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A gyermekekért/

Ne higyjétek magyar véreim, — 
hogy a meghatottság szentimentális 
dolog, melynek romantikus korszakban 
van értelme. Ne higyjetek, hogy ez 
szégyelni való dolog s nincs helyén 
rideg, pozitív korszakban, mikor az 
emberek egymással nem törődve, egy
mást legázolva tülekednek az élet 
harcában. Épp akkor van helye a 
meghatottságnak, mikor sivár a kor
szak, mert a létért való küzdelemben 
épen ekkor van szükség az oázisokra- 
S ebben a mai sivár korszakban nem 
olyan meghatottság síilszerü, mint a 
romantikus korszak tárgynélküli érzel
gőssége, mely puszta öncél volt, mely 
■— hogy úgy mondjuk — puszta di
vatja volt az érzelmektől csepegő, de 
végtelenül üres frázisoknak, hanem az 
oly meghatottság melyből pozitív kéz
zel fogható haszon szármázik a közre,

* Felkét ettünk a következő cikk köz
lésére.

államra, társadalomra és egyesekre | magyarokul akarjuk, hogy az amerikai 
egyaránt.

Nem kívánjuk mi, hogy a mai 
ridegebb korszakban az egész magyar 
társadalom társadalom visszafejlődjék 
az üres szentimentálizmus felé, csak 
azt kívánjuk, hogy az esztendőnek 
egyetlenegy napján, május havának 
utolsó szombatján legyen meghatott. 
Legyen ez a nap a közös érzés napja, 
mikor minden ember fölhagy a maga 
önzésével, s nem csak lelketlenül és 
taplós szívvel a maga ügyeivel törő
dik, hanem magasabb ideálban egye
sül az érzése millió 
érzésével.

Ez az érzés az 
mekek megmentése,
pedig ennek az üdvös szentimentáliz- 
rnusnak nagyon pozitív s az államélet 
a társadalom, de sőt az egyének vi
szonyaira nagy befolyású lesz.

Közvetlen hatása az ártatlan 
gyermekek megmentése lesz, közvetett 
hatása azonban ki sem számítható s 
előre nem mérlegelhető. Sovinista

honfitársnak az

elhagyott gyer- 
az eredménye

úgyis elég 
meg a gyer- 
a társadal- 
akarjuk ez-

kivándorlás okozta veszteséget más 
mag''írókkal pótoljuk? Mentsük meg 
a gyermekeket Akarjuk, hogy a gyer
mekhalandóság csökkenjen, hogy a 
bűnügyi statisztika kisebb százalékot 
mutasson föl ? Mentsük meg a gyer
mekeket. Akarjuk, hogy az állam, a 
kórtárak másra fordíthassák a pénzü
ket ? Akarjuk, hogy az elzüllött gyer
mekek majdan ne szaporítsák a min
denféle fajta gonosztevők 
nagy csapatát ? Mentsük 
mekeket. Akarjuk javítani 
mát, a közbiztonságot, s 
által a magunk érdekeinek védelmét 
megkönnyíteni ? Mentsük meg az el
hagyott gyermekeket.

Mert hiszen tudnivaló, hogy a 
humanizmus nemcsak egyszerű meg
nyilatkozása a szív nemesebb érzel
meinek, hanem egyszersmint védelem 
is magunk és a társadalom számára, 
s igy voltaképen csak befektetés, 
melynek valamikor okvetlenül meg 
lesz a maga kamatja. Nem is szólva 
az ügy ethikai oldaláról, az emberi

TÁRCA.

A budai 
honvédsiroknáL*
— Eredeti tárcánk. —

A hazáért éltek, a hazáért hal'ak.
— Űrök büszkesége marad a magyarnak 
Fénylő dicsőségük !
Zászló az, mely ott leng Budavára ormán, 
Le nem sodorhatja villámostor, orkán ;
Nap, mely dél egérül
Sugárözönt bocsát az egész országra, 
Melynek tündöklését a világ csodálja 
S megimádja népünk.

Rab volt a magyar faj, jogait elkobzák, 
Súlyos bilincsekben sinlődött az ország, 
Pusztulásra várva.
Kossuth szive dobbant, megérté a nemzet, 
Petőfi szavára megriadva fölkelt,
Láncait lerázta. —
Száz ellent támasztott a bősz dühít zsarnok; 
De a száz ellennel fölvette a harcot 
Életre, halálra.

♦Budavár megvételének mai évfordulója 
alkalmából.

Kik most itt nyugosznak poiladozva, csend
ben, 

A hazát megvédni vésznél sebesebben 
Rohantak a térre ;
Budavár tanú rá, falakat ledöntve
A félisten honvéd mint tört mind előbbre, 
Rá az ellenségre I
Halált szóró agyuk nem tarthatták vissza 
S bár vérüket a föld mohó szájjal itta : 
Budavár bevéve !

Hah I Mintha csak látnám a dicső küzdel
met I

— Nézzétek I a várba most törnek a ser'gek 
Piros hajnalfényben I
Piros, tüzes, véres a fegyver, az ember, 
De még félholfan is harcol az ellennel 
Fajhoz illőképpen
S mire a nap délen, örömhírt sugárzó : 
Miénk már Budavár, hirdeti a zászló, 
Örökre, egészéül

Dicsőség azoknak, dicsőség és hála, 
Akik győzelemmel jutottak a várba, 
Hősiül a napnak ;
Dicsőség azoknak, kiké volt az eszme, 
Hogy a haza addig nem lehet megmentve, 
Amig bent kacagnak
Budavár terein elletünk merészen . . . 
De mégis azoké a legnagyobb érdem, 
Kik a honért haltak 1

Magyar szabadságnak ők a vértanúi, 
Hazaszeretetei tőlük kell tanulni, 
Kik itt elvéreztek 1
Óbeléjük szállott az Árpádok lelke, 
Hunyadyk, Rákóczyk égő honszcrelme 
Vett rajtuk gerjelmet.
Holttesteiken át vertük le az önkényt.
Épiténk magunknak hazavédő törvényt.
Nyertünk győzedelmet I

Oh, halálmegvető félisten honvédek,
Kik ránk ragyogjátok saját dicsöségtek, 
Törpe utódokra :
Nagy tetteiteket sohasem feledjük,
Halálotok napját méltón ünnepeljük, 
Hagyva századokra —
Fényes Budavárban ott van ércbe öntve 
Szabadságért hullott véretek gyümölcse, 
Érdemetek szobra.

S fölöttünk, hogy most a turul-madár rep- 
pen,

Érezzü1', nincs halál a nagy természetben,
Ti se haltatok meg 1
Éltek tovább bennünk és utódainkban 1
— lm a hadak utján százezer hős itt van, 
Közénk térdepelnek . . .
S inig virágot, könyet hintünk sírotokra : 
Esküszünk esküszünk, kéz kezet szorítva, 
Örök honszerelmet 1

Dura Máté. 
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lélek neincsedésérőf. Nem lehet 
ugyanis föltenni, hogy a megmentett 
gyermekekre hatástalan marad a ve
lük szemben gyakorolt humanizmus. 
Ha ezek embernyi emberek lesznek s 
a társadalom hasznos tagjaivá válnak, 
jelentékeny százalékuk bizonyára há
lásan fog visszaemlékezni arra, hogy 
nemes emberbarátok szövetsége, a 
magyar társadalom egy lelkes csapata 
mentette meg őket a nyomorúságból, 
a testi és lelki züllésből. Bizonyára 
lesznek közöttük, kik megrendülve 
fognak arra gondolni, hogy e humá
nus akció nélkül talán börtönben vé
geznék az életüket s elkeseredett el- 
’enségei lennének a társadalomnak s 
állnának vele örök harcban. Ezek a 
meghatott hálásan visszaemlékező em
berek lesznek a társadalom legbizto
sabb támaszai, s ha ilyeneket akarunk 
nevelni, mentsük meg az elhagyott 
gyermekeket.

Első sorban azokat, kik a szó 
szoros értelmében mindenkitől elha
gyatva, apátiáim! anyátlanul ktizköd- 
nek az élet forgatagában. Azokat, kik
nek nincs hajlékuk s kapualjakban, 
bokrokban húzzák meg magukat s 
nem tudják, hogy holnap lesz-e ke
nyerük s miből. Tehát azokat, kiknek 
morális érzéke még nem lévén fejlett, 
minden megélhetési eszközön mohón 
kapnak, mit a bűn nyújt nekik, s kik 
ez eszközök gyakorlásában nagyon 
hamar mesteri ügyességre tesznek 
szert a betörők, orgazdák, utonállók 
vagy akár a gyilkosok nagyon raga
dós példája nyomán. Azután azokat 
kiknek szülei oly nyomorult szegé
nyek, hogy nem gondoskodhatnak 
gyermekeik élelméről, nem ügyelhet
nek föl rájuk s nem akadályozhatják 
meg, hogy a bűn útjára ne térjenek.

Nem utolsó eredmény, ha ezek
nek a nyomorult embereknek, kik úgy 
is fogukat csikorgatva állnak szemben 
a társadalommal, ép a társadalom 
könnyíti meg a gondjaikat s humaniz
mussal fegyverzi le ellenséges indula
taikat.

Gyermeknap ! Mily poetikus egy 
szó. Az elhagyott gyermekek napja, 
mikor feléjük fordul az egész ország 
jó szive, az egész magyar társadalom 
meghatottsága. A legelső gyermeknap 
most lesz, május utolsó szombatján, 
szervezi pedig az országos gyermek
védő liga, mely egyesíteni törekszik 
a haza összes gyermekvédő egyesüle
teit, s minden jóérzést! polgárát, hogy 
a majdan összegyűlő alapnak kama
taiból eredményesen támogathassa ez 
egyesületek gyermekvédő működését.

Reméljük a magyar társadalom
tól, hogy ez a nap minden esztendő
ben ünnepnap lesz, a jó érzések, a 
humanizmus ünnepe s hatása évről- 
évre érezhetőbb lesz. Reméljük, hogy 
ha van példa, mely utánzásra serkent, 
úgy ez lesz az ; ha van példa, mely
nek szuggesztiója eredményes lesz, 
úgy ez lesz az ; ha van ünnep, mely
ben a haza minden polgára tiszta ér
zésekkel vehet részt minden nemzeti
ségi vallási, vagy társadalmi különb

ség nélkül, úgy ez lesz az, s végül, 
ha van humánus cél, mely nagyon 
kevés áldozatkészséggel megvalósít
ható, úgy ez a cél az.

Mert miről van szó? Arról, hogy 
ezen a gyermeknapon kereskedők, 
iparosok, munkások, lelkészek, ügy
védek, orvosok, gazdák, tisztviselők, 
kávéházak, vendéglők, szállodák, köz
lekedési és más vállalatok, színházak, 
mulatóhelyek stb. tulajdonosai szóval 
mindenféle állású és foglalkozású 
egyének önként kötelezik magukat 
arra, hogy ezen egynapi bevételüknek 
legalább egy százalékát a gyermek
védő alap javára befizetik, belépvén 
ezáltal a gyermekvédő Ligába. A liga 
tagjaira semmiféle más kötelezettség 
nem hárul, mint az, hogy azt az ön
ként megajánlott összeget a Magyar 
Agrár és Járadékbanknál kezelt orszá
gos gyermekvédő alap javára lefizetik. 
A belépő tagok tehát nem vállalnak 
kötelezettséget arra, hogy ezt az ösz- 
szeget jövőre is fizetni fogják, hanem 
esetről esetre adakoznak, amikor és 
amennyit aharnak. Nem egyes nagy 
adományok kellenek tehat, hanem 
csak koronák, sőt fillérek s van-e az 
országban oly humánus érzésű ember 
ki egyetlen napi jövedelmének egy 
százalékát egyszer egy esztendőben 
ne tudná áldozni, mikor ez például 
3600 korona évi jövedelem mellett 
csak 10 fillér ?

Nem jogos-e a Liga vezetőségé
nek az a reménysége, hogy ez a 
mozgalom lassankint az egész országra 
el fog terjedni, hogy ez az ünnepnap 
lassanként általános ünnepnap lesz s 
hogy idővel a müveit társadalomnak 
egyetlenegy tagja sem fog akadni, ki 
ebből a csekély áldozatból kivonná 
magát ?

S nem jogosan számitanak-e a 
vezetőség lelkes tagjai nemes igyeke
zetüknek erre a jutalmára, mikor más 
jutalomra úgy sem tartanak igényt. 
De igyekezetükért s önzetlen buzgó 
működésűkért nem is érhetné őket 
nagyobb jutalom, mint ha azt látnák, 
hogy nemes felhívásukat az egész 
magyar társadalom megérti s megfe
lel nekik. A Liga vezetősége gondos
kodni fog, hogy ez a mozgalom or
szágszerte ügyesen szervezve legyen. 
A többit a magyar társadalomtól nem
csak reméljük, de el is várjuk. A tet
teknek olyan terjedelmes s könnyű 
mezeje ez, hogy a legminimálisabb 
jóakarattal mindenki közremüködhetik 
rajta, a saját maga által megszabott 
mérték szerint Az a fő, hogy min
denki közreműködjék, bármily csekély 
mértékben is, s akkor magunk is el 
fogunk bámulni azon, hogy a sok 
apró kis kavicsból, mily hatalmas ha
lom fog kerekedni.

Eddig 60 vidéki helyen alakult 
gyermekvédő liga, ami Edelsheim 
Gyulai Lipót báró és Karsai Sándor 
buzgó agitációjának köszönhető.

Bár nálunk is megértenék szavu
kat.

HÍREK.

Gödöllői szenzációk.

Égszakadás, földindu/ás, 
Lányszöktetés csillaghullás, 
Es a: ifjú — szedte, vette, 
Revolverét is — elvitte.

Vér dráma lesz I — súg a város 
Vajh mi is lesz velük már most ? 
(Négy-öt napig vígan éltek, 
Aztán szépen — — haza tértek.)

Bumm! A Rapka 
Dobja pergi
Nagy nyomozás 
Lészen ;
— Két parasztlány 
Talpig vasban 
Vallatásra
Készen.

Gyermek gyilkos 
Beste lélek,
Még tettét sem 
Bánja . . .
— Dehogy kérem, 
Lidinek volt
Csak vörös ki-
. . . lya.

Darázs

Személyi hir. Pettera Hubert 
cs. és kir. fővadászmester szombaton 
érkezett haza Gödöllőre Budapestről, 
hol súlyos szemoperáción esett át és 
oly szerencsésen, hogy látását tökéle
tesen visszanyerte.

Terepfelvétel. A Ludovika aka
démia felsőbb tiszti tanfolyama szom
baton volt Gödöllőn, terepfelvételen. 
A leendő törzstisztek -az Erzsébet-park 
környékét vették fel.

Esküvő. Kömives Pál aszódi hentes 
és vendéglős e hó 15-én vezette oltárhoz 
Éliás Margit kisasszonyt Gödöllőn.

Vásár. Gödöllőn az országos 
vásár ma és holnap tartatik meg.

Házasság. Krausz Antal aszódi állat
orvos eljegyezte Míiller Paula kisasszonyt, 
Miiller Éliás hidaskürti földbirtokos leányát.

A rákosszentmihályi Kerékpár Kör 
ez évi első 30 kim. házi táv-versenyét f. hó 
8-án délután megtartotta a gödöllői ország
úton. Versenyzők nem remélt számban in
dultak s dacára a közbejött vihar és ziva
tarnak, elsőrendű futásokat produkáltak. I. 
lett Ruska Ferenc 1 óra 10‘ 50“ — díszített 
nagy ezüst érem j II. Badics László 1 óra 
20‘ 42" — nagy ezüst érem; ifj. Ruska 
József 1 óra 22‘ 36“ — kis ezüst erem.

Hogyan kell fizetni a hátralékos 
adóka. ? A pénzügyministerium megállapí
tása szerint az ex-lex alatti adóhátralékok, 
következőleg hajtatnak be. Az 1904. évi 
adótartozások, minthogy ebben az évben 
ex-lex nem volt, feltétlenül egy összegben 
fizetendők be, amelyek behajtására a pénz
ügyigazgatóságok 30 nap alatt esedékes fi
zetési meghagyásokat fognak kibocsájtani. 
Az 1005, és 1906. évi adók tekintetében 
azonban már jelentékeny részletfizetési ked
vezményt engedélyez a pénzügyi kormány, 
ezt azonban csak azok vehetik igénybe, a 
kik 1964. évi adójukat teljes összegben be
fizették. Az adó behajtásnál a kedvezmények 
megadására a pénzügyigazgatóságok hatal- 
maztatnak fel, melyek a városi tanács meg
hallgatása után döntenek a kedvezmények 
ügyében. Az adóhátralékok behajtását a 
pénzügyi hatóságok természetesen csak az 
indemnitás megszavazása után kezdhetik 
meg.

Fagyos szentek. A poétikus, verőfé
nyes május, a hagyományok szerint, e hó
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nap 12-ik napján komor, szürke színnel 
vonja be a virágos, zöld mezőket s az előbb 
még napsugaras utcákat Pongrác, Szervác, 
Bonifác, a három fagyos szent, nevtíknapján 
sűrű feilegekkel födik el a kék eget, a lan
gyos tavaszi napsugarakat és hideg, fagyos 
széllel űzik födél alá az embereket A száz
esztendős jövendőmondó szerint három na
pig hideg, barátságtalan időnek kellett volna 
a tavaszt fölváltani, amely azonban a ha
gyomány ellenére már sokszor győzedelmes
kedett a fagyos szentek hatalmán s igy ez
úttal is, mert hát fagy már megint nem volt. 
Eső ugyan esett jótékony eső volt, de hát 
fagyról szó sem volt az egész járásban a 
gazdaközönség nagy örömére.

Mi a legnagyobb ajándék ? Mindén 
esetre, ha az egész világot megkapjuk. Erről 
a következő hirt olVassuk „A NAP" május 
17-iki szamában: EGY EGÉSZ VILÁGOT! 
Kellemes meglepetést szerzett vevőinek Dörge 
Frigyes bankháza azzal az egy méter nagy
ságú, sokszínű világtérképpel, a melyet most 
adott ki. A legújabb felfedezéseket szemmel 
tattó térkép elkészítését a bankház egyik 
legelső budapesti kartográfiái műintézetre 
bízta, a mely feladatát kiváló magyar szak
tudósok vezetésé/el és közreműködésével 
mesteri módon o.dotta meg. Valóban feles
leges egy ilyen pedagógiai jelentőségű munka 
nagy gyakorlati értékének méltatására a szót 
pazarolni. Csupán azt kell nyomatékkai 
hangsúlyoznunk, hogy ezt a művészileg és 
technikailag elsőrendű Dörge féle világtér
képet ingyen bocsátja közre a bankház, ami 
mindenesetre meleg elismerést érdemel, hi
szen a térkép előállítása tetemes költségek
kel jár. Meg vagyunk róla győződve hogy 
Dörge Frigyes bankházának ez a különleges 
és előkelő reklámja olvasóink köréből is 
temérdek uj vevőt szerez, miért is utalunk 
a népszerű bankház ostáiysorsjegy osztályá
nak jelentésére, a melyet mai számunk hir
detési rovatában talál az olvasó.

ÉRTESÍTÉS !
A n. érdemű közönség figyelmét és jó 

indulatát fe'hivom azon kellemes tényre, a 
miről nálam személyesen is meggyőződhetik, 
hogy üzletem fennállása óta

a legolcsóbb bevásárlási forrás
Gödöllőn és hogy teljes megelégedését a n. 
érdemű közönségnek ki érdemelhessem, si
került egy nagyobb

= bélés-áru gyár = 
készletét megvennem és igy azon kellemes 
helyzetbe jöttem, hogy e cikket állandóan 

leszállított árban árusíthatom.
A n. érdemű közönség szives pártfogá

sát kérve maradok kiváló tisztelettel

Károli Aladár. 

biróilag lefoglalt bútorok, és egyéb i 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul ■ 
is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató ] 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak i 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko- ' 
lábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni taitoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 május 5-én.

Bőhl Ambrus kir. bir. végrehajtó.

TÖRÖK A SZERENCSE KOVÁCSA!
Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt ?.ö 
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 főnyereményt, 
a legnagyobb 4 0 0.0 0 0 koronás főnyereményt, 

továbbá 5 á 100.000, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70,000, 3 á 60.000, több 50.000,
40 000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10.000, 5000, 3000, 
2000, 1000, 5C0 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, 
sorsjátékában

A most

a világ legesélydusabb osztály
vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.
kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjátékban 

125.000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut
1 6 millió 4 5 7.0 0 0 korona hatalmas összeget sorsolnak ki

i ............................. ' ■■■ il ............... ■ i -»>■ . i, „ »
DnnrlnRn mart n nnm ni llnH So< pcn' szennp varázsolja az elsieti T.ilan mogepi a 
ufiilíK/llfi Fi i / V íl Fl’jVfi iTl’’ lífiLT. ferÍ a feleséget vagy az asszony az urat a neve mel- ÍIOIIUVIJV U, lluiü 111 livbl ,e)j al|0 s,r8jC:y 'mcgvfte,, flgy fonyer meiw-
, f r nyel A véletlen nagy sz re ct játszik az i lotoen és
n I A OtfnnnnnC’AC’tfQmnfl könnyen moglvhel, noiy appei e^y szerencsés v -I tlen 
ílllu uÁul 0 II V O V 0 11 íl 111 V L • btvtán a neve melle ti szamot eltalálta, melyre egy

---------------------- ----- --------------- lut — -.. ...... ' ,

s összesen

nagy nyerem m

Ada-a. Adói l'.li. Dezsá, Erzoeoat MII Iván, ielan 12 105 0! o itlulnii 2 441
Adciar. AfT. «iil4 l'-li. Biz er 0808 Jakaa. lo sa 20281 Öaón, a ajz •2 i!h:l
Adob. A'.’oia Élik. Etil 11K21 János. JiidilU 2O»>3 Pál. 1 r. i ,F 2 í .’3i»
Ágoston. Amália 1 i i2 tlonim Flóra 2u58) lenó. Juliska 242 »3 P.<or 0 :i r 24 2. 7
Aiadár An a 2 iU’b B:ail F.ano sáa 22032 Józsot, Karolta 242-i5 P s.a, Patili •->'>73
Albert, Aoatolla 21311) Ea :ra, Pri.ia 24252 Kálmán, Kati ika 28S74 RFh írd, ;’o!agie .”271’.
Al.red, Auuluala *2' 2 5 Ernő. Genovéva 243113 Karoly, K talin 

Kornél, Kiára
21)334 Roib’I. i'etoie í 851510

A.:03 Aranka 2. 2 ' *> Famao Gartrad 29333 85318 Hu 'olt. Piroska 8.Hl
Ambrus. Berta 2*sü Tri yes.flabr ella 34033 Kristóf, Klotild 80825 Sala'iioá, Hej'ua 3*  101
András. Blanka 3»3 .2 ra:ó.), Giz-lla 8ú779 Lajos. Kornélia 8813H Sí nu, Bo si.,a 3v2>8
Anlat. Borb a 550151 Ri'nr. Hedvig 38118 László, Krisztina 8822(1 Sándo , Ilos illa 41921
Arnoid, Borisba 8712 4 t' ;j;)ár. Ileteia 38173 Loo. Kunigunda 41'119 Simon. Sári 83>9I
Árpád, Betti US 1 3:) Gergely. Henriéit

Gata. Hermina
41; 1)5 LIpót, Laura 64204 Tamás, Sarolta S*7<>9

Áriáim Bel a 4 17i4 513)8 Lóriié. Lenke 84738 Tibor. Szere.ua 8 UI49
Aurél, Brigitta 41 38 Gusztáv. H.l (a 81.02 Manó. Leírnia 80014 T himir. ThíiH'ii 112773
Alt la Cie.lia KÍW Oyörgv, Ibo.vka 81780 Márkus. Lídia »Ű87O Tivadar, Torez 12KHI3
Hala s. Cornolia b-l 73 Gyula idu.ira 81)211) Márton, Ltna 101931) Tóbiás. Toros 23 704
Bálint. Dóra 800 >5 Béniik, . Io n 1011414 Mátyás, Ludmilla 128502 Vendel. Valéria 123508
B-rii.H. 0< it!/l 1iH 101 Hármán >. iiju 123501 Miaal,1, Lujza 

Miklós, Magdolna
128507 Viktor. Veronika itlUóit.

Béla. Coeilis 1 -09 hl Hugó. 1 k t ,-K 
I ;uao. iroa ‘ V

12350(1 128519 Vi.uios Vi .tórla 1 3Ö20
Escedik Eeltiii 12 5 \2 í »lt» MUsa, Malvin 123514 Vinne, Vi'.mn, * 

Zoltán. Zsil.
23518

Bánát, Emma I23M lllos, lroii. 12»51Q Mór, Maráit 123515 121521
Dániel, fr .észtül 12..313 Inra. IzaiioH.i 12 4511 Nándor, Mirla 5483 Ziigffloid, Ziui.a.ml 123522

1 Dav.ci. kivi 1235'7 látván, laa.ta 3512 Orbán, Móriba 8820
Bonca Evelin 5037 Izidor. Jojanna 8032 Oazkár. Matild 12314

Magánosán itt nyaraló úrnők 
és urak jó ízletes kosztot kaphatnak 
az ürülök Társas Otthonában esetleg 
házhoz hordva is. Iskoia-u. Szaák-ház

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

Dankbarkeit 
toeranlafit mid), arrn uitb foftcnlo# allén 
Cungen- und Halskidenden itjuteikn, 
tvie mcin ScVn burcfi m rir. einfacfcefl, biniactf 
unb crfclavcicfjc# ílaturprobutt von [eiiteni Iíuij- 
ívierijjen Veiben befreit wnrbe.
K. Baumgartl, (JJaftivirt in Weubet bei flaríílbab.

V. 188 2. számhoz. 1906.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905. évi V. 188 2 számú 
végzésével dr Csillag Béni ügyvéd által 
képviselt — Kölni Károly felperes 
részére Meróres Róbert alperes ellen 
270 K — fii. követelés és jár. erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt 714 koronára becsült ingósá
gokra a fent idézett gödöllői kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán C i n k o t á ti leendő megtartására 
határidőül 1966. évi május hó 26 nap- | 
jártak d. u. 3 órája tűzetik ki, mikor a '

---------- , 1
á 80.000, 2 á 70.000, 2
á 20.000, 13 á 15.000

Legnagyobb nyeremény esetleg I.OUO.Oui) korona; o/ábbá 1 j italo n 600.000, 
nyeremény 400.000, 1 á 200.000, 2 á 100.000, 2 a 90.01.0, 2 ’ Á nnr
á 60.0CO, 1 á 50.000, 3 á 40.000, 3 á 30.0( 0, 6 á 25.000, 9
44 á 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű áiai :
*'» eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50; 1 > eredeti sorsjegy
12 » „ » 3. „ „ 6. ; 1 i „ b
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

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

,, 1. osztály húzása már május hó 23-án kezdetét veszi.

TÖRÖK A. és Tsa bankháza EUDApESTEN
lííizAnk lejjrnajxyobb oazttVy sorsjáték üzlete.

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

Szere.ua
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Egész Magyarország az uj magyar kir. szab, ősz- 
lálysorsjálék rendkívüli n>erőcsélycirö! beszél és közbe
széd tárgyát képezi az a pár illan fényes eredmény, 
amelyet a nálunk vásárolt sarsjegvek elérlek.

Hogy mily m meglop 5. sz ntc sz mzác/iós eredmény- 
nyel működik a Dörge Baaklnz, misem bizonyítja jobban, 
minlhugy eddig nem köves.bb mint 

2307 n gy nyereményt

Egyik lönyero nény a másik u'án jutott a mi üzlet- 
íe’cinl nuk és sok közülük gondtalan élethez és teljes g tz- 
dasagi lüggellcnségh z jutott egy ily sors egy révén.

KJ" Magyarország szerencse-közmondásai! *^2|J |

A«ti merészen havi
4 vib ». óra.a.

A Azerpricsa

!AI épít f)k< c?prp.n 

csőben I»i7>k

nr« könnyphh 

leit- erszénynél

vArmyp^ljpp 

győz a vasnál

'i-izdagsán
gvökera

Ciliiig litrog IJ ,-nrq 

urtialun.

Többel ér » 
pénz, nu»l 

koI barát.

Dörge Ff

bankháza, a magy. kir. szab, osztálj sörei itek iöalárusW
Budapest, Kossuth Lajos-utca4, 

és Zoltán-utcza 16. szám.

Az élői Icj’korí'inosjbb mog'opc'ésoi közé larto’ik, ha a 
v^leli-n e.v l<niyer(*ménynyei  ö: vondoztot megéssciui 
som In ihatji mit rejt a jövő. A szoroncso roszéro in n 
dig tanácsos egv aj ócskát nyitva hagyni.

Alant 1-özlünk n li'iny népszerű magyar szoroncsi 
lö'inondá-t. Legyen bizahmunnl az m ? zcrencse-közmon- 
<1 ish iz. m -lv a nevén-k koz<1 ibelüm alatt áll és ron- 
dd,c n/<m-•nrsjogyí'ámnt. melyet ugyan izon betű n.ulat.

I<« s erenes t lóg hozni öi.hck!
A ki\AI ts/.loll sors egyszámnt csak ugy h z.los.t- 

h tjuk, ha a rend-lés' r igl in es/kö.-.li A leges jkóivcob 
késedé cm nagy vagyon elmulasztását idézheti elő A

75318
66406
45097
27853
27735
4660 

65239 
75069 

logojyszeiühb, loggy< rsabb és legolcsóbb megrendelés 
pisául rványon történik A c.im pontosan cs olvas
hatóan iránti'.

A sorsjegyek árai : e^ósx 12,... 
fálG.- negyed 3,... nyolc:ad 1.50 kor. 

Dörge Frigyes 
-■ - bankháza —■-----  ~

KossmHa LajnE-utcza 4.
cs Zoltán-utcza IG. szám

Sokáig él, ki gond 
teledül ÓL

mer,

az nyer.

e « szerencse és -ne 
részség együtt jár

A kivAnsftgokn*  sok
szor a véletlen tel-

78840
27724
27800
4654

66405
68436
78840

P 75328

Gödöllői Erzsébet-köiiyvnyomda.

S
Sz
T
U
V
Z
Zs 66414

27892
27735
50089
27800
27728 
27881
78818


