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Nagy feladatok előtt.

A politikai élet hullámverése szinte 
elvont bennünket az utóbbi napokban 
a mi sajátlagos belső dolgainktól, 
községünk, közigazgatásunk ügyeitől.

A hosszú válság főleg a gazda
sági életben éreztette káros hatását, 
mert a válság ideje alatt úgyszólván 
szünetelt a munka, az emberek idejét 
a politikai élet hullámverése izgatta, 
foglalkoztatta.

Most, hogy a kibontakozás min
denkinek óhajtása szerint megtörtént, 
időszerű még a társadalmi lapoknak 
is azzal foglalkozni, hogy mikép in
duljunk neki a célravezető sikeres 
munkának, melynek nyomában fellen
dülés várható.

Mert hogy a mai állapotok to
vábbra is észszerűen fenn nem tart
hatók, az mindenki előtt nyilvánvaló.

Első ilyen munka az, hogy vár
megyénk a saját autonómiája kereté
ben igyekezzen saját városai és köz
ségei érdekeit előmozdítani, ipari és 

kereskedelmi erőforrások gyűjtésével : 
a gazdasági foglalkozások intenzív 
reformálásával, piacok, értékesítő in
tézmények létesítésével.

Az 1917-ben várható önálló be
rendezkedés mindezekre utalja Ma
gyarországot s kívánatos volna, hogy 
készen találják vidékünket ezek a 
nagyszabású átalakulások.

Az ipartörvény revíziója, a tisz
tességtelen verseny kiirtása, a magán
hivatalnokok és kereskedelmi alkalma
zottak, valamint a munkás jogviszo
nyainak rendezése, szabályozása, az 
ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
törvényes képviselete, a nő és gyer
mek munkások védelme, a betegségi, 
rokkantsági és aggkori biztosítás, 
munkáslakások és kórházak, a zálog-
ügy rendezése, az adóreform betioza- [ 
tala, a tisztviselők fizetésének végle
ges rendezése, az általános választó i 
jog törvényerőre emelése mind állami j 
feladatok, melyek, mellett a városok
nak és kisközségeknek is kell lenni, ! 
bizonyos spéciéi munkatervüknek, meit I

j csak igy várható a nép pénzügyi és 
gazdasági életének fellendülése.

Mindezt azonban csak akkor 
lehet keresztül vinni, ha az intézmé
nyek létesítésére az elegendő pénz 
meg lesz.

Erről t. i. a pénzszerzés módo
zatairól kell most gondolkodni, úgy 
az államnak, mint a városoknak, fal
vaknak, az országnak és a társadalom 
nvnden egyes polgárának, minden 
egyes csoportjának egyaránt.

Mit tehet itt a községi önkor
mányzat és mit tehetnek a község 
polgárai ?

Megmondom azt is.
Csináljanak oly jövedelmi forrá

sokat akár ipari vagy gazdasági intéz
mények létesítésével vagy akár a vá
ros szépészete által főleg ahol vár- 

hogy a város ren- 
az idegenforgalom is emel-

feladatok ezek, melyekhez 
emberek kellenek, kik a 

megbecsülve, serkentsék a

ható, — 
dezésével, 
kedik.

Nagy 
uj, egész 
munkát

TÁRCA.

Eszter levelet kapott.
Irta : Kemény József.

I Hrenkó, a vén szolga meghozta az esti 
postát. Az irodafőnök asztalára tesz egy 
csomó levelet, újságot ; a többit meg szét
osztja a két teremben dolgozó hivatalnokok 
közt. Szélesre nyílt ábrázattal közeledik Esz
ter felé, aki serényen kopogtat gépén.,

— Kisasszonykának is gylitle levélke. 
— S a szomszéd üres asztalra hunyorit.

Eszternek arcába szökik a vér, de 
nyugodtságot erőltetve olvasatiam a fiókjába 
rejti a levelet. A szolga odébb áll. Minden
kit a posta foglalkoztat : ki levelet olvas, ki 
a lapokat futja át, mások a politika állásá
ról \ált«nak néhány szót, aztán újra tovább 
sercegnek a’ tollak. Eszter remeg az izgatott
ságtól, mégis van ereje a körülötte levőket 
megfigyelni, vájjon vettek-e észre valamit ? 
Ujjai bizonytalanul sürgölődnek a billentyű
kön s minduntalan a vissza-váltóra kell 
ütnie, hogy cgy-tgy elvétett betűt kiigazítson. 
Végre elkészül a levél : aztán a többivel 
együtt átadja az iiodafőnöknek.

Mire fö'bug a gyári kürt és süvöltése 
betölti a völgyet, minden rendben van.

Künn a telep zaja más jelleget ölt, a 
gépek kattogása, csörömpölése szünöben, 
kitóduló munkások kiáltozása hallatszik 
imitt-amott Később mintha énekelnének va
lahol, a gyári leányok vonulnak haza, hegy
nek föl a faluba. Az irószobákban is moz
gás támad lassanként. Hrenkó a másoló 
préssel erőlködik. Könyvek csapódnak be. 
A hivatalnokok hangosan beszélgetnek, a 
gyakornok ur bajszát pödörgeti s tükréből 
Eszter felé sandít. A leány azonban mit sem 
vesz észre ; valami hosszú lajstrom fölé 
hajlik, mintha számolna. Az urak távozóban 
meg-megállanak egy szóra asztalánál, de 
enyelgésök hideg fogadtatásra talál. Eszter 
számol . . .

Végre egyedül marad. Kezében a levél. 
Ismerős kéz irta rá az ő nevét; a betűk 
mintha barátságosan köszöntenék. Sejtést 
ébresztenek benne, édesen fájót. Az olló 
csattan. Szeme az. íráson :

„Édes Eszterem, ugy-e megbocsát, 
hogy igy szólítom . .“

Nem bír tovább olvasni. Elrejti a 
levelet. Kis kalapját a fejére teszi, aztán siet 
ki a levegőre. Hrenkó már a folyosón várja 
a nagy kefeseprővel.

— Kézit csokolok, kisasszonyka.
— Isten vele Hrenkó bácsi.
Észter végig siet a gyár hatalmas, zeg

zugos udvarán igyekszik haza. Ott lakik a 
telep végén egy kis dombon, ahol a műve
zetők családi házacskái mosolyognak ki a 
vidék komor színei közül. A kertből kicsiny 
húga fut eléje :

— Jó, hogy jösz, Eszti, kinyílt a har
madik bimoó.

Megcsókolja a gyermeket, aki kezénél 
fogva vezeti a későn virágzó tőhöz. Behunyt 
szemmel szívja magába a legifjabb rózsa 
illatos lehelletét. Öntudatlanul súgja :

— Boldog vagyok . . .
A tornácon anyja varr, áthallatszik a 

szobába, amint dudol a munka mellett: 
„Megálmodtam réges-régen, Hogy te léssz 
az üdvösségéin . . .“ A gyetmek leült a 
leckéjét unt. Eszter alig Ízleli meg az asz
talra készített uzsonnát, visszasurran a kert
be. Égő arcat mégegyszer a rózsához si
mítja, megáll egy almafa alatt s olvas :

.......... Itt ülök a „Stefánia" ódon épüle
tének egy kis szobájában. A kora délutáni 
nap égetően tűz a leeresztett zsalukra. 
Körülöttem csönd, a hatalmas szálló zsi
bongó vendégserege délutáni álmát szun
dítja. Pihennék én is, de már úgy érzem 
lehetetlen. Az agyamban zsibongó gondo
latok nem engedtek. Fölugrottam. Ide kel
lett ülnöm az asztalhoz. Csodálatos vilá
gosság támadt bennem. Eltűnt a láz, mely 
hónapok óta gyötöri, az a nyugtalanság, 
mely otthon már orvoshoz kergetett, az a 
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kezdőket, bátorítsák a küzdőket, hogy 
megépítve a fundamentumot, meg 
lehessen építeni az uj Magyarországot, 
me.yről mostanában oly sok beszéd 
esik nálunk, hogy ezek után csak
ugyan meg kellene kezdeni a munkát.

Mi hisszük, hogy az uj korszak 
és a szociális szellem, mely a modern 
államok életeben uj ösvényt nyitott, a 
haladásban nálunk is kiengesztelik a 
panaszkodó embereket és gyökeret 
ver nálunk is a szabad fejlődés va
lódi öntudata.

HÍREK.

Képviselő választások.
Gödöllő.

April 30-án tartatott meg a kép
viselőválasztás dr. Hédc-váry Lehel 
függetlenségi eddigi képviselő és Kis 
Károly socialista között. Héderváryra I 
leszavazott 1715 választópolgár, Kisre ;
1. A választás d. u. 4 órakor ért 
véget.

Vjácz.

Járásunk területéről a Galga-völgy 
alsórésze Vácon választ képviselőt.

Itt is april 30-án volt meg a vá- j 
lasztás és hárman küzdöttek a maii- | 
dátumért u. ni. :

Bottlik János 48-as, eddigi kép
viselő, ki 1507 szavazattal meg is lett 
választva Hartman Emil 48-as 110 és 
Farkas István socialista 5 szavazata 
ellen.

Mindkét helyen a választás rend
ben folyt le.

Személyi hírek. —Gallé 
Antal cs. és kir. udvari várkapi- j 

tány a jövő héten költözik ki Gödöl
lőre, hol a nyarat tölteni fogja. — 
Pettera Hubert cs. és 
kir. udvari fővadászmester szembajá
val operáció végett Budapestre uta
zott. — LukácsGy u I a orsz. 
gyűl, képviselő, ki súlyos vesebajban 
szenvedett a télen, felgyógyulva Gö
döllőre érkezett nyaralásra.

Eljegyzés. Diamant Jenő aszódi 
kereskedő eljegyezte Haasz Rózsika 
kisasszonyt Zsámbokon.

Tanító gyűlés. A Pest-Pilis-Solt 
Kiskun vármegyei általános tanító
egyesület gödöllői'járásküre folyó évi 
május hó 12-én d. e. 10 órakor 
Elimann telepen, az újonnan épült 
áll. el, iskoln helyiségében ülést tart, 
melyre a járáskör tagjait, a járás te
rületén levő mindennemű iskolák ta
nítóit, gondnokságait, iskolaszékeit, 
valamint a tanügy iránt érdeklődő kö
zönséget szívesen meghívja a kör el
nöksége. Az tilós tárgysorozata szerint 
az elnöki megnyitó után az ui nép
iskolai tanierv és életbeléptetésének 
feltételeiről Kreml Károly gödöllői 
közs. iskolai tanító tart értekezletet, 
mely után az egylet folyó ügyeit in
tézik el. — A cinkotai nagy itcénél a 
vendégeket és a járáskör tagjait az 
Ehmann-telepi iskola gondnoka és a 
járáskor elnöke szívesen látják villás 
reggelire. Ennek végeztével gyalog
kirándulás az Ehmann-telepi iskolába. 
Gyűlés után kirándulás Mátyásföldre, 
ahol détután 2 órakor közebéd lesz.

Kirabolt szövetkezet. Valkón 
vasárnap éjjel betörtek a Hitelszövet
kezet pénztárhelyiségébe, mely a köz
ségháza átellenében van és elvitték a 
wertheim-cassát. A rablók a szom
szédból lopott kocsin vitték ki a 
pénzszekrényt, melyet a község hatá
ráig gyalogszerrel vontattak, ott egy ! 
lovat fogtak elé s Isaszeg felé tartva, I

egy bozótos helyen fejszékkel való- 
; Sággal összerombolták azt s 3200 
i koronányi készpénztartalmát elrabolták. 
1 A csendőrség erélyesen nyomoz, de 

ezideig eredménytelenül.

Károlyi Sándor gróf. Újpest 
megalapítója és Rákospalota földes
urának e hó 4-én végbement temeté
sén megjelent a gödöllői kir. korona
uradalom tisztikai a, járásunk főszol
gabírója és a Gödöllő és Vidéke fo
gyasztási és értékesítő szövetkezet 
küldöttsége is. Az agrár gróf t. i. 
egyik megalapítója és úgyszólván lelke 
volt a „Hangya" központi fogyasztási 
szövetkezetnek. — Halálával nagy 
veszteség érte az agráriusokat s a 
fogyasztási szövetkezetek központját is.

Senkisem tudja, hogy mit rejt a 
jövő. Mindnyájan nagy szerencsét óhajtunk 
és amit oly távolnak képzelünk, sokszor oly 
közel van hozzánk. Csak cselekedni kell. 
Elmúlt idők terhét és gondját egy csapásra 
elvethetjük és az élet hirtelen derűssé és 
napsugarassá lehet mindenki számára. — S 
mégis csak kevesen értik a kellő pillanatot 
kihasználni. A magy. kir. szab, osztálysors
játékkal is igy vannak az emberek. Hiányzik 
hozzá a merészség, bár egy régi közmondás 
hogy; „aki mer, az nyeri" A 18. sorshúzá
son nem kevesebb mint 62500 nyeremény 
kerül kiosztásra, köztük csodálatosan nagy 
összegűek. — A Dörge Frigyes bankháza, 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 4 és Zoltán- 
utca 16, egy egész különös módot nyújt 
vevőinek a sorsjegyek saját megválaszthatá- 
sára. — Mindenesetre ajánlatos, ha mindenki 
már most biztosítja a 18. sorsjáték rendkí
vüli nyeröcstélyeihez való résztvételét. A 
Dörge Frigyes sorsjegyei iránt bámulatosan 
nagy az érdeklődés, ami érthető is, tekintve 
hogy ez a bankház eddig nem kevesebb 
mint 2307 nagyobb nyereményt fizethetett 
ki vevőinek.

kimerültség, mely ellen a derék öreg ur i 
— áldja meg az Isten I — a Balaton 
vizébe, mosolygó egének verőfényébe kül
dött gyógyulni a mi kopár bérceink, htis 
fenyveseink közül. Örömest jöttem, mégis 
nehezen. Tudtam is, nem is : miért ? De 
most világos előttem minden. Édes, jó 
Eszterem Ön miatt szakadtam el oly ne
hezen erre a kis időre is a mi hegyeink
től. Szeretem azt a görbe országot és 
benne Önt végtelenül . . .“

Eszter nem látott tovább. Föl kellett 
szárítania könyvit.

„ . . . Mikor úgy reggelenkint motoros 
csónakomat neki szalasztóm a gyöngéden 
fodrozó haboknak és végig heveredem a 
deszkákon, a sugárzó égbolt végtelensé
gébe vész tekintetem, inig a nap fénye 
el nem vakit ... Ily végtelen az én 
szerelmem, melynek napját az ön szemé
ben látom, mig csak el nem vakulok . .“

A szellő elhozta a liaraugszót a hegy 
felől, a faluban hét óra volt. A tornácon 
megszűnt a vartógép berregése, a konyhá
ból csakhamar vacsora-illat áradt ki. Eszter 
hallotta néhányszor a nevét, húga kereste, 
nyilván a terítéshez.

.......... Kenese mészpartjai, Siófok csillogó 
tornyai, a kopár Tihany ősi monostorával, 
a távol kéklő Fülöp, Badacsony, mind 
eltűnnek előlem, amint a hullámok közé 
vetem magamat. Az a gyönyörű viz bár

sonyként simul hozzám, lelkem azonban , 
messze jár, fenn északon. Megpihen üre
sen álló asztalom előtt s onnan lesi szor
gos kis kezét, arca ragyogását és félté
keny gonddal őrzi. A tündöklő viz játszik 
velem, de iin nyugtalanság fog el egy 
pillanatra : röpülni szeretnék, hogy meg
védjem ösmeretlen veszélyektől; aztán 
megnyugszom, ki is bántaná ? Ha regge- 
lenkint a térzene fölébreszt, első gondola
tom Önt köszönti, képe elkísér minden
felé : a sétány zajos társaságába, a park 
csöndjébe. Hűséges társam, mig csak 
Morfeusz gondjaiba vesz és az marad az 
álmok tarka birodalmán át — ébredésig.

Alkonyodon. Eszter alig látott már a 
sürü lombok alatt. Nagy óvatosan a sövény 
egy nyilasához osont.

■ • „Azt mondhatnám, mióta ösmerem, 
él bennem ez az érzés. Élet van a föld alatt 
rejtőző magban, eső és nap kell hogy ki
hajtson. Sokáig jártunk el egymás mellett 
idegenekként, inig el nem jött a tavaszi eső 
és sugár, melyben — röstellem leírni a 
banális szót — szerelmem virága kihajtott.

Mos éézem ezl igazán, amiaor oly 
messze vagyok tőle Eszter. Áldom öreg dok
torunkat, aki — mintha szivembe látott 
volna, — elszakított Öntől . . .“

A szellő hűvösebbé vált, a homály 
terjedt, Esztert mi sem zavarta.

„ . . Meg kellett Írnom mindezt ebben 
a világos órában. Vigye a levél fecskeszár

nyon szivem dobbanását, mert ha újra rám 
nehezedik hegyeink köde, újra merev arccal, 
hideg külsőm alatt fájdalomban izzó szívvel 
járnék el ön mellett, amíg kartársaim vidám 
gondatlanságban körülötte forgolódnak. És 
kárba veszett ifjúságom romjain keseregve 
ülnék esténkint gyárbeli szobám kopár négy 
fala közt . . . Küldjön jelt, hogy visszhangra 
talált-e ez k fájó, félő sóhaj, megérzi-e a 
szivemben fölpirkadó remény ujjongó örö
mét ? Adjon jelt, hogy szárnyaló sietséggel 
hagyjam el a veröfényes Balatont a zord 
Kárpát-vidékért, üdvösségem otthonáért I Az 
Ég áldja . . .“

Eszter apja jött fel az ösvényen a 
kormos gépház felöl. A leány boldog elfo
gódottsággal szőkéit eléje. Megölelte és le
csókolta arca verejtékét.

Panaszos arccal várta másnap délben 
Esztert a kis húga a kertajtóban.

— Ha tudnád, mi történt I
— Mi baj kicsinyem ?
— Valaki . . valaki letépte a rózsát.
— Igazán ? De ilyen gonoszságot I
És amint az ékességtől megfosztott tő 

előtt álltak, s a gyermek közel volt a sírás
hoz, a gyorsvonat éles füttye hasított át a 
völgyön, dübörgése sokszorosan hangzott 
vissza a bércoldalakról, füstje fátyolként si
mult a fenyves haragos zöldjére . . . Eszter 
búcsúzó, hivó tekintete kisérte hosszan, ál- 
modón.
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Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Gödöllői 
Takarékpénztár végrehajtatónak kiskorú Sz. 
Tóth István és társai végrehajtást szenvedő , 
elleni 128 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. tör
vényszék, a gödöllői kir. járásbíróság terü
letén levő Szada községben fekvő a szadai 
472 számú betétben kiskorú Sz. Tóth Ist
ván, kiskorú Sz. Tóth. Julianna, kiskorú Sz. 
Tóth József és kiskorú Sz. Tóth János nevén 
álló A 1. 1-2 sor 231 hrsz. 178 ö. i. sz. 
ház és udvar és 233 hrsz. kertből álló in
gatlanra 410 kor. kikiáltási árban;

továbbá a Gödöllő községben fekvő a 
gödöllői 478. sz. betétben Gróf István és 
neje sz. Juhász Borbála valamint kiskorú 
Sz. Tóth István, kiskorú Sz. Tóth Julianna, 
kiskorú Sz. Tóth József és kiskorú Sz. Tóth 
János nevén álló és az 1881. évi LX. t. ez. 
156. §-a a) pontja alapján egészben elárve
rezendő A 1. 1—3 sor 2389, 2390, 2391
hrsz. boncsok-dülői szőlők és szántóból 
álló ingatlanra 150 korona kikiáltási árban ;

végül a gödöllői 779 sz. betétben 
ugyanazok nevén álló s az 1881. évi LX. 
t. ez. 156. §-a alapján szintén egészben el
árverezendő A I. 1—3 sor 2369, 2370 és 
2371. hrsz. boncsok-dülői szántók és szőlő
ből álló ingatlanra 150 kor. kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1906 junius hó 
5. napján délelőtt 10 órakor a gödöllői 
kir. járásbíróság hivatalos helyisegében meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 °/o-át, készpénz
ben, vagy az 1881. évi 60. tőrvény- 
cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igaz ágíigyministeri 
rendelet 8. § kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi március 20-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 

Lukácsy kir. albiró.

3 10. sz.. tk. 906.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy az Esztergomi 
főkáptalan alap pénztára végrehajtatónak özv. 
Businkai Mihályné végrehajtást szenvedő el
leni 7800 K tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbíróság területén 
levő Rákoskeresztúr községben fekvő a rákos- 
1 reszturi 1094 sz betétben Kováts E Béla 
nevén álló A j-1 sor 4481'19 hrsz 13 ö. i. sz. 
ház s házhelyből álló ingatlanra a B2 a tu
lajdonjogi korlátozások fenn.artása mellett, 
azonban oly feltétellel, hogy a mennyiben 
Földvári Adolf ufóajánlat tevő által megígért 
10500 (tizezerötszáz) korona vételárnál 
magasabb Ígéret rém tétetnék — 
nevezett utó ajánlattevő fog vevőnek 
tekintetni 2213 korona kikiáltási árban 
elrendelte — és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1906 évi május hó 12-ik 
napján d. e. 10 órakor Rákoskeresztúr 
községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
— vagyis 221 korona és 30 fillért — 
készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1906. évi március hó 23-án.
Kir. járásbiróság mint tkvi hatóság: 

Lukácsy kir. albiró

4387 szám. tkvi. 906.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Sápi Erzsébet 
végrehajtatónak — özv. Kovács Istvánná 
szül. Sápi Anna végrehajtást szenvedő elleni 
60 korona tőke követelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbiróság területen 
levő Hévizgyörk községben fekvő, a héviz- 
györki 656 sz. betétben A 1 1—33 sor 
1157/1, 1157/2, 1158/1, 1621 1,1621/2, 1622/1 
1622 2, 1623/1, 1623/2,2106/1,2106/2, 2106 3, 
2517 1,2517/2, 2517/3, 2681 /2, 2681 /3, 2681 /4 
3017/1—3, 3387 2, 3387/3, 3387/4, 3658 2, 
3659/1, 3659,2, 4068/1, 40682, 4069.1,
4069'2, 4070, 4071 hrsz. a. felvett szán
tókból és rétekből, valamint 30 14160-ad 
rész közös legelőből és 30 19560-ad
rész közös erdőből özv. Kovács Istvánná | 
szül. Sápi Anna B 1 alatti 4/6 részbeni il- I 
letőségére de csak az esetben, ha Kovács j 
Demeter utóajánlattevö által megígért 1545

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

kétszer a nagy jutalmat, a 6 0 0.0 0 0 koronás í i lyereményt,
a legnagyobb 4 0 0.0 0 0 korona i i i reményt,

továbbá 5 á 100.000, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70,000, 3 á 60.1,71, t. :.t> 50.000,
40000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10 uu ;<)00, 3000,
2000, 1000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb i zctmio, a v;l.•_» leges y " osztály- 
sorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencse.-orsjegvi

A most kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjátéxoan
125.000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut

és összesen 1 6 millió 4 5 7.0 0 0 korona hatalma > össz Inak ki

Rendelje rnog a neve m l!c4 
álló szerencseszámot

I

Adtrtt. aae. rn<> Dei3ó, Erimet 6411 Iván, Jolán 12(05 UtO lel uil 2.M1I
Aifolar. A'.*. ’. 6.314 Eda, E<z or 9 SOS Jakab, 10,31 2028* ÖtiOii, a czl.ii 20989
Adói. A o 1 9 0/ Élik. Étül 19s2l János, ludilh 209*3 Fal. 1 s. 1 24236
Afj/i an. A látta 1 l»2 Eltmtr. Hóra ‘-U5SJ lenó. Juliska 242)3 Petor 0.31 ( 242.7
Aiaóar An a 2>.l45 Ea.l Franciska •2’2(132 Jósset, Karolin 24265 P.s a, P..ala 2* a76
A.b írt. A alolia 21619 Eu ro, Frtda 24252 Kálmán, Katinka 2*874 Ki.iurd, ftfagle *•2715
A1 reá, A.toilonia 212 5 Eruö. Genovéva 24363 Karoly. Katalin 29634 Ró )i : o i ig 85610
Afoa A.anlta 2 !’2*5 rorrne flortrnd 20338 Kornél, Klára 85318 Rtt'olí. P.roáka 87411
Amur is. Varia 2*.**l Fii .yoa.Qabr ulla 84’M8 Kóstol, Klotild 368 iű Sala no ,, ltog.aa 8*164
Aa.raa. Blanka 8.3.2 FUlöp. Glidla 36779 Lafos. Kornolla 3818* Sa "ti Só-ói :a 3* ’238
Antal, Borb a ;>6151 Gábor. Hedvig 38118 Lasilo, Kristlina 88226 Sáador, Rotálta 41921
Arnoid, Boriaka 37! 2 4 Gáspár. Holoca 38173 Leó, Knniganda 41)19 Simon, Sári 83*91
Árpád. Bolti 3810'0 Gergely. Henriett 

Gora. Hermina
41795 Lipót, Laara 642U4 Tamas, Sarolta 84769

Artaar. Bel a 4 1 794 51398 Lőrinc. Lenka 84738 Tibor, Sterena 86<«49
Aurél. Brig.tta
All.la C tc.lla

41 38 Gaiitáv. ILlát 84102 Manó. Leonla 86914 T himír, Thioaona 92773
81309 György, Ibolyka 847SO Markai. Lídia 9. >3 79 Tivadar, Terei 123503

Balra. Cornolla M 73 Gyula idnika sitiin Márton, Lina 101939 Tóbiás, Toras 123504
Bálint, Dóra 83 >'h> Dea.t.i. .róna 101014 Mátyás, Ludmilla 123502 Veadel. Valéria 128508
8-r a.í;. öorztt/i UH HH tleranni. Una 123591 Mlaalh Lnj:a 123507 Viktor. Veronika 123516
Bél., Oocllla 1«H> »99 Hajó. I ki

I :aic. iral t
123596 Miklós, Magdolna 128519 Vilmos. Viktória 1’3520

Ee-díK Lilectii 12.’5 5 V23.49 Miksa, Malvin
Kór, Margit

1J3514 Vince, Vilmái
Zottin. Zsófid

123518
Barnát. Etnai I23’»i>9 lilén, írtra. 1’2(510 1’23515 1’2(521

■ Dániel, (Ír oaifl.i í. 3 latra, ieaoolh 12(511 Sándor. Mária 5 4 SS Ziiinttd, Ztutiiitl 123522
Uev.d, üv i 1235 U litván, laaxa 85(2 Orbán. Mádba 8*26

| Vc.tes Evelin ŐO37 Iziáo.. lo.iunna 88J2 Osikár. Katiid 12314

7 frt 1.' ■■
,, 6 

lenében 
: ázom

■ 3 korona.
I?

il.lé'ík Hivatalos 
. ,hb

Legnagyobb nyeremény esí-óe >0.000 ko;c t. 
nyeremény 400.000, 1 á 200 <»'<> :? . ,00.000, 2 
á 60.000, 1 á 50.000, 3 á 40 ... n . : á 30.000, 6 . 
44 á 10.000 korona és még su» egy b nyeremén

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű át.ti :
'/« eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50 ; . 1
*/a ,, ,, „ 3. — „ „ 6. ; i
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzni 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti so i.(.

máj
lenti :

folyó évi
hozzánk bizalommal beküldeni, miután

TOROK A. és Tsa uankháza
L/'■» A °I'S TEN 

HiTzánk lejynajzyobb osztá'ysorwjá.lék üzleti
Sürgönyeim : TÖRÖKÉK, BUDAPEST. Főárudánk osztálysoifjalék-üzlctci :
Központ : Teréz-körut 46 a. I. fiók : Váci-körut 4/a. II. fiók : Muzeum-körut 11 a

■

| kor. 50 fii. vételárnál magasabb Ígéret nem 
i tétetnék, mivel ellenkező esetben nevezett 

utóajánlat tevő fog vevőnek tekintetni, 864 
kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte, 

I és hogy a fennebb megjelölt ingntlan az 
1906 évi május hó 29 napján d. e 10 

I órakor Hévizgyörk községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 ‘>-át, vagyis 86 kor. 
40 fillért készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. c. 42 §-ban jelzett, árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó 1-én 3333 sz. 
a, kelt igazságügyminiszteri rendelelet 8. 
§-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. c. 170. §-a értelmécen a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabatyszeril elismervényt átszolgál- 

' tatni.
Kir. jbiróság, mint tkvi. hatóság. 
Gödöllőn, 1906 évi április 11-én.

Lukácsy, kir. albiró.

i So< pénz szeppp arázs'lja az eleid! Tda»i mttjtpi a | 
I férj a feloscoét vagy az asszony az úrit a ne/a m»l- 
'J lett adó s rcjOjy megvetett al a híjv fóiiyerrmenv- 

nyel A vcsctlen nagy sz re ot játszik tz -hitjei. és 
Könnyön meglepet, nu >y eppe-i egy szerencsés vuktien

i tolvtan a neve ineiie ti szamot citál ti.a melyre eqy 
========== diagy nyerem nv iut —...... -

no gyorsai.



1906. SZERENCSE HAVÁBAN.

ELŐFIZETÉS:
sorsjegy az L o:ztil.Lz K12.- 

K G —
K 3- 
k 1.50

íz3’1
XVIII. ÉVFOLYAM. 14. SZÁM.

Enész Magyarország az uj magyar kir. szab 
lálysorsjálék r. ndkivüli nyeröcsélycirö! beszél és közbe
széd tárgyát képezi az a páratlan fényes eredmény, 
au elycl a nálunk vásárolt sorsjegyek elértek.

II >-’y mily 'n meglepő, szinte szenzácziós eredmény- 
n-el működik a DÖrgö Bankház, misem bizonyítja jobban, 
minthogy eddig nem kevesebb mint

n3gy nyereményt
^-.^V f íizetetl ki.

Egyik főnyeremény a másik után jutott a mi ű’.lot- 
íc'cin'nvk és sok közülük gondtalan élethez és teljes g íz- 

■i függetlenséghez jutott egy ily sorsjegy révén.

Az élet legkcrcmascb^ meg'epelésoi k'«zé tartozik, ha a 
véletlen egy lönyeremónynyet örvendeztet meg és senki 
sem lu ihalj.i mit rejt a jövő. A szerencse részére min
dig tanácsos egv aj ócskát nyitva hagyni.

Alant közlünk noh íny népszerű magyar szerencse- 
közmondást. Legyen bizalommal azon szeiencso-közmon- 
dislmz. mely a nevének kezdőbetűm alatt áll és ren
delje azon sorsjegy-i/áinol, melyet ugyanazon betű mutat.

Ez Szerencs t lóg hozni Öi.nck!

Minden snrsjegy megüti egy
í Magyarország szerencse-közmondásai! ;

Framrr

A «7Prcnrse

’ világ.

Gazdagság

Aki mer. 
az nyer.

merészen bevő 
félig nyert

«Annvphb 

k-i*- ers/dniel

A szerencse 

vak.

Sokáig ét ki gond 
Udanul éL

AH'lig forog a sprw 

■?? orrúban, 
"2 kihúzzák.

T.’.hbnl ér * sok 
én?., mmi

Ruk barát.

Prtn? uralja

• vilAgoL

Mindenkinek megvan 
maga «’nrt>nvsef 

órája.

épít 8k« szeren
csében bízik.

Dörge Frigyes 

bankháza, a magy. kir. szab. osztál;sort| .lek tödárusilóla 
Budapest, Kossuth Lajos-ulca4, 

és Zoltán-utcza 16. szám.

Szer;.ű.;zlcs:g és klalonivatal:
Lu^pcít, V„ Züitán-utcza 16.

I ladóiulajdonos:
GCÍiDE F3IGYES EflHHHáZfl.

legegyszerűbb, leggyorsabb és legolcsóbb megrendelés 
pos'aulalványon történik. A c/.im pontosan cs olvas
hatóan i rand».

A sorsjegyek árai: egész 12.__ 
fél 6.— negyed 3.__ nyolciad 1.50 kor.

© Frigyes
bankháza =-r------- -.

A kivit is/loll sor.iiogysz^niot csak iigy biztosit- RoSSUth LaÍOS-UtOZa 4. SZ. 
h Újuk, ha a rendjlést rögtön eszközli A legcsekélyebb , *
Késedelem nagy vagyon elmulasztását idézheti elő. A ' CS Zoltán-litCZcl IG. Szám.

Akinek pénze van.
esze is van.

« szerencse és 
részség együtt

VArrnypbhpn 
győz a vasnál

A kjvánsftgoka*  sok
szor 8 véletlen tel-

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.

A 78821 I 94082 R 65742
B 66420 1 78821 S 75067
C 75056 K 766442 Sz 66426
D 65232 L 50098 T 27899
E 27850 M |23868 U 11885
F 4673 N 27889 V 27898
G 65233 O 66432 Z 24083
H 94099 P 65748 Zs 67064


