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A temetők ünnepe.

Gyertya világ ég a sirhantokon.
Könnyes szemű anyák, zokogó 

hitvesek koszorút tesznek a hantokra. 
Áhitatos imák hangzanak el a halottak 
csöndes birodalmában, a temetőben. 
Egy-egy sóhajban annyi fájdalom, 
annyi poezis s annyi szenvedés van, 
Oly megindító a kegyeletnek e szép 
megnyilvánulása.

Egyik-másik beszél annak a néma 
sirhalomnak. Az eltöltött órák emléke, 
szinte facsarják a sziveket. És a köny- 
nyek mennyi szomorúságot, milyen 
megkönynyebbülést okoznak.

Édes anya a kis gyermeke sír
ján, hitves a kenyérszerző keresztjé
nél, az erős férfi a jó feleség néma 
gödrénél mind azt a kedves halotta- 
ka siiatja, kiknek sírján a gyertya 
ug, a koszorú ékeskedik. Boldogok 
vagyunk addig, a mig az emberek 
szeretni tudnak, és kedves emlékeken 
megindul a szivünk.

Nem is akarjuk senkinek a kegye
letét sérteni, de mikor mi is siratunk, 
mikor nekünk is vannak drága halot- 
taink, hadd essék szó: a koszorúról.

Mikor azt a szalagos koszorút 
oda helyezzük a sirhalomra, meg 
sem gondoljuk : hogy mennyit áldoz 
a kegyelet erre országszerte. Áldoz 
azokra a koszorúkra, melyeknek java- j 
része nem hazai termék. És mi mégis 
halomszámra helyezzük el a sirdom- 
bokon, hogy egy pár nap múlva ta
lán a temető hiénák ellopják, meg
fosszák, mégbecstelenitsék, vagy hogy 
a hó, az esővminden ékességtől meg
fossza.

Abból a sok pénzből, mely ko- ■ 
szorura megy, mennyi kö? intézmény- i 
ről, jótékonyczélra lehetne fordítani I

De sok árva könnyét törülnők le 
vele. A szeretetnek ez a jele bizony 
méltóbb volna a drága halott emlé
kéhez.

Az a sok kesergő özvegy, kik az I 
ő szegényes üres sirhantjaikon zokog
ják el könnyeiket, nem néznék oly 
keserűen, mikor a gazdagok sírján 
felgyűl a gyertyaerdő sokasága. Talán 
megenyhülnének abban a gondolatban, 
hogy az ember legalább a temetőben 
egyforma.

Ki tudna hinni abban a vigasz
ban, hogy az Isten nem hagyja el az 
ö árváit sem, mert ime a koszorúk 
megváltása árán előmozdítják az árvák 
ügyét is.

Mennyivel felemelőbb érzés az, 
ha tudom, hogy az én halottam em
léke segítette azt a szegény árvát, azt 
a szerencsétlen beteget .kenyérhez, 
egészséghez.

Gyógyító házakat, kórházakat le
hetne abból a pénzből emelni, amit a 
hazai gyászoló közönség a, külföldről 
bejött koszorúkért fizet. És nem-e 
szebb, emberibb volna a szeretet 
megnyilatkozása, ha beteg emberek 
egészségét igyekeznők helyreállítani 
ebből a tenger pénzből ? Mi magunk 
tudjuk, hogy mit tesz az, ha apánk, 
ha kenyérkeresőnk elhal. És ha tud
juk azt, miért nem mentjük meg az 
árvákat, a betegeket ? Hiszen egyik 
főparancsolat az, hogy : „szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat"’

Az a valódi kegyelet: ha a sze
retet nem keresi a külsőségeket; ha 
a külső disznél többre tartja a benső, 
szivből fakadt érzelmeket, mely a fel- 
segitendők figyelmet felhívja az el
múlásra, a halottak emlékeire, tiszte
letére.

Nekünk igy tűnik, hogy a halot
taknak csak egy napja van. Novem- 
her niásod’kán. Aztán megint nyu
godni hagyjuk őket. Feléjük se né
zünk. Főleg azok után, kik régen 
nyugosznak a besüpedt hantok alatt.

Látjuk, hogy sok jelesünk halá
lán, csak pár napig beszél a kegye
let, azontúl azok a koporsók már 
csak a feledésé, a por és hamué.

Mig ha a koszorúk árából pél
dául gyógyító házakat, gyermekmen- 
helyeket létesítünk, vagy árvák segé
lyezését cselekedjük, az a sok rászorult 
hálás kegyelettel említi azok nevét, a 
kiknek emlékéből élnek.

És úgy véljük, hogy ma sokan 
drágábbnál drágább koszorúkat azért 
visznek a temetőbe, mert még a 
— temetőkben is felhangzik a 
megszólás : nini, amott üres a sirdomb, 
amott csak amolyan kicsiny koszorút 
helyeztek el. Bezzeg azzal nem gon
dolnak, hogy élni is kell, egyiknek 
s másiknak nem telik drága koszorúra, 
De a halott emlékének mindenki ál
dozna egy pár fillért.

Azt gondoltuk tehát, hogy felvet
jük e kérdést. Szerintünk jó és szép 

ügyben emeltünk tollat és senki ke
gyeletét meg nem sértettük Nem 
akartuk a kegyelet érzését profanizálni, 
mikor mi újságírók is szeretettel gon
dolunk édes halottainkra.

Csak az ész szólott és a józan 
gondolat, mely a kegyeletnek sokkal 
szebb formáját tárta az olvasók elébe.

Az olvasókon áll, hogy egyönte
tűen határozván, az ósdi szokásokat 
elhagyva, emberibb módon áldozhas
sunk halottaink emlékének.

Halottak napján.
Irta : Vértes József dr.

A halottak napja a kegyeletes megem
lékezés napja. Évröl-évre kizarándokolunk a 
temetőbe, hogy lerójjuk kegyeletünket el
hunytjaink sirjánál.

Kedveseink elhallak, de az irántok való 
szeretet, az emlékezet nem mosódik el sohse 
lelkűnkben.

.... A halottak napja a szomorú 
visszaemlékezés napja. — Látjuk, hogy 
mily gyarló emberi voltunk, de látjuk 
azt is, hogy mily hatalmas az isteni kéz, 
mely az embeit teremté.

A szobrok a domború hant elején. 
Mindannyi beüli egy isteni lapnak. 
Nagy gondolatit mikor olvasom én !
A sirba, a sirbul az éjbe ragadnak.

Petőfit áthatja az isteni szikra, mikor 
a domború hantok között járkál ; tűnődik a 
lélek sorsa felett; az ég litka érdekli, midőn 
„a halk temető morajtalan ölében" él ko
moly álmainak.

A költőt jobban, erősebben ragadják 
meg ezek a szomorú percek, az ö érzelmei 
hevesebbek, szokatlanabb, de mindenesetre 
költőiek.

Nem akarjuk a múlandóság költészetét 
fejtegetni, hanem inkább megismertetjük ol
vasóinkkal azokat az érdekes szokásokat, 
melyeket mos.anában egy francia író gyűjtött 
egybe.

A halottak tisztelete visszanyulik az 
ókorba. Akkor is ismerték már ezt a kegye- 
letes szokást, mely azonban különböző he
lyeken, más-más személyeknél, különféle 
módon nyilvánult meg. A halál fái voltak a 
fűzfa és a cyprus.

A fűzfát söt»t, fekete lombja miatt vá
lasztották ki a gyász fájául, A cyprus a meg
szakadt, letörött élet jelképe ; mert tudjuk, 
hogy a cyprus ha egyszer letörött, többé 
soha ki nem hajt.

A jó ember sírját kőrisfával diszitelték. 
A körisfát nem bántja a kígyó, mert a jóság 
fájának árnyékában az álnokság meg nem 
élhet.

A bátorság jelképe a téli fagyai s igy 
ezt természetesen hősök és vitézek sirhant- 
jára ültették el.

A nyírfa a tudós sírjára való, mert 
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ennek a fának a háncsából készítették a 
könyveket.

A tudomány ezeket a bájos mítoszokat, 
hagyományokat évezredek hosszú sora alatt 
sem tudta elfelejteni.

A szeretet erősebb lesz mindenha a 
tudománynál s a kegyeletet semmiféle radi
kális eszme nem fogja kiirthatni.

Mert végig tekintve a különböző népek 
hagyományain, bizony-bizony nagyot fognak 
nézni eme fura szokásokon s önkénytelenül 
is élénkbe tolul az a kérdés : a XX század
nak még mindig nincs annyi ereje, hogy 
ezeket a nevetséges hagyományokat kiirtsa ?

A világért sem tartjuk a halottak nap
ját, nevezetesen a katholikus egyház eme 
lélekemelő és fenséges ünnepét holmi feles
leges ceremóniának. A keleti, nevezetesen a 
Budlia vallását követő népek halottas ünne
peit értjük.

Az olasz és spanyol falvakban igen 
szép és díszes ünnepségeket rendeznek 
ilyenkor. A harangok kora reggeltől késő 
estig búgnak s az utczákon folyton halljuk 
az ajtatos hívők szomorú, egyhangá tem
plomi 'dalát.

A föld népe ilyenkor ünneplőjét ölti 
magára s megterhelt szamaraikkal, öszvé
reikkel iudulnak el a templom felé. Isten 
képe előtt azután megkötik az állatokat, a 
terhet leveszik s zsá.tjaik tartalmát (gabona, 
árpa vagy kukorica) beviszik a templomba 
s annak kövezetére kiöntik.

A templom igy hamarost holmi kis 
fedett piacca- alakul át, hol mindjárt meg- 
kezdöoik az árverés. Árvereznek a gabona
félévé s a befolyó pénzt az elhunytak lelki 
üdvéért tartandó misére fordítják.

Este azutan, nagyon régi időbe vissza 
nyúló hagyomány szerint, kivilágítottak a 
temetőt. Eredete a déli latin országokban 
lelhető fel.

Igen érdekes a japánok halotti ünnepe. 
Ez a legvidámabb ünnepek egyike. Mimién 
esetre szokatlan, de a japánok ennek is 
megadják a magyarázatát.

— Miért lakmározunk mi rokonaink 
sírjánál, színes lámpák derűs fénye alati ? 
— kérdi a japan s mindjárt meg is adja 
kérdésére a feleletet.

— Megnyugtatjuk a tulvil ;gra költözött 
kedveseinket, nogy utódaik, fiaik boldogok.

•

Mindenszentek napját, mint a név is 
mutatja (Aller Heiligen) valamennyi szentnek 
az emlékezetére ülték meg. Hivatalosan 
609-ben lett igazi ünneppé, mikor IV. Boni
fác rendeletileg ilyennek jelentette ki.

II. Sylvester pápa 999-ben november 
másodikára tűzte ki a halottak napjai s az 
egész római egyházban kiterjeszté.

A'tengerparti vidékeken mindenszentek 
napja a babona és néphrt szerint Szeren
cseden nap.

Bretugneban még ma sem találnak 
halászt, ki oarminő pénzért is ki merne vi
torlázni ezen a szent napon a szabad ten
gerre, mert nyugtalan a halottak serege, 
mely lenn a tenger mélyében kíméletet nem 
ismerve a tenger fenekére vonszolja a határ
talan vakmerőt.

Az északi hitrege azt tartja, hogy a 
tenger fenekén temető van. Ennek a temető
nek a lakói halottak napján feltámadnak.

Feltámadnak I
A mi lelkűnkben is feltámad ilyenkor 

a szomorú emlékezés keserű pillanata. A 
mostoha sors könyörtelen karja egyikünket 
sem hagy érintetlenül. Mindenikünknek van 
kedves halottja, kinek sírjához elzarándoko
lunk s igaz áhítattal fohászkodunk az ég 
felé :

Feltámadunk.

Emlékezés Lénárd Pálra. 
Irta : Cserha József ny. plébános.

Azok a szebbnél szebb virágkoszorúk, 
melyek ott a koporsón néhány hónappal 
előbb, a temetéskor díszelegtek, melyek a hőn 
szerető szivek kegyeletes tiszteletét feltüntet
ték — már elhervadtak, elszáradtak. Hiszen 
oly elhervadó anyagokból voltak, melyek 
a természet örök törvényének, az enyészet
nek alá vannak vetve, mint az emberi lélek 
gyenge hüvelye — a sírba zárult test, mely 
por és hamuvá lesz.

Ezen elhervadó koszorúk helyett her- 
vadhatha'lan koszorút fonok a drága halott
nak, a jó barátnak megbidegtilt homlokára, 
a hű megemlékezés koszorúját.

Meghalt I . . .
Mily rövid, mily egyszerű kifejezése 

az emberi élet, a földi lét megváltozásának, 
s mégis mily végtelen mély és szomorú 
értelme van.

Egy névnek viselője nincs többé kö
zöttünk.

Mennél közelebb állott szivünkhöz 
az elköltözött, mennél drágább, Kedvesebb 
volt előttünk a kialudt élet: annál nagyobb 
fájdalommal telik el szivünk reá gondolván. 
Fajdalom nélkül a szív csak attól válik ineg, 
amihez a szeretet nem köté, de amit forrón 
szeretünk, keserves attól megválnunk.

Öt mindnyájan szereltük, neki se hara
gosa, se irigye nem volt senki. De ö sem 
bántott senkit, nem volt rosszakarója senki
nek. Mint katona, mint rokon s mint jó 
barát mindenkor és mindenben hűen meg
felelt nemes emberi hivatásának. Mint ka
tona, mint csendőrtiszt minden időben, vész
ben és viharban páratlan hűséggel s önzet
len odaadással szolgálta a közbiztonság 
ügyét. A rendnek s csendnek hü őre és 
védelmezője volt. Tiszteletteljes engedelmes
séggel viseltetetett a felebbvalói iránt, vala
mint mindig jóakaratu ózeretetet tanus.tott 
alantasaihoz, akik a rajongásig szerették is 
ezért öt és esendőn szolgálatukban kerültek 
minden aljast, miáltal öt negszomorithatták, 
vagy neki kellemetlenséget okozhattak volna.

De szerették öt felebbvalói is, minek 
fényes bizonyítéka a sok érdemrend, a több
szörös kitüntetés, melyekben őt részesítette 
Ö Felsége, a legfőbb Hadúr, akit midőn 
udvartartásával, szerető családjával olykor
csendes gödöllői otthonába vonult, — oly 
sokszor a legmélyebb hódolattal fogadott, 
akinek élete felett nagy hűséggel éjjel-nappal 
őrködött. Hű őrének halál hírére bizonyara 
éppoly szomorú részvét támadt szivében, 
miként néhány hóval előbb kitűnő részvétet 
nyilvánított Kapczy Vilmos néhai főszolga
bírónk elhalálozása felett, aki mig élt a me
gyei hatóság s a polgárság részéről és meg
bízásából állt őrt Gödöllőn, felséges oldala 
mellett. Ok mindketten már előre elmentek, 
hogy töbhé ne a gödöllői vasuli állomás 
perronján, — hanem a mennyország kapu
jánál készenlétben együtt várják és majdan 
egykor az emberi élet végével ünnepélyesen 
fogadják felséges urukat, az öreg királyt.

De nemcsak jó katona volt Lénárd 
Pál, hanem jó polgár, hü barát kedélyes 
vig pajtás is a mi kedves Pali barátunk, 
sokak Pali bátyja. Mikor hivatalos dolgait 
pontosan elvégezte, mindig szives örömmel 
vett részt jóbarátjai társaságában, amelynek 
mindig derült kedélyével éltető lelke volt. 
Azonban csak nagyon kevés meghitt családi 
kör s bizalmas társaság részesülhetett abban 
a ritka szerencsében, hogy öt szavalni vagy 
dalolni is hallhatta. Ilyenkor csillogtatta ne
mes költtöi lelkűidének gyöngéd érzéseit, 
ilyenkor tűntek elő szivének drága gyöngyei' 
Aki „A hazaáruló Hervoja“ történetének vagy 

i a görög híres meseköltő, a dadogó Aesopus 
, költeményét tőle elszavalm hallotta, az mél

tóan gyönyörködhetett az ö szavaló művé
szetében.

És ez az aranyos kedélyű, csupa sziv- 
I bői álló ember nincs többé. Nem vidáinit 
I föl többé bennünket, akik oly igazán 

szerettük.
Br. Eötvös Írja. „A halál nem olyan

szomorú, mint a temetés. Mert a haldoklás 
fájó bánattal tölti el keblünket, s a halott 
kinós könynyekre fakaszt ; de a temetés egy 
végtelen, egy óriás űrt képez a lélekben. 
Mert ez az igazi elmúlás kezdete. Mig a 
halott mellettünk van, addig a mienk ; ha 
eltemettük, akkor örökre vége van. Ezért a 
halál Dráma, de a temetés Tragoedia. — 
Szomorá mindkettő, hanem az elsőben eny
híti a fájdalmat az, hogy még itt van közöt
tünk, látjuk legalább kijiült tetemét, de az 
utóbbiban nincs niás enyhülés, nincs más 
vigasztalás, mirt az örökéletberi. mint a 
feltámadásba™ hit"

hírek.
Küldöttség a ministeriumban. 

A hét folyamán Rózsa István polgár
társunk küldöttséget vezetett Bernát 
államtitkárhoz, az igazságügyministe- 
riumba, hogy tekintettel arra, hogy 
Gödöllőnek iparosai és kereskedői a 
kir. járásbíróság ügykörével kapcsola
tos idegen forgalomból tartják föl 
magukat, kérték, hogy ne helyezzék 
a szegényház telkére a kir. járásbíró
ságot, hanem vagy a jelenlegi helyen, 
vagy a Kossuth-Lajos utczába, vagy a 
r‘etőfi-téren a községi ovoda helyére 
epitsen az állam bírósági épületet. 
Az államtitkár bár szívesen fogadta a 
küldöttséget, mindazonáltal sajnálatát 
fejezte ki aziránt, hogy oly későn jöt
tek. Annyira előhaladott már az ügy, 
hogy aligha fog tudni ma már azon 
változtatni, azonban tekintetbe fogja 
venni az oly sokakra káros áthelyezést 
és megkísérti egy olyan tervnek ke
resztülvitelét, amely úgy az állam
kincstárra, mint a község lakosságára 
előnyös lesz. — Tudomásunk szerint 
nov. 5-én vasárnap délután 4 órakor 
nagy gyűlés lesz ez ügyben Gödöllőn, 
a polgári körben.

Névmagyarosítás. Ruzicska Béla 
z'ámboki plébános volt hatvani káplán ve
zetéknevét — belügyminiszteri engedélylyel 
„RaGványi"-ra változtatta.

Elismerés tűzoltóinknak. Szép 
kitüntetés érte a gödöllői tűzoltó tes
tületet vármegyénk törvényhatósági 
bizottságától. 1C0 korona segélyt ka
pott a ref. iskola égése alkalmával 
kifejtett működéséért. Az erről szóló 
közgyűlési határozat igy hangzik :

A gödöllői járás főszolgabirájának 
jelentése szerint folyó évi junius hó 
3-án a vármegye tulajdonát képező 
ház közvetlen szomszédságában levő 
ref. iskola és tanítói lakás kigyuladt, 
teljesen leégett s a tűz átcsapott a 
vármegye házára is. — Csupán a 
helybeli önkéntes tűzoltók azonnali 
megjelenésének, ügyességének és 
buzgóságának köszönhető, hogy ezen 
épület a romboló elem áldozatává 
nem lett s eltekintve a tűz által oko
zott csekély kártól, a ház és mellék
épületei a biztos pusztulástól meg
mentettek.

Ebből kifolyólag elismerő köszö
netét mondunk a buzgó, hivatása 
magaslatán álló egyesületnek s tekin
tettel arra, hogy csak anyagi gondok 
mellett képes magát fenntartani, fel
szerelési alapja javára elismerésül a 
szükölködők alapja f. évi kamatjöve-
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delme terhére 100 (Egyszáz) koronát 
megszavazunk s ezen határozatunk 
miniszteri és jóváhagyása után alis
pánunkat az utalványozással meg
bízzuk.

Mindszent. Gödöllő polgársága 
az idén is megünnepli a halottak 
napját. A szerda esti gyászünnepet a 
gödöllői Polgári Kör rendezi karöltve 
a Dalkörrel. Gyülekezés este fél 6 
órakor a kör helyiségben.

Piaczbérlet. Tegnap délelőtt ad
ták bérbe 3 évre a gödöllői piacz 
helypénzszedési jogát. A bérlet mint 
legtöbbet — 1226 korona évi bért — 
ígérőé, Gold Sámuelé lett 1906. jan. 
1-től kezdve.

Waggon-hiány. A salgó-tarjáui 
kőszén-bányából rendelt kőszén sem 
a kereskedők, sem a máv. személyzete 
részére^waggon-hiány miatt nem szál
lítható. Érdekes dolog ez I A waggon- 
gyárak elbocsájtották nyáron a mun
kások nagy részét „munkahiány" 
miatt, az állam pedig most kapkod 
kölcsön-waggonért, mikor már szállí
tani kellene. Ilyen az állami gazdál
kodás igy ex-lexes időben I

Leszakadt állványok. Folyó hó 
20-án báró Radvánszky Albert puszta
varsányi birtokán az építkezésnél egy 
magas állvány összeomlott s 4 em
berre rázuhant. Egyik közülök oly 
súlyosan sérült meg, hogy nyomban 
be kellett szállítani Bpestre a Rökus- 
kórházba, 3 pedig csak könyebb se
besüléseket szenvedett. A gondatlan 
építési vállalkozót a bíróságnak fel
jelentették.

Késelés 4 fillérért. A folyó hó 
22-én borozgatni tért be ifj. Laukó 
András Fodor Jánossal az éppen az
nap megnyílt Streusler Adolf rákos
utcai borozójába, hol csakhamar ked
vet kaptak egy kis kártyázásra. Ját
szottak is hevesen mindaddig, mig 
Laukó 4 fillért nyert Gödörtől, de ez 
neki azt megadni vonakodott. Mire 
összekaptak s az utcára kerültek nem 
valami gyengéd módon, hol újból 
összekaptak és Gódor kést rántott s 
azzal ifj. Laukó Andrást összeszurkálta 
Godort a bíróságnál feljelentettek, hol 
meg fogja kapni méltó büntetését.

Evoluczió. A világtörténet búvárai 
újabb időben mindinkább figyelembe veszik 
azt a csodálatos hajcsövességi törvényt, mely 
egyes eszméknek más és más népeknél való 
érvényesülésénél szembetűnik. Az uralkodó 
eszmék — hogy elnevezésükben Eötvös Jó
zsef kedves kifejezésével éljünk — egy idő
ben különféleképen itatják át más és más 
földtáiak gondolkozását. Az a nagy, egész 
Európát megrendítő mozgalom, mely 1348- 
ban megrázta államainkat, nem egyes orszá
gokban tört ki, hanem végigzudult egész 
Európán. Marczali Henrik egyetemi tanár, a 
ki a Nagy Képes Világtörténet újkori részét 
— 6 testes kötetben — maga Írja, gyönyö
rűen kimutatja a negyvenes évek mozgalmá
nak tárgyalásánál, hogyan gyökereztek e 
mozgalmak a kornak szellemi áramlataiban, 
mely a communismust hirdette, hogy vált 
ennek kapcsán munkásforadalommá Francia
országban, hogy csapott át a Bourbonok 
olasz tartományaiba, hogy lobbant ki egy
szerre az egység utáni vágy Németország
ban, s hogy csapott át ez a tűz előbb Prá
gába és Bécsbe, azután ide hozzánk Pestre. 
E mozgalmas kornak a történetét Marczali 
olyan részletesen s annyi uj adat alapján 
tárgyalja, hogy kevés magyar tárgyú munka 

dicsekszik ennyi gonddal, alapossággal és 
újdonsággal. A közönség Írásban és képben 
hiteles történetét találja itt a szabadságharc
nak, színes és eleven rajzát, amellett az 
egésznek hozzákovácsolását az európai esz
meáramlatokhoz és forradalmi mozgalmak
hoz.

A nagy vállalatnak, mely Nagy Képes 
Világtörténet czimen 21 kötetre megy, most 
a 231—232. füzete jelent meg, mely niáraz 
utolsó, a XII. kötet anyagának egy részét 
hozza. Egy kötet ára diszkötésben 16 kor., 
egy igen vaskos és a szövegképek mellett 
számos mümelléklettel is díszített füzetnek 
az ára 60 fillér. Kapható és megrendelhető 
minden könyvkereskedésben.

9371 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy Haas József 
végrehajtatónak Lusztig Ármin és neje szül. 
Haas Zsófia végrehajtást szenvedő elleni 4800 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végr. ügyében 
a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői kir. 
járásbíróság területén levő Rákoskeresztúr 
községben fekvő a rákoskeresztúri 1884. sz. 
betétben Lusztig Ármin és neje szül. Haas 
Zsófia nevén álló A j- 1 sor 734'4 hrsz. 
ingatlan s az azon épült Neptun utczai 1 sz. 
házra 1606 korona kikiáltási árban azzal, hogy 
ha ezen ingatlanért 5611 korona 10 fillérnél 
magasabb Ígéret nem tétetnék, ily vételár 
mellett a fővárosi népbank mint szövetkezet 
hudapesti bej. ezég utó ajánlattevő 
fog vevőnek kimondatni, az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megje'ölt in- j 
gatlan az 1905. évi november hó 10-ik , 
napján délelőtt 10 órakor Rákoskeresztúr 
községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a megajánlott 5611 korona 10 filléren 
alól eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10"/“-át vagyis 160 kor. 
60 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igaz, ágügyministeri 
rendelet 8. § kijelölt ó/adékképes értékpa

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

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

Sürgönyczim : Sárkányéi: Budapest.

Legmagasabb pénzkölcsönt nyújtok sorsjegyekre és értékpapírokra, bárhol elzálogo
sított sorsjegyeket saját pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letétjegy, 
zálogjegy beküldendő. Kedvező feltételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető. 
Budapesti és vidéki kereskedőknek, iparosoknak váltóit leszámitolom és könnyen 
törleszthetö váltó és személy hitelt nyújtok.
Tisztviselők é katonatisztek amortizatiós kölcsönt kaphatnak.
Háztulajdonosok és földbirtokosoknak Il-ik és lll-ik helyre való betáblázásra azon
nal folyósíthatok. Semmiféle elókges jutalékot nem kérek, úgyszintén minden levelet, 
válaszbélyeg nélkül is rögtön elintézek.

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

Megjegyzés. A XVlI-ik sorsjáték l-sö osztályú sorsjegyei már megjelentek és ké
rem egyúttal b. megrendeléseit, a legjobb és legpontosabb kiszolgálásról előre biztosí
tón., minden nyereményt azonnal kifizetek. — 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

..............  1 ' i v A g a r| d ó
Megrendelő-lap.

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

Megrendelem önöknél a
poetautalványnyal küldbt 

utánvételein! kérem

Íatésa
n.t«d sorsjegyet és ennek árát 
nyoícaad

A nem kívántat tessék Athuni.)

SZ.

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

pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. tcz. 170. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol- 
gáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi szept. hó 23-án. 
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy kir. albiró.

1000 sz. 1905 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1905, V. 1232/7 számú végzése 
által dr. Oesterreicher Mór ügyvéd által 
képviselt Auer Dávid és fia végrehajtató 
javára Blau József túrái lakos 
ellen 148 kor. tőkeköveteles és jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmá
val biróilag lefoglalt és 1935 kor. becsült bú
torokból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1905. V. 1232 7 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínén 
vagyis — Túrán — az alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1905. év november 
hó 3-ik napjának d. u. 2 órája la- 
táridöül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881 LX. t.-cz. 107. 108. §-ai ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize
tés mellett becsáron alul is elfognak adatni

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittctéshez tarta- 

j nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
| korábban eszközöltetett volna és ez a vég

rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az arveréf 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás 
bán beadni, avagy pedig szóval bejelentem 
törvényes következményik ter.ie mellett el 
ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö 
vető naptól szá.nittatik.

Kelt Gödöllőn. 1905. okt. hó 20-án. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

IHE|
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Iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmcntesen küldünk 
egy próbát a COZAPOREÓL. Kávé, tea, 
étel vagy szeszes ita'ban egyformán nd- 

liató az ivó t'.idt.a ttó kül.
A Cuzapor többet ér, unni a yil.il, 

minden szóbeszéde a tartózkot'ásróg 
mert csodaliatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, lioéy feles it, 
t.stvér avagy gyermek egveránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja é illető wiég 
csak 3 cm is sejti mi okozta javulását.

A Co7.i a c nládok czr.it i'ékit'ttc 
ki i m t so'<*sok ezer férfit a szegye • ei 
be s:elense*ztó. r. egr enleft, kik később 
i«»z . nnlgá ok és llgves fir.tüle-obcrck 
Műk Tűmet de'/, fiira c bort a jó uta 
és .- eic tcséjé. ez stjgit tt B >k embernek 
ceté: számos évvel mégíiosszabltott

A.- int<zct, mely a Coztn r b.’.’.jdo- 
nosa, mindazoknak, kik kiv^’ iá', c-y 
próbaadag t és-;,- köízűnő-lrúsi k! öl 
t.lt könyvet :|i- és költség ; estesen kük! 
hogy igy bárki is n e: győződhessen biz
tos tintásáról - Kezcskedtink, hogy zz 
egészségre teljesen ártalmatlan.

óriási SZERENCSE TÖRÖK-néi!
Felillmülhaíatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 

21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsf.lt vevőinknek ; ere'-- I ö- 
izött a két legnagyobb nyereményt és periig kétszer a nrgv ji taliuat, a CCC.CCO 
I koronás f.inyercmé ;yt, a legnagyobb 4C0.C00 koronás főnyereményt, tov.'bbá 4 ;i ICC.OCO. 
3 á 90.000, .7 á 80 00?. 3‘á 70.000, 3 á 60.C09, több 50.CC0, 40.CCO, 30.CCG. 25.0.0, 
20.000, 15.000 és ezeken kiviil számtalan 10.Í.C0. 5.C00. 2; CO, l.CCO, .??() kcrcn.'.s és 
cgy'ébb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a légköreiéi b 'kezdődő, a világ Icgcsélydueúb.b orztály- 
sorsjátékában vegyen részt és rendelj .’ i n.ilun'é egy szerencsesorsjegycl.

A mo. t kezdődő 17 magyar ősz.i lysorsjáfél li.'in 11 rors ci yrc Ismét .’ió'.f f.' 
penznyeretnény jut és összesen .'7ó kor. hatalmas összeget sorsolnak ki.

,S>-,

Ingyen pr lu 7 1. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.

bérmentesitendök.

Coza Instit'.ite
(Dept. 74.)

G2, Ciiancery Lane 
London, Anglia.

■co« ponz széppé varázsolja az életet! talán meglep] a 
féri a feleséget vagy az asszony az urát a neve mel
lett álló sorsjegy megvtte e al’.ai e v főnyeremény- 
i»yel A vel-tlen agy szere, et j .tszik az elotben es 
könnyen regi hét, bo y épp n egy srerencses veletlen 
tolvtán a neve melletti számot eltalálta, molvre egy 
.................■ 1 nagy nve<em"nv jut.

■ Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

A „PESTI N APL<J“ I 
uj karácsonyi ajándéka. |

a czime uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi k.u-..c;.miyl ajándékul szántunk t. elő
fizet miknek, Ez uj ajáiidékmüvünk, noha 
folytatása és kiegészítő rés'e lesz a Ma
gyar Festőművészet Albumá“-nak, mégis 
mmt teijesen önálló mű gyönyörű fogla
latai lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgálták, nagy 
szabású és uagyértékil diszmüvek száz
ezernyi példányaival terjesztve el a ma
gyar költészet és festőművészét nagyjainak 
alkotásait. A remekművek e díszes soro
zatai folytatja most a „Pesti Napló" uj és 
r..inden eddigi aj indokát túlszárnyaló disz 
miivei a Modern Magyar Festőművészekkel. 
Ótven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és I 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészet történelmét fogja tárgyalni, első
rendű esztétikusaink könnyed előadásában, 
színes képek és rajzok fogják tarkítani. 
Albumunk külső formájában is követni 
fogja eddigi törekvéseinket és a magyar 
könyvkötöiparmüvészet újabb alkotása lesz. 
Ezt az uj, páratlan diszil ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőin
kön kívül minden uj előfizető is, aki mos
tantól kezdve egy évre megszakítás nélkül 
a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fel
es negyedéveakint, sőt havonta is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. I 
hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatványszámot ' 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló" kiadóhivatala.
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ódám. Adél 
Adolár, Kanos 
Adolf, A»ola 
Ágoston. Amália 
Aladár. Anna 
Albert. Aoatolla 
Altród. Aoolioata 
Akoa. Aranka 
Ambrus. Beria 
András. Blanka 
Antal, torja'a 
Arnold, Roriska 
Árpád. Bolti 
Arttuir, Bal a 
Árral, Brigitta 
Attila. Caoilt.1 
3alvs. Cornoila 
Bálint. Bóra 
3inui>. Orsiin 
Bolti. Cecilii 
Bontóik Eutaii i 
B-rnát. Emim 
Dániel, Err.osstlp miau 
Dávid. Éva l.í-i.i 
ttems, Evo.h

Beásó. Erűéből 
Ed). Ess er 
Ill ik. JStal 
Elotnir. Flóra 
Emil Francista 
Endre. Príia 
Érné Genovéva 
i’oronc Sertrnd 
Frl Tss.Oabr ella 
Faló >. (Hulla 
Oib.ir. Hedvig 
(láapar Halóim 
Go. ’oiy. Henriéit 
Bóra. Hormim 
(tus táv. ftüta 
György. Iooirka 
Oyali. Idama 
Hm itt. Ilona 
iliraani, Ilma 
ilb’ó. Il>a 
I iuao. ,rói 
Hl is, irma, f 
Inra, Uabelh 
Iitvá'i. lan.a 
Isidar. baanna
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Iván, Jolán 
lakab. Józsi 
János, Judilii 
Jenő, Juliska 
József, Karolin 
Kálmán, Katinka 
Károly. Katalin 
Kornál, Klára 
Kristóf. Klotlld
Lajos Korualia WD70Í 
László, Krism-a •» 0t»

- ' wiuaa 
: 11,21

u27<l 
SI4S4 
SJ2S7

Lm. Kual’an a 
Lipil. kanra 
Lórim. Lansp 
Hanó. Loóufj 
Hír us. Lilla 
íü'to.r, Lilla 
Mátyás, Ludmilla 
Midii', Lujra 
Miklós, Magdolna 
Siitsa, Mairia 
Mór, Martit 
JJáador. Haria 
Orbán. Mártin 
Osskár Hifiid

C-tó Mánia 
Ottón, .aromái 
Pál, .f siti
Psler Olga 
Pisin, Pauli 
Bl iurd, pelagle 
RáLe-t. r»t’«». i 
Űrt lolf. Pu'oaka 
Salamon, Rogtna 
8 '. u Mo s1 a 
Siioír. Hosalia 
Simon, Sári 
Tamas, Sara la 
Tibor. Sisraui 
Tbiew. Tbun-u 
Tivadar, Torai 
Tóbiás, Terim 
Vendel. Vad irta 
VI .tar. Veronika linói i 
Vitáim Vl.-tória 
Vilié, <üma 
Zoltán Ksóda 
ZsijuU. Zieiimi
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12413 
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í>4üd

Legnagyobb nyeremény esetleg 1,000.000 korona ; tova'h í I iutalom 600.000, 1 
reinény 40(1.000, 1 á 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 07.000, 1 á 70.000, 
60.C00, 1 a 50.0C0, 40 000, 5 á 30.0C0, 3 á 25.000. 3 á 20.000, 8 á 15.000,

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
'■» eredeti soujegy frt -.75 vagy I< 150 ; ■« eredeti sors'i.T’ fr! 1.50 
' 2 ” ” >> 2.— „ „ 6—; i i „ „ C.—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a> "sezog előzetes beküldése 
j.d< Hivatalos tervezet dij'alanul. Megrendeléseket eredeti sörre: vekre 
de legkésőbb ' '

ö.—

ry:-b
■> á

36 ár

vagy 3 korona;

ellenében k’.ld-
l.éri'.nk azonnal,

ío17ó é/i novcínb r hó 6-’^
huZxá.ik bizalommal beküldeni, miután fenti szerencscszámok cyorsati elfogynak.

TÖRÖK A. cs TSA bankháza Budapesten. 
Hazánk legnagyobb ot zIÁlyEorsjáték-iizíete. SWnnrá: Törökék Budapest, 
i-uurudánk osztáiyso.’sjáték-üzletei : Köz, ont; Tcré~-i:3r.:t 46 a. I. fiók; Vúczi-kőrut

4. . a. II. fiók : M.uzeuni-körút 11a III. fi ,k : Erzsébet-körut 54 a.

VIDÉKI TAKABÉKPÉWZTÁBI 
•S5E=r BÉSZVÉNTDKBE. =^= 
SOHMJEO YKKRI, ÁtL A MI-A PlliOKB A

KÖLCSÖNT ■■■■<-■ 91=S
írni, uimixi vumrixiTiii rxiTíTXLii inun 

ELVICAOO81TASUN K INGYENES. 

HECtiT BANKHÁz’ Y 
- BUDAPEST, fERENCZIEKTERr. 6.

j

melyek evek óta kitQnóakrak bizonyultak él előkeld 
orvosok Által könnyű lissliajló^ és feloldo-ai«HM 
ajati'iatnak. — F.gy dobos d5 pirula) 10 fillér.

Minőén ayófyaaartArtoan kapható, 

fastelitóil! trápjurtirjiu, I., PliiktKHN I.

Ment mindennemű káros alkatrészektől.

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

i

Legjobb, legkiadósabb s azért

Mindenük kapható,
A vásárlásnál különbjén ügyeljünk arra, hogy minden darab »xap- 
pan „Schicht* névvel éj a .szarvas" vagy .kulcs" vádjegygytl 

legyen ellátva.

nagyrabecsf.lt

