három ágú és fokú munkás
ságára szüksége van — a szorosabb szer
vezettleken kívül a közművelődésnek.

Az alsóbb néposztályok rászorulnak — 
az iskolai tanításon túl — szűkkürű tapasz
talataik bővítésére. Föl kell előttük tárni 
legalább is hazánk természetes viszonyainak 
kevésbbé ismert tényeit, nemzeti történel
műnknek, irodalmunknak és művészetünk
nek tanulságos és lelkesítő adatait ; majd 
az idegen országok és nemzetek példáinak 
bemutatásával alkalmat kell nyújtani össze
hasonlításra és közállapotaink szükséges bí
rálatára, hogy gondolkodva és okulva ve
hessen részt népünk minden fia a kívánatos 
és folytonos haladás munkájában.

Középosztályunk műveltsége, ha itt-ott 
talán külső máz tekintetében javult is, ra- 
gyon is szükségesnek láthatja a szélesebb 
körű tájékozódásnak a tudományos kutatás 
megállapított fogalmi eredményei, valamint 
igazságainak és tételeinek rendszeres kap
csolatai körül. Mai nap, az élet bonyodal
ma bán, ilyen eligazodás hiányában, össze
foglaló elmélkedő képesség nélkül tudatos 
l.oz'emüködést nem várhatunk a nemzetek 
n.igv versenyében középosztályunktól, amelyre 

| pedig nemzetünk jövője alapítva van. S 
i végre még azok is, akik tudományosabb 

előkészülettel léptek pályájukra, nem lehet- 
t nek el a tudományoknak a folyton gyara- 
1 podó felfedezésekkel járó nagy átalakuláeá- 
| bán, az uj problémáknak és módszereknek 

pontos ismerete nélkül. Szükséges, hogy a 
mindennapos gyakorlatban el ne tespedjenek, 
hogy azok részéröl, akiknek feladata a tudás 
hagyományainak megőrzése mellett a tudo
mány továbbvitele, a főiskolák tanárai részé
ről idönkint bepillantást nyerjenek a tudós 
vizsgálat műhelyébe és hogy ezúton fenn- 
tartassék a tudbs pályák közössége.

íme, körvonalakban a három, már 
megalakult intézmény, a Népakadémia, a 
Szabad Lyceutn és Szabad Egyetem külön 
sajátos feladatának egymást segítő és kiegé
szítő működésének jelemzése.

Ezen intézmények között és mellett 
működik az Uránia Magyar Tudományos 
Egyesület és az Uránia Magyar Tudományos 
Színház, amelyek szélesebb körű szerveze
tüknél és sokoldalú eszközeiknél fogva a 
fent elősorolt intézmények között országos 
jelentőségűek nemcsak azért, mert egyetemes 
jellegüknél fogva az egész országban egy- 
magukban állanak, hanem különösen azért, 
mert működésűket az egész országra, a fő
városon kívül nemcsak az ország minden 
városára már kiterjesztették, hanem az or
szág legkisebb községébe is eljütnak felvi
lágosító, oktató és nemesitő tevékenységük
kel. 
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színére huzniok, rögtön a fejére vizet, 
a szájába pedig bort töltöttek. Esz
méletre is tért. Eközben azonban ész
revették, hogy a föld ismét omlik s 
alig léphettek el, Aszódira ismét rá
szakadt mintegy 2 méter vastagságban. 
Ezt ismét eltávolították s még élve 
sikerült kiszabaditaniok szerencsétlen 
társukat, de az c-akhaniar meghalt. 
Aszódi Vendelt a biróság felbonczol- 
tatia s több oldalbordatörést állapítot
tak meg nála az orvosok.

Az epilepsia (nyavalyatörés) gyó
gyítása. Az orvosi szaklapok feltűnést keltő 
közleményeket hoznak az epilepsiának egy 
uj és gyógyító módszeréről. E cikkek szer
zője és az uj gyógymód megalapítója Dr. 
Szabó B. Sándor specialista orvos Buda
pesten, V., Alkotmány-u. 5, — készséggel 
nyújt felvilágosítást minden ily bajban szen
vedőknek, kik egészségük teljes helyreállítá
sát az ö uj és bevált módszere segítségével 
elérni óhajtják.

Malom tűz. Veszedelmes tűz 
volt Kerepesen a héten. Báró Stral- 
lendorf Gyula kerepesi lakos motor
szerkezetű malma 3600 korona érték
ben. ismeretlen módon kigyuladt és 
teljesen elégett. Biztosítva nem volt.

Kabát — kabátot lopott. Adler 
Adolf tiszafüredi kereskedősegéd együtt 
utazott Kabát Ágoston lovászszal ; 
Adler Adolf a vonaton elaludt s ez 
alkalmat Kabát Ágoston felhasználva, 
Aszódon a vonatról leszállt s magával 
vitte Adler értékes télikabátját is. Ad
ler csak Hatvanban, az átszállásnál 
vette észre, hogy kabátja hiányzik, 
nyomban jelentést tett a csendőrség
nek, amely azután kinyomozta a tet
test s átadta a bíróságnak Kabátot, 
— a lopott kabáttal együtt.

Egy eljegyzési hírre. Lapunk mai 
számában az Istentől való magyar poétának, 
Szabolcska Mihálynak egy gyönyörű eredeti 
versét közöljük. A vers a József kir. herceg 
Szanatórium Egyesülei naptárában jelent meg 
s mielőtt forgalomba kerülne, mi kaptuk az 
egyesület előzékenységéből közlésül. Maga 
a könyv, ahol Szabolcska többed magával 
az irodalom minden kitűnőségével megjelenik 
valóságos remeke a könyvkötő niüiparnak. 
Bér Dezső remek rajza, domborművű kivi
tele az egyesület emblémájának a kígyóval 
küzdő gladiátornak, akinek segítségére a 
magyar nemzet simbolikus madara, a turul 
siet, karmai között ezzel a fölirattal mentsük 
meg a tüdőbetegeket. Ez a mü valósággal 
diszmü, méltó ajándék s hisszük, hogy az 
embermentő derék czélra sokan fogják meg
rendelni. Ara 2 korona. A megrendelést a 
József királyi herczeg Szanatoiium Egyesü
lethez kell intézni, Budapest, Ferenc-korut36

44.00 előfizetővel dicsekedhetik Tolnai 
Világ Lapja, melyet királyi közjegyzői ok
irattal tud igazolni. Ez igazán páratlan ered
mény a képes lapok történetében. Százával 
érkeznek az elismerések az előfizetők részé
ről Tolnai Világ Lapjához s legyünk őszin
ték, azt is megérdemli ez a lap, mert rend
kívül érdekes, tartalmánál fogva mindenkinek 
az érdeklődését magára vonja, Ha valami 
nagy szenzácziót olvasunk a napilapba, a 
legnagyobb áldozatok árán is megszerzi an
nak húsét Tolnai Világ Lapja, s már a leg- 
Közelebbi számban bentaláljuk az ilető arc
képét. Ez a lap igazi különlegesség. S ha 
tékintetbe vesszük feltűnő olcsó előfizetési 
árát, bátran mondhatjuk, hogy nincs olyan 
család, hol ezen lapra szükség nem volna. 
Kérjen egy mutatványt Tolnai Világ Lapjá
ból, ott részletes felvilágosítást talál, a kü
lön, a laphoz járó ajándékra nézve is, de 
ha elő akar fizetni, előfizetési ár félévenkint 
4 frt helyett 2 frt. 48 kr. Előfizetések a 
Magyar Kereskedelmi Közlönyhöz küldendők 
Budapest, VII , I ■ i ; 1 < i ■

Nyilttér.

iroda-átíielyezés'
Ezennel van szerencsém üzletfeleimet és isme
rőseimet értesíteni, miszerint közel 30 év óta

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

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

Eckstein (Elek) Bernát
hirdetési irodája

Budapest, V., Mérleg-utcza 12. sz. 
Telefon 36-24.

Hstisf 91n Fülöp hcsh»]tő-pinilált,
melyek ívek óta ki'finóekn«k bizonyultak «■ előkeli) 
orvosok által könny* hanhajlo- *■ reloldO-interW 
ajati'iAinak. — F.gjr dobol tű pirulát 10 filter. 

Alinclen ary<>*<>■ ■■•rt*iteau kaphaU.

He-uStein-fále g/ógy«z8rtir, léte. I.. Flnbifim í. 
ű

i a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

I. osztályú hasáb tölgyfa ölenként
II.
I.
II.

hasábfa-------
dorongfa —

24
22
21
17

kor.
11 — 16

»

a Gödöílö-keiepesi országút keresztezésénél .. 
= a fadepóban. .. ■

— A fa első minőségű fiatal kétéves vágás és tökéletes száraz. —
........................ z5- vevő követeljen ellennyugtAt! ................... • 
jrv.ag. •rriFiac.g-ttaKTBgwTTTTiTi1^ Tani axa au

.. Kapható

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

a magyar királyi szab. Osztálysorsjáték főárusitója.
Folyó számla : Festi magyar keresk. banknál és a magyar kir. postatakarékpénztárnál. 

Sürgönyczini : Sárkányéit JSndapest.

Legmagasabb pénzkölcsönt nyújtok sorsjegyekre és értékpapírokra, bárhol elzálogo
sított sorsjegyeket sajat pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letéijegy, 
zálogjegy beküldendő. Kedvező feltételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető. 
Budapesti és vidéki kereskedőknek, iparosoknak vallóit leszámítolom és könnyen 
törleszthetö váltó és szeinélylutelt nyújtok.
Tisztviselők é, katonatisztek amortizatiós kölcsönt kaphatnak.
Háztulajdonosok és földbirtokosoknak Il-ik és 111-ik helyre való betáblázásra azon
nal folyósíthatok. Semmiféle előKges jutalékot nem kérek, úgyszintén minden levelet, 
yálaszbélyeg nélkül is rögtön elintézek.

Sárkány S. Bankáza, Budapest, VI., Ó-utcza C. 
25 év óta türvényszékileg bejegyzett ezég.

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

29'79 12128 12953
51325 58762 80847

■ ------- - - l< i v A

16C65 35733 44596
99191 101580 105655

PT a íj d rt......... ■■■ -----

Mcyrendelö-lap.

SÁRKÁNY S. bankháza Budapest, VI., Ó-utcza 6.
/ égés?

Megrendelem önöknél a ..............  sz. > „ sorsjegyet és ennek árát
\ nyolcaid 

postautalványnyal küldöm
utánvétcíczni kérem A nem kívántat tessék átliuam.)

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

SZ.

Tüzifaraktár feloszlatása miatt 
ssssz mélyen leszállított árak. ssss

w

A már 31 éve a világot uraló eredeti angol 

kerékpárokat 
2‘W K-éri, eredeti The Champion kerékpáro
kat 230 K ért havi 12 és 16 kor. részletekre, 
elsőrendi, elité gépeltél 130 K-ért és kerék- 
pár-a: atr. .izeket Ausztria-Magyaro. szágban 
elért legnagyobb forgalmunk es Így nagy 
vétele.uií áltál agyaradnál lenyomó.i rendkí
vül olcsó áraink következtében SO százalék 
árleszállítással szállítunk 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.

Láng Jakab es Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedők 

Ausztria-Magyarorszlg legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

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

fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

ERZSEBET LEVÉLPAPÍR

20 fillér

» 

n
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■Ussasact ur ITKWI e e
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
teli az osztálysorjítékban, vegyen egy sze- 
rencsesorsjegyet KISS bankházában, meit 

KISS szerencséje MAG Y!
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. 
Ax eddigi húzásoknál szerencsénk 

volt már háromszor a Jutalmat 
6 0 0.000 K. 1,800.000

és a legnagyobb főnyereményt
4 0 0.00 0_K. 4Ó0.000

41^5. 2,200.000
koronát igen tisztelt vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után kí'zzétesszilk 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-1 

A XVII. sorsjáték I-ső osztályúnak hú
zása f. é. november hó 23 és 24-én lesz.

Az I-ső osztály
Egy nyolezad 1 K 50 f Egy fél 
Egy negyed 3 „ — Egy egész

I

sorsjegyek árai :
6 K.

12 . 

KISS KÁROLY és Tsa 
a magyar királyi szabadalmazott osztály

sorsjáték főelárusitó-helye 
Budapest, IV, Kossuth Lajos-uicza 13.

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRll 
"’C RÉSZVÉNYEKBE, I

HORBJEü YFM4/IR, Á LLA MI'ATI ROK II A I 

' ■ KÖLCSÖNT i-z==^==S ut>i líimsti vrasiAZtxsTiisi ciitZtcuz miien. 11 
TPBL. VILÁGOSIT ÁSUNK IN'OYENBB^ [ 

HECHT BANKHÁZ
_____  BUPAPLST, FEREtiCZIECTER-. 6. -,_L S

Jszákosság nincs többé
Kívánatra berkinek hérrnentesen küldünk 
CKy próbál a COZAPŐRIÍÓL. Kávé, tea 
été' vagy szeszes italban egyformán ad- 

liató oz ivó tiidj;i nélkül.
A Cozapnr többet ér, mint a vilál 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
inért csodahatása ellenszenvessé teszi az 
isz .kosm.k a szeszes italt. A Coza okán 
SSfi?8®” és l’lz,,’sa" hal. Iioj-v fe eség 
testve r avagy gyermek egyaránt az ivó-’ csak ‘'ín íil ésaz 1,10,6 ""ÍR

CrTI SC|,|.ln.' .okoz,í' Javulását.
A (.o. a a családok ezreit békitetto 

1 Sók?%;,k m‘r ,ór,h a szégye.i és 
óz n ÜA i ’’c«'’C’nteft, kik WsÓbb 
•h . ■ ikiCs(. ,,"ycs fiatalemberek 

klttk lomérdek fiatalembert a jó útra 
ÍUtC-C,?CRÍL‘,f 80k e'”bcrnck 

elét számos évvel meghosszahitotta.
Az n trzet, mely a Coz.mrr tiilaído- 

'" .• ■1, mindazoknak, kik l:iv.jijii Cvv 
tP'wí.''3.?".1 qf\CKü o köszü”''-'rásokka)í 
7 . ; ' ’i 1 i’L*8 Wtaégmentesen 

\ 1 ls '''‘‘Mcv-zédlicsKii
=->

Coza Institutc 
(Dept. 74.) 

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

Ingyen próba ’/4. 
Vagja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, iev.-lapok lü f.

bérmeutesiiendök.

idő alatt 
ezek kö- 
6C0.0C0

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
FelQlmulhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid

21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecslllt vevőinknek ; 
zött a két legnagyobb nyereményt és pedig kétszer a nagy jutalmat, a
koronás főnyereményt, a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, továbbá 4 á 100.0C0, 
3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70.000, 3 á 60.000, több 50.000, 40.000, 30.0C0, 25.000, 
20.000, 15.000 és ezeken kivíll számtalan 10.000. 5.000, 2.(00, 1.000, 500 koronás és 
cgyébb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály- 
sorsjátékában vegyen részt és rendelje 1 nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17 magyar osztálysorsjátékban 110.000 sorsjegyre ismét .>5.6'00; 
pénznyeremény jut és összesen 14 millió 459.000 kor. hatalmas összeget sorsolnak ki. j

r. „ILII Sok pém széppé varázsolja az életeti Talán meglepi ai í k. Tlflfillfi ITlfiíf fl, TlfiVfi 111 fii fitt férJ a "W az asszony az urát a neve mól-| llvllUvljv ülll^ tlllvIV lIIUHVvv |ejj á||ó aorsjogy megvételo által e^y fönyereménv- 
I ' 1 ■ nyel. A vél-tlen ragv szereoet játszik az elotben ts
ríllÁ OPAnanaOütiíÓmfttl könnyen meghhet, ho y epp-n ogy szerencsés véletlen 
ílllu r U L Ü1 V 11 V b V b L U 111 V U • folytán a neve melletti számot eltalálta, melyre ogy 

=====nagy nveremenv |ut. —

í

Adám, Adél 121 Jli Dezső, Eriséről 05878 Iván, lolán 2393 Ot’ó Melánia 21451
Adolár, Ágnes 3223 Ede, Esz er 4043 Jakab, Jóssá 93.322 Ödön, bamzlsz 55177
Idolt, Acota 2203 í Elek. Etel 41799 János, Indlth 35597 Pál. Nr.ss'.t 2737
Ágoston, Amália (i>017 Elornsr. Fiára 107273 Jenő, Juliska 54S95 Péter. Olga 51515
Aladár, Anna 41777 Emil Franciska 32443 József, Karolin 17339 Pisin. Paula 101909
Albert, Aoatolla 743.ÍÍJ Balra, Frida 92777 Kálmán. Katinka 03775 Biciiard, Pelagio 34 55
Allréd, Apollónia 2OJJ2 Ernő, donorévá 52551 Károly, Katalin 48741 Hóiért, ret-eneu 7:, 787
Ákos. Aranka lOlOíll Ferenc flartrnd 121K Kornál, Klára 0034 f Hudolf, Piroska 12533
Ambrus. Berta 501)01 Frhyos.lhbr ella 93989 Kristóf, Klotlld .279 Salamon, Regina 65'27
András, Blanka 3Í2IMI 1'ü.öi, Glzalla 00037 Lajos. Kornélia 109707 Sa u. Bó sl<a 17718
Antal, iori.ria 23!)2 ürbor, Hadvlg 20)99 László, Krisztina 5u919 Sándor. Rózáim 6810 <
Arnoid, Boriska 1)0,72 Gáspár. Holdsa 79747 Lao. Kaalgnnia 10022 Simon, Sári 107697
Árpád, Betti 32.1, Oe.goly, HonrlBlt 51031 Lipát, Lanra -1624 Tamás. Sarolta 48’64
Artbnr, Béla 105317 tlá’a. Hermina 38997 Lőrinc. Lenke 00022 Tibor. Szeren i 74377
Anrel. Brigitta 132’3 Hm táv. Hilda 273.1 manó, Leónia 0270 T hamír. Ilnodori} 2727
Attila. Coc.lia 5233J üyjrjy, loalvka 55487 Harms, Lidla 31484 Tivadar. Teréz 34950
Balázs, Cormlla 7.3»i Gyal i. Ida dia 35375 Uártoa, Llna 95297 Tóbiás. Teras 5547"
Mint. Bóra -4IJ31 ilon i';, Ilona 3IL7 Hátyás, LndmUla 5297/ Vendel. Vnliria 2"005
!*rna>ás. üorrilu 1)0.) 1 Hernani, Ilm 92792 Hibáit, Lnjza 24292 Vidor. Veronika fotonl la Cecília 3S277 Uu’J. 11 :a 401)5 Miklós, Magdolna 65140 Viimos ViHtórú 50908
áandtk. Eufmii IOSS55 I-.nác, .cár 12115 Hhcsa, Malvin 185C2 Vince, Vilma 12413
1 rnáf, Emma 51371 lllas. ;rm, / 45273 Mór, Maráit 12303 Zoltán. Zsófia 65505
Dániai. HrnsMtli 101911 Irara. Izabella 100333 Nándor, Mária 1096-59 Zsiguond, Zsuzsama 540 iáá’id. É7a ' 13S61 latváa, iama 27171 Orbán, Mártira 30781
H»5S 3r« is M2157 Islá.r. loranaa 53077 Oszkár, Matlld 6719?L ____

Legnagyobb nyeremény esetleg 1,000.000 
remény 400.000, 1 á 200.000, 2 á 100.000 
60.000, 1 á 50.0CO, 40.000, 5 á 30.000, 3

10 000 korona és még
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

» eredeti sorijegy frt —.75 vagy K 150;
l/j «n » j CiJ OJ•’ .. „ 3.— „ „ 6_; 1, n 1% n e._ „ 12 „
mi n' s°rsiegye*<*f utánvéttel vagy az ösazeg előzetes beküldése ellenében küld- 
de legkésőbb* erveze* díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnali 

folyó évi november hó 23-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak, 

és az*J. osztály húzása már november 23-án és 24-én okvetlenül meglesz. 

TOROK A. és TSA bankháza Budapesten.

de legkésőbb

|
|Hazánk legnagyobbosztályBorsjáték-üzlete. Sírtínyczim: Törölték Budapest.! 

j Főárudánk osztálysoisjáték-űzletei : Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 8 
, .a. II. fiók: Muzeum-körut 11a. III. fiók: Erzsébet-kSrut 54a. &

JEtóH-'fiSSSSlí!

Á

(„Szarvas* vagy „kulcs" szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál killönöxen ügyeljünk aira, hogy minden darab szap
pan „Schicht* névvel és a .szarvas” vagy „kulcs" védjegygytl. 

legyen ellátva.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

korona ; továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nye- 
1 á 90.000, 2 á 8Ó.CC0, 1 á 70.000, 2 á 
á 25.000, 8 á 20.CC0, 8á 15.CC0, 26 á 
sok egyéb nyeremény.

'< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 korona


