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Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

Szerkesztősét/ és kiadóhivatal: 
Aszódon

I lirdetések :
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nvi’t-tér 
sora fi 1 fillér. Előfizetőinknek nnjtv árkedv, sméuv

A rákospatak szabá

lyozása.
Nem közönséges teherrel sújtja 

lírásunk azon községeit melyek a 
■jákos patak mentén feküsznek a vár
hegye azon rendeleté. mely szerint a 
t-ákos patak szabályozásához az illető 
kézségek hozzájárulni kötelesek

* Ez a rendelet mig egy részről 
sxhte elviselhetetlenül terheli meg a 
községek budgetjét addig másrészről 
igazságtalan is

A Rákos?p:itak ugyanis már több 
Ízben volt szabályozvi vármegyei 
lendeletre .s médre j lenL-g már mesz- 
szire sőt némely helyt nagyon is mész 
sz r< van az eredeti medertől Az u 
n. malom árok medrébe k-l L évekkel 
< zelő t bevezetve termé zetesen nem 
csekély költséggel Akkor viseltük a 
tetemes kiadásokat valamint á közel 
múltban alig 2 éve is a meder szabá
lyozás költségeit, azonban hogy mos! 
tehát már harmad vagy negyed 
Ízben is kötelesek lennének e költse 
gek viselésére nem gondoljuk

Tessék a vármegyének egyszerre 
egy költséggel elvégeztetni egy ilyen 
munkát s akkor nem szólunk semmit 
ellene de hogy ion telten rója reánk

TÁRCZA

ÁBRÁNDOK.

Irta : Vágó Vilmos.

Hiszen elég szép szál legény lett vol
na a Marc/.i is a Juhász tanilóók idösel-bik 
fia és Juliska bizony nem vette ro-sz néven, 
ha néha néha, úgy vasárnap délutánonként 
eliizto az unalmát, . no de azért már mégis 
csak l ütő . b gyerek a Kálmán, a fiatalabbik. 
Hej, h I vannak uz.ok u sz-p idők, inimr 
meg együtt sétállak lenn a tópartján, a sze
relemről epedé röl su>ugo szomorú fűz fák 
alatt, Hogy dobog még most is ábrándos 
Ju iskának a szive, mikor vissza emlékezik'- 
azokra a kedves n pókra Pedig még gyere
kek voltak jóformán mind a kettőn. Ju isktt 
kis tac-kó leány, Kálinál érett , ......ásnia.
És ho, y beszéllek már akkor is a szerelem
ről a virágfakadásáról a hervadásról És h >gy 
edialgatta a kis Julis, ott fekve ti lopn-. 
szélén és belenézve annak ti-zta tü’örebo 
melyből ábrándosait inlcg- l'ek feléje a szo
morú fü/.ek ágai hogy elhallgatta Kálmánt 
a hegy olvasta hozzáírt verseit, beszélt 
szerelmérő'. , . és aogy meg volt gyözödvo 
hogy ez mindig igy lesz.

De nem lett mindig igy, Elérkezett az 
ősz meiy máskor mindig örömet hoz és a

az ilyen tetemes terhet és pedig ugyan 
azon bjekturnnál, az legalább is mél 
tánylahn dolog

Az érdekelt községek különben I 
élni fognak jogaikkal és megtagadják i 
a hozzá jarulást.

C.örgö.

Rákosligeti levél.
(Fürdő. Az első debut A kaszinó mozog, Babtlsta 
beezentelés. A néma harag)

Rákosliget decz 3-

Múlt vasárnap a Gödöllő felöl 
jövő van ittál sok sok utas szállt le. 
s egyen-s.n a g ph'iz. felé mentek. 
Miután a» minden oldalról he volt 
zárva, kérd zősködtek hol lehet be
menni? Minek kérdezik a benszütőttek 
Fürdeni vo't a válasz Hol? kíváncsis
kodtak a mieink. Hál az uszodában.

Volt annyi humor a telepi ember
ben hogy a vidéki vendégeket hozzám 
küldte. Nálam kiderült azután a litók. 
Elmés, tréfás jóakarónk azt hiresxtel- 
te rólunk, hogy van gőzfürdőnk és 
uszodánk, külön női és férfi oszlály- 
lyal. Hát én m gmagyrráztam, hogy 
van uszodánk, mi uszunk is.

öt ti ig sokan esik szárral úsz
nak mázok sarban is, mi azonbai 

mely most elvitte Kálmánt. Hiszen úgy van 
csak nem lehet Kálmán az. a mi az apja 
ennek a sz.egőny kis mezővároskának tani 
tója Marózi az más hiszen nem lehot min- 
elenkire oly sokat költeni, aztán meg ö is 
elég sokbakerül mig átvergődik az iskoki 
kon és tanító lehet De Kálin .n csak menj m 
fel Pestre végezze e az. egyetemet legywi 
belőle iivvvéd jó ügyvéd h'res ügyvéd sz.e 
rezzen sok sok pénzt hogy aztán szeg ny 
öreg szüleinek eletet tegye boldoggá szer.-n 
csés-é hiize i úgyis öt ismerték mindég éle 
lük ezéijának ő ben 10 látták minden rémé 
nyűgét minden örömü tet.

Hát persze, úgy is lett. Ká'rnin fel 
ment Budape-tre és tanult tamilt szorgal
masan Ezt bizonyították legalább a levelei 
melyeket irt. Mennyi mindent lehetett volna 
ezekből a levőtökből kiolvasni. Eleinte min 
denn p jött egy levél tele hazavágyá-sat, 
szeretet,el Később áztán már ritkábban jöt 
t k és akkor is rövidebi)-k’— végre aztán 
cs- k mind n két bőn pban a kü dött pénzt 
megköszönni — pms iszonyú sok a la 
nithii vn ó. A jó öreg Juhtszné úgy el tudta 
magyariingatni, hogy hj^i bizony nem is 
olyan semmiség nz ha valaki ügyvédnek 
tanul Lám a l'.dubuli orvos is mikor haza 
került uz egyetemről egészen belekopaszo 
dőlt a sok tanú u>b.. és bizony mi tűrés 
tagadás a KA'mán képén is melyet kar< 
csonykor haza küldött maga helyett abból 
a szép slirü hajból már csak nagyon gyér 

mindnyájan uszunk az adósságban.
Ez nem hangolta le a ven lege

ket, a kik elmen'ek a kaszinóba, s olt 
a jó bortól úsztak az örömben; estefelé 
pedig a mámorban. Azt mondták, hogy 
máskor is eljönnek fürdeni. Vederemül

*
A dalárda mulatságokn ik mindig 

van valami csalogalója. A deczem'ner 
5-iki estélynek is van clou-ja Nem 
is egy de kettő. Ez.én estén lép fel 
ugyanis Margitka, mint nagybőgős és 
ekkor lép első Ízben a nagy nyilvá
nosság elé két bájos kis lány: a Bö
zsike, Schmidl. barátunk bájos leány
kája és J dánka, Hilbcrt barátunk nem 
kevésbé kedves és bájos kis lánya. 
Eddig csak a hangversenyekre jöttek 
el s táncz elől szépen hazamentek 
lefeküdni, de az idén mar másképpé i 
lesz. A zenekarban lépnek fel lelle 
Margitkával együtt s átélik az első 
fellépés édes keserv út. Talán lámpa 
lázuk lesz, t dán izgatottak lesznek de 
hogy sikerrel megállják helyüket, ahoz. 
kél-ég nem fér. íme a második gén - 
rátió első hírnökei bontogatják apró 
szárnyaikat. Reméljük, hogy a táncz 
elöl nem menekülnek többé el.

*
Ha nem félnék attól — (óriási 

népszerűségem mellett félelmem irdo- 
kol,-illan ngy-e okleveles ur ?) — bog

fürtök tapadnak a koponyájához szépen 
keifilA fésülve. Persze a sok tanulás.

S múltak az évek Ju'iskából a kis 
leányból nagy leány lett nagy és szép Irány 
de azért biz még mindig olyan ábrándos 
volt a barna hajú kis fejecskéje mint ainiko- 
a ló partján hallgatta a Kálmán ékes ver 
seit Várta Kálmánt immár negyedik éve de 
Kálmán nem jött. Hja ha az ember jó ügy
véd skar lenni hát kell is tanulnia de so 
kát még aztán az útiköltség — és ha u • 
ember pesti jogász másra kel a pénze. I -v 
irtá ezt legalább Kálmán s a jó öreg Ju 
hász meg a felesége meg a Juliska oly szi 
veseu elhitték azt néki.

És mikor inár három év múlt el a 
nagy várakozásban megérkezel a Marczi a 
tanító. A bizonyítványai mind jelesek voltak 
hát bizony nagyon szívósén fogadták otthon 
Az ebédre az ö kedvencz ételét főzték s a 
Juliska horgolt neki egy ékes pénztárczú'. 
Erre aztán Marczi soha másra so go-.d >1- 
mint a pénztárosára meg azokra a bájo< 
kis Kacsókra a melyek azt horgolták Mt.or 
az apja helyett megválasztották lanilóuak 
nem örült neki annyira mint a mikor Julis 
kától egy ibolyát kapott. És bizony Juliska 
so adta kedvetloniil azt az egy szál ibol.á 
a deli legények aki mindamellett hogy ki s - 
szögletes ügyetlen mégis csak gyerek volt 
Do azért várta Kálmánt Hej mégis csak 
más fiú ez Csupa tűz. csupa poésis Külön > 
sen poesis oz tetszett hetim- a legjobban
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i,., r , képűnek mondanak, elmondanám 
G;i?il«i után : És mégis mozog a kaszi
nó- El tudnám mondani spanyolul is, 
de minek, rám fognák, hogy hencze- 
gek. T.i'.át a kaszinó mozog.

Félelmetes lassúsággal, a melyre 
a tudósok rámondjak, hoty lassan, de 
biztosan. Csöndben szervezkedik, s 
tagjai — azok gyorsan szaporodnak. 
Kell is! Különös de mégis való, hogy 
csupa olyan ember kerül itt össze, a 
ki egymást nem érti, de megérteni 
akarj i, Másutt oly nők vannak a kik 
értik valójában e.ymást de ezt nem 
akaiják mulatni. Annyi a lakosunk, 
hogy a meglevő három kör mellett még 
egy negyedik is megélne. Kár tehát 
egyiknek a másikkal versenyezni. A 
nagy tagforgalomra mutat az is hogj 
egy kör (tényleg a negyedik) a faluba 
megy fészkelni. Telepi embert föl sem 
vesz (igaz hogy nem is jelentkezik 
senki) Nem is tagja innen senki. Va
lódi Saharaí császárság. Szervezője 
1. Vilibald

A hideg idő magasztos látványtól 
fosztott meg bennüket. Baptista k - 
reszt-lés lett volna a Rákosban, de a 
Kellemetlen idő valószínűleg elhalasz- 
talja a mig melegebb lesz a víz-

•
Haragszik rám valaki mert i iir- 

tam az újságba, hogy ő újságot ír. 
Avval áll boszuthogy most már nem ir. 
A helyi lap szerkesztője oly melegen 
nem üdvözölt mint most hogy elné- 
mitotttam a > munkatársát» Rosály

H I R E K.
Gödöllői vá’ár A f bő 13-ikán tartandó 

orzzáges vás,árra nózve a sertés felhajtás: 
engedély e hó 4-én megérkezett a gödöllői 
elöljárósághoz Kár azonban hogy az < löljá- 
rósAg nem kérte egrut'al a szarvasmarha 
felhajtására is az engedélyt; mert azt is meg
kaphatta volna a minisztertől ; annyival is 
inkább, mert a ragadós száj és körömfájás 
a hasított körmü állatoknál már megszűnt 
A járás területén egész évben nem volt 
marhavásár s igy a gazdák eladó jószága 
nagyon megszaporodott amiből lermésze- 
szeiint következik a marha vásár előre lát 
haté nagy sikere Ez különben még most 
sem késő és csak síi gős intézkedésre van 
szükség, hogy a kedvező alkalom kellőleg 
kihasznAltassék gazdáink érdekében.

Nagy l etörés Kaizcr Alfréd czinkotai 
Dil ich telepi nyaralóját vasárnáp éjjel fel- 
|ö i.-k és onnan mintegy 800 korona értékű 
i,| ra lakberendezési tárgyakat és ruhaneműt 
.-roptak. A csendőrség a nyomozást beve
zette de étidig eredménytelenül.

Elveszett Vá'árnap délután Túra köz
ségben Szénási Simon másfél éves üsző 
bornyuját itatta mikor is az üsző valamitől 
megijedt és elfutott Üldözőbe vették de nem 
sikerii't utói érni Az elveszett állat megtá- 
lálója illő jutalomban részesül, ha azt tulaj 
donnosrának visszaadja.

Betörés Káko<kereszturon a Zsófia te 
lupén feltörték és kirabolták Kereszt Karoly 
f bél épült nyaral -ját A tettesek edd g 
kinyomnzh .lók n»m voltak.

Vál rztá'Ok I n regen t> bó Bán volt

segédjegyző választás Megválarzlattak a IS 
pályázó közül Márton Benedek és Gebora 
Józs oklv, jegyzők

Aszódon o hó 5 én választoltak segéd 
jegyzőt. Matolcsy Kálmán az eddigi s jegyző 
lett egyhangúlag nm-jv ■ a-ziva.

Kör átlátó; vos Gödöllöi A gödöllői 
körállatorvo-i állas betöltése jövő ho l én 
meg fog történni Kérdés csak az hogy mi- 
nek Ide a kői állatorvos akkor, midőn két 
kir állatorvos is van. Hogy a vármegyo ez 
állás betöltését elrendelte azt érijük, mert 
hiszen n községi szabályrendeletben szer, 
vezeti állás és igy fizetése a köllségveléhe 
felveendő ; azt azonban nem érijük : miért 
nem tesz a község képviselete lépéseket a 
szabályrendelet oly értelmű módosítására, 
hogy a lakosság az állás megszüntetése ál
tal a tiszti fizetéssel járó fölösleges kölUé 
gébtől megkiméltessék

Pá yázat Gödöllő község pályázatot 
hird -tett rendőr b ztosi állásra mely szómba 
tón járt le. AJrendörbiztost a tanács janu
ár elsejével fogja felfogadni

Mérgedéi, Haaz Róbert puszta ha
raszti gazdati-zt ragályban elhullott szár
nyasait a cselédségének adta el. Egy ily 
alkalommal Hegedűs András István nevű 
fiacskája a megfőtt húsból evett amitől rö
vid időre megbetegedett. — Felhívjuk az 
illetékes hatóság figyelmét, hogy a ragály
ban elhullott állatok hutát ne c«ak pénzért 
de ingyen se engedje elvéini és azokat kik
nek hivatásuk v-.lna az al-óbh rétegű osz
tályt az ilyenektől megóvni, büntesse meg. 
hogy a hullott álatbél ne csak hogy haszn -l 
huzzsnak, hanem még megsemmisitéseröl 
is gondoskodjanak.

Betöréses lópás Ep hó 2án Lakatos 
Jánoa birtokoa túrái szőlőjének kunyhóját 
eddig ismeretlen tettesek feltörték, s onnan 
több hordót edényeket evőeszközöket s több 
értékes dolgot elloptak.

Pásztorjáték. Mint halljuk, a hatvani 
katbolikus ifjúsági egylet tagjai az idén 
pásztorjátékot fognak rend zni, Hintcröcher 
Sai-dor s lelkész vezetése im-llet'. Akik a 
régeimen Hatvanban tartott ilynemű elő < 
adásokra emlékeznek bizoiyára örömiael 
vesznek tudomást erről s i miét gyönyörköd
nek ma|d ama megható pásztorjátékokban 
melyek annyival érdekesebbek inoá mert a 
szereplők kizárólag as egyszerű földmivas 
ifjúság kóréból kerülnek ki.

Rendőrségünk figyelmébe. Éber ren 
dőrségüuk gondjaiba ajánljuk azon sihedo 
reket kik esténkint oly lármás kurjongatói- 
sál, sőt oesmány beszédekkel adnak tudó 
mást városunk csend-zerető polgárainak ez 
uj bor szivviditó hatásáról, hogy még az 
alvó is kénytelen édes Almából fölriadva 
konstatálni a fiatal uraknak nyilvánosság 
elé épen nem méltó berúgott állapotát. Egy
általában nagyobb figyelemre és ellenőr
zésre volnának méltók az italmérési helyek- 
melyek egyikében például nem régen az ott 
mulaiö vig czimborák a hatóság köz
egét a raadőrt is bántalmazták azon tudat
ban, hogy ök szocialisták, kilát nekik minden 

| szabad,
Bosszú -dozata. Schvarcz Dávid be-nyöi 

tanyai lakos ispán in. hó 80 án az istáiéban 
összeszólukozotl a béresekkel, kikkel szemben 
az ispán nem a legjobb bánásmódot tanúsí
tott. A veszekedésnek az lett a vége, hogy 
a különben is ellenséges viszonyban álló 
cselédség közül id. Szedniük István és ifj. 
Szedmák István béresek a kezükbe kaput 
vasvillákkal az ispánt ugy megverték, hogy 
sérülése az orvosi látlelot szerint £0 napmii 
tovább fog tartani. A tetteseket a csendőr.eg 
feljelentette.

Panatz egy aszfalt társaság ellen. A 
ango' aszfalt társaság elleuAszódon töb óljából 

i p,misz. merült fel, mert állítólag sok kés, - 
j dvlmi kamatot számított fel a rendelőkkel 
' szemben, amire a háztu'nj-Ionosok nőm is 
| számítolt k Az asz!., : tar s ig zen intéz

kedése csak megakasztja o varosban az 
aszfalt járda terjedését s még az is kérdés 
hogy vájjon jogú- a?

Pa sasba ml Iskola ügye II v-iavárme- 
gye közigazgatási Dizuttsagu f -thivut a járási 
föizolgHbiró'. Imgy utasít a Hitvan község 
-■h>:j. íróságat, hogy Kuffier Lipót puszta 
sashalmi bérlővel a pft sashalmi iskola épü 
let és tanítói lakásnak a szervezés a'all l«'ő 
községi iskola czéijaira való átengedése ' 
iránt tárgyaljon, s tárgyalása eredményét az 
iskola szervezésére vonatkozó határozat és 
a tanítói javadalom mcgálhipi ásáról szóló 
dijlevél kapcsán jelentse be a közigazgatási 
bizottság elnökének It> volna már végre az 
ideje, hogy az iskola Sashalmon ujoűl meg 
nyíljék. ,sd Csodahangszer, a Trombino.

ön minden tanítás ét hangjegy Ismeret 
nélktU, WF*  neonná! "WZ trombltÁlhaíX 
a legszebb dalokat, Jánosokat. indulóink 
úgymint?-Slikklngen! trombitást* , ,8ef 
nicht bönt , „Vertessen verlsasen*,  >8o»» 
per*,  .Dto Fost lm Walde*.  „Rndecfk^' 
induló”, „Jsgdsignftle*,  „Du main Girr, 
„Lnndfireíchor*,  és még tfibb mint 200 
i;i is válogatott zonodar&bot a mi újonnan 
i-j twgu T ro mbi n-ö 

• ■ — nL’ikel trombitánkon, ==«
A t’omblnó n krfjienzáczlósabb találmányira Jelen korn&U, 

-Ív mii tentltt feltűnést kelt; különösen ha valaki tórsaságbaa 
írtdlcn mint tromblnó vlrtous lép fel, holott ezen ludasáról aselöro , 
-iiH • sejtelme sem veit, Csáutaicn. dt! Játszható rajta 
S-adifláff nélk’-l), csupán a hozzávaló hangjegy beiUesztosévt’- f 
.-x- ? i.-ígadó .-..u-e, KZ<p.íröshanggd.^lx58zóral.ozt3tómutet8jfl  

. cLvidbaa, tár-..rágó':' tn és Ünnepélyeken, logmutettatóbb kísérő 
-lásoko >, kerékpáron, Kj’ftlog, koosln v4igy csolnakon. Edp.í> 

..,v . és tánc.szanc játszósára is Igen alkalmas. A Tíomb.nó &s» 
' < t c. ?.--!; tV v.lt l - ajta flnonfan nikkelesvo és’9 hanggal 3 Wt'• í . ,1-ír.jta finoman nikkelezvo 18 hanggal 0 frt. Kottássá, iám r-í 
í az J.o ■ 30 Jrr II.fa.!'’’. r üO kr. Kizárólagos szétküldés utánvéttel.: 

ivict, j,, Fielsciimarkt Kr. 18—992-
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Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllöi kir járáibirőság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi hogy BZ 
Aszódi hitelbank és takarékpénztár végre- 
•■njtatónak Sólymos,i Sárnnolné szül Rab 
Piroska túrái lakos végrehajtást szenvedi 
elleni 6H0 korona tőkekövetelés és jártrami 
végrehajtási ügyében a postvidé ki kir tör
vényszék a gödöllői kirjará,bíróság területén 
Giíganeviz közrógbon fekvő.

1, a hévízi 3l9 sz tkvi betétben Rab 
József, Rab István, Rab Vilmos Rab Pi
roska férj Solymossy Sámuelné kisk Rab 
Lajos kisk Rab Győző kink Rib Erzsébet 
ki»k Rab Mariska kisk Rab Rozália és kisk 
Rab Ju iska nevén álló azonban az 1881. 
évi LX t. ez- 116 §-a alapján egészben ár 
verezendö A I 1—2 sor 404 és 405 hrsz 
heltelekreés az azon épült 100 ő. i. sz házra 
818 korona kikiáltási árban

2 ugyanazon betétben ugyanazok nevén 
álló azonban a hivatalkozott $ alapján 
szintén egészben elárverezendő A f 1 sor 
lUlljl hrsz szöllöre 196 kor kikiáltási árba 
még ucdig ezen 1 és 2 sor,zárnak alatt 
felsorolt ingantla nokra a Rab IstvAu javára 
lekebblezett azonban estrpáncsak Rab Jó
zsef egynegyed résznyi illetőségét terhelő 
haszonélvezeti jog féutartása mellét

8 A hévízi 317 szilt betétben ujyan 
mit álló azonban a hivatkozott J» alapján 
szintén egészben elárverezendő A -j I sor 
1035 hrsz megváltón szőlőre 74 korona 
kikiáltási á ban.

4 Ugyanazon beiéiben foglalt ugyan 
ázok nevén álló azonban a hivatkozott § 
alapján ugyancsak egészben elárverezendő 
A t 2 sor 16.21 hrsz kész megváltott szöllöre 
154 korona kikiáltási árnan

5 Ugyenizou betétben foglalt ugya
nazok nevén álló Azonban n hivalhozött §

! alapján szintén egészben elárverezendő A 
+ 3 sor 2174 hrsz szántóra 95 korona ki 
kiáltási árbnn

6. Ugyanazon betétben foglalta ugyan 
azok nevén álló azonban a hivatkozott § 
alapján ugyancsak egészben e lárverezendö 
A f 4 sor 2386'2 hrsz szántóra 54 knrona 
kikiáltási árban-

7 Végül a hévízi 948 sz tkvi belét 
brn foglalt A I 1 —llsor 204 , 2tl48, 2647 
2850, 3449—8440, 3614-3616 hrsz
szántók rétek és udvarból álló ingatlanból 
valamint ezen ingatlanhoz tartozó 12 sorsz

csend%25c5%2591r.eg
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ni fii ■’rdft és 13 sorszúni legelő illclftsóphöl 
Buli PiioHln B 6 nlaili i Kyhtvzud (egy 
hu zad) ró z.-ití ilb-'ö-<Sgére 3’6 I i ■ 
70 fill*  i i 'i ilf 'si úrban ini g p di/ii'iiidi z n 
ingatlanokra i‘l "vo jipiilb.i) ilh-tö.-viii • u 
Rab Istránnó szül Lucz.kovils Aruiikn jnvúi-u 
bekeblezett özvegyi jog fenlartása nélkül az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb niep 
jelölt ingatlanok az 1903. évi deczeinbvr I * 
24ik napján d e 10 órakor Galgahéviz 
községházánál megtartandó nyilvános árva 
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok becsárának 10 százalékát kész
pénzben vagy az 1881 LX. t. ez. 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó l én 8338 sz 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt ovudékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881 LX. t. ez. 
170 §a értelmében a búnál pénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöilön, 1903 évi szeptember hó 10-én 
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

LukáCSv, kir. alj, biró. _

8Ö4O sz 11^903.
Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir járásbíróság mit telek 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tariszka 
Jozsefné Darázs Ferenczné Szabó Andrásné 
és özv id. Jjzsa Mihályné mint kisk Józsa 
A íd ás gyámja, Galgahévizi lakós végrehaj 
tatoknak, ifj Józsa Mihályné sz Lakó Julianna 
gödöl öi lakós végrehajtást szenvedett 94 kor 
50 fii töke követelés és jár. iránti végrehaj 
túsi ügyében a pestvidéki kir törvényszék, a 
gödöllői kir járásbíróság területén lévő, 
ti igaliéviz községben fekvő, a hévízi 177 sz 
beiéiben ifj Józsa Mikályné szül Lakó Jm.anna 
és Feischmidt Anna nevén álló azonban az 
1881 LX t ez 156 §'a értelmében egészben 
elárverezendő Alii sorsz 1073 hrsz szőlőre ; 
továbbá a hévízi 178 sz belétbon ifj Józ-a 
Mihályné sz Laukó Julianna; ifj Fujesik Jó 
zsef kisk Fajcsik Mária és kisk Fajcsik Klára 
nevén álló azonban az 1881 LX t ez 1E6 
§ a értelmében elárverezendő A I 1 — 2 sor. 
118 199 hrsz ingatlanra és az azon épült 
184 sz házra 676 kor. aikiállási árban, és 
pedig a 254|902 sz végzésnél G 4 alatt Faj 
esik József (nős Farkas Máriával) javára be 
kebelezett holtiglani haszonélvezeti jog fen- 
tariása mellett azzal, hogy ha ezen uióbbi 
betétben foglalt ingatlanáért ezen haszonéi- 
vezeti jogot rangsorozatban megelőző köve
telés fedezésére szükséges 420 kor vételár 
el nem éretnék az árverés az 1-881 LX t ez 
163 § a értelmében hatá'ytalanuá válik s 
az ingatlan a haszonélvezeti jog fentartása 
nélkül nyomban elárverezendő lesz.

A fennebb megjelölt ingatlanok az 
1903 évideczember h ó 2 2 i k 
napjánde 10 órakor Galgahéviz 
községházánál megtartandó nyilvános árveré 
sen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognuk.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát kész 
pénzben vagy az 1891 LX t ez 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó lén 3333 sz alatt kelt 
igiz3ágűgzminiszteri rendolet 8 § ában kije 
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881 LX t ez 107 
§ a érlelmébon a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről k.alitott szabályszerű 
elismervényt átszolgáltutni•

A kir járásbiró-ág mint tkvi hatóság, 
Gödöllő 1903 évi szeptember hó 12én

Lukácsy
kir a ji-iro

I Neusteln Fiilöp hashajtó-piruláit, B

I melyek óvek óta kltünöeknek bizonyultak és előkelő rl 
! orvosok által könnyű hashajtó- és feloldó-szorül M 

— F.’fy c!'*bo?!  15 pirula) 30 flllQr. fi

1 I.upitnló.
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termese
|eno OOO márka hir<letén\ Ckez"kedT 

j FelhívásHamuur -él am álf<|— biztosítót 
ittiüy pénZMH-sjálék 

im rrrnénv ilimi való rá kvóhilro m Ív sorsit 
tékáin 1

10 millió 856.5fíH márka
lesse mindenesetre kihúzva

Ezen előnyös pénzsor*iáték  legnagyobb nye
reménye legszerenesé-ohb e-etben 600.000 márka 
1 jutalom á 3000 ‘0 Mk.
1 „ á 2001)00 Mk.
1 „ á 50000 Mk.
1 „ á 45000 Mk.
2 ,. á 40000 Mk.
t ,. á 35080 Mk
1 „ á 30000 Mk.
1 nyeremény á 100000 Mk.
1 „ á 80000 Mk.
1 ,, á 60000 Mk.
1 „ á 40000 Mk.,
A sorsjáték tartalmaz összesen a 7 osztályban 
111,000 S írsjegvet és 53.795 nyereményt 4s 8 
jutalmat úgy hogy a sorsjegyek íelerészének 
körülbelül biztosan nyernie kell.

A legvalószínűbb ii főnyeremény az 1-sé 
osztály- an legszerencsésebb esetben 50,000 ni. 
a 2. osztályba n 55.000 m. a 3-ikban 60.000 
m. a 4 ikben 70.000 m. az 5-ikben 75.0’0 m a 
6 ikban 80.000 m. a 7-lkbea 200.000 márka 
és a 300,0000 márka jutalommal együtt eset- 
eg 6Ű0.0J0 márka,

Az első osztályra melvnok búzása híva 
alosan fog megallapittatni.

egy egész eredeti sorsjegy csak 7 — korona 
eS>’ fél ■, ., „ 3.50 „
egy negyed „ „ „ 1.7.5 „

A következő osztályokra szóló befizeté
sek és pötnyereményjegyzék a hivatalos és ál
lami czimerrel ellátott sorsolási terven láthatók 
melyet én kívánságra előre ingven és franké 
küldők meg.

A nyeremények kifizetése és elküldése 
gyorson és a legszigorúbb titoktartás] mellett 
direkt történik.

Minden résztvevőnek a húzás után a hl 
vafalos nyeremény liszta általánosan azonnal 
elküldetik.

Megrendeléseket utánvéttel vagy a pénz 
elöleges beküldése ellenében teljesítek^

A megrendeléseket kérem — a közeli hú
zásra tekintettel — azonnal, de legkésőbb 

falyí évi ésczemler hó 17-ig bizalommal 

id, HECKSCHER SÁMUEL 
bankházához Himburgban.

4 n ver. 3001)1 Mk
5 •« á 20000 Mk.
3 >• á 15000 Mk.

16 *> a 10000 Mk.
4) »» á 5000 Mk

100 n á 3000 Mk.
1G0 .. á 2000 Mk.
t319 >» á 1000 mk,
812 n á 400 mk,

75 » á 30 Mk. M
L A gödöllői Borászati Szövet
Íj kezelnek hat darab részvényt) 

most esedékes szelvénnyel 
"dó. Ajánlatok az átvételi ár megjelölésével 
Mentsik Budapest Szegényház utcza 19 
czimre intézendök.

tan meiyiyci minaoimi imbmi 
. moxhaiAan njjá aranp4*haá:  

tűkor aa kép karate t,n»l»r«(. 
vi'a>;n«xtaii, temploincKÍIIArt nlb. — tfy üvar aewlfS 
80 hr*,  ’/• literes kt 1.50, •/< literei naiv 8 flK.

Sport czikkék, gyermek-jatéknetiek. haítarMBi- M 
ebétlló aszta! kellékek utazna- és betegapoláajuu yyjg 
tárgyáriétól nagy, képes árjegyzéket bérmeatve kft 

KERTÉSZ TÓDOR lufepit, 17, MMtlk
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REICH 1L. FIAI 
btujkNil, ss. is Hí. titi'l irtllnik

BUDAPEST, V>1. kér., Lövölde-tér 2. szám. 
Ir^Jotb mi.- WytM gyártott Bypbon- ér >**<Mtae  

trak uhiE*-.*  .
1 Ufc ki. W. # - ltíKl •• f’b.V v*  vüigoa kék 'M’»*  
Bwia) az'r/ Í7/.. ja; •• ‘i t’:r r.k’xtá C VtfMa
I Uít N. 2»:í !■*-  Í '’74r,LÍ;:-.r.'1 pc-.tr-... ov-r- 

eAu-.s. ftríxr va^/ ktk (sattaa/v-- «-r>n.
v»*V  fctfe *«  « » :............................. r‘

BaJJII*/.»..  v- U.t b'’>,4v.'e.r ••'■■•fMr-

MDWr.kéex^ <Mf,vr-An -jS - •••*  - •-*
aia^-'iMUu. tosí' ^tfuJ: --r.'u
«4dart JiJaokat ú>j u'f.ú > • i i. • ry
o4gv*«úí.ete*4i HVfvtA’.Ái'l őr.k’• « <'• Í,A*
M alak éa kUsóftrt uecutfliüimN..'

ÍOlógkőr nyetm.Ka Fypho
b*a  orak kifÁrálAftlii közvetlen * r u
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A Pesti NapJó karácsonyi ajándéka

a VÖRÖSMARTY-ALBUM
A Pesti Napid, a mely eddigelé az Ember tragédiáját, Arany János balladái 

Zichy mihály illusztráczióival, Katona József Bánk bánját a Hiinfy Albumot, a kőltök- 
Albumat, tavaly a remok kivitelű Zichy Albumot, slb. adta olvasóinak a könyvpiacáén 
Általános feltűnést keltő kiállításban, az idén eddigi kiadványait felülmúld fénynyel és 
pompával arany vászon kemény kötésben

a Vörösmaríy-t/llbumot
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni

, A Vörösmarty Album a Zichy Albumnál is 
rezesebb kiállításban nagy kvart alakban 
og megjelenni, magában foglalja a kőltőélet- 

rajzát Csongor és Tíind t Vorősmartynak e 
kedves drámai költeményét a Szózatot, a 
Vén cziflányt, Szép Ilonkát és Vorősmartynak 
legkiválóbb költői alkotásait, ki való művé
szek eredeti festményeivel és rajzaival 20 
miimellékletben és számos szövegbe nyomott 
képpel és illusztráczlóval A Vörösmárty-AI- 
bum műmellékleteit a legjolesebb magvar 
festő művészok készítik, mindannyijuk élén 
ott van Székely Bertalan, a legnagyobb ma
gyar történeti festő, aki a Toldi czimű köl
teményt Illusztrálja Kortársa és barátja Ma
darász Viktor a Salamm •• ■h- ű költeményhez 
készít festményt A kél nngy históriai festő
höz a Kővetkező elsőrendű magyar művé
szek sorakoznak :

Bihari Sándor. Fényes Adolf. Fsreoczy Ká
roly Kéméndy .Jenő, Kernstock Károly. Krenner 
(Tardos) V . Migyar Mannhelm Gusztáv, Nagy 
Sándor, Rudóné Hlrsch Nelli,

E/.onkívűI számos kisebb illiisztr.'czió dí
szíti majd a Vörösmarty Albumot, amelyek 
egész sor kiváló magyar festő művészetét 
fogják a Vörösmarty-Album keretében be- 
m'itáf"i. A valóban remek kivitelű műlanok- 
n.ik t-u.v iá •• aydi'yöríi színnyomású |e«z. 
ami yen . <!d:,;: • lig jelent nvg magyar di>z-

miibon. A Vörösmarty-Albuinot megszerez
hetik mindazok, akik a Pesti Naplóra

1. egyszerre egy egész évre előfizetnek.
2. akik félévre fizetnek elő és kötelezett

séget vállalnak, hogy egy további féléven 
át előfizetőink lesznek.

3. akik egy negyedévre fizetnek elő és 
további háromnegyed éven át való előfize
tésre kötelezettséget vállalnak, azok a má
sodik évnegyedre szóló előfizetés beszolgál
tatása után kapják meg a Vőrösmarty-Albumot

4. akik havonta fizetnek elő és epy egész 
évi előfizetésére kötelezettséget vállalnak, 
azok á hatodik havi előfizetés beküldése után

| fogják megkapni a Vőrősmart v-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy mi- 

■ hály albi.mot az 1903 évre szóló előfizetés 
alapján, mint előlegozett ajándékot bírják 

| azok a Vörösmarty mihálv albumot csak ug.v 
kapják mégha egy további egész óvrs döfi 
ZStnek. illetve ha jeleli négy pontban felső 
volt elólizetósi feltételok egyikének elege 
tesznek.

A Pesti Napló előfizetési ára: Eg-'-sz évre 
28 kor., félévre 14 kor., negyed vre 7 kor 
pgy hóra 2 kor. 40 fillér. Előfizetni minden 
ho 1-tői és 15 tői lehet.

A „Pesti Napló" Idadóhlvutnln
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Vadászoknak nélkülözhetetlen

Cz.im .
Fi melléki első szi)lőiilh;íiiiv!i,lr|iX;i»i-K;iíy;i. ii. |». Székclyhiil

J e g y a ye 1 
legjobb, l ■' lalisabb s enrílLavi

lepolcsó’ b -?an. - K.ii.,sn
___ | lár.s ..k ..le tői tesires.

M; i de . .1 tv kínba ÓI
BawAíárlásnál különöst n a.ra ú yeljúnk, 

szappan a ,,5chicht“ névv 
íe»yS vAdierysk egyikével legy. n eliá

Schotolla Ernő
Szőlészeti és l.oiá.v/a’i szak’i dele l’.pesten, 

Legnrgy< 1 b ráki: r a szűre’elé-ho^ 
fGsíerelési Tl><. b.m szfiliizuzó-borsajtok 
szivattyúk stb

Képes árlap ingyen.
U f a n n 'j o < a u I .

3£* .**4.^..-
L A P IT I A

íisiill ede
• 'a i C. ..LÖM Váczi-utcza 460. teám.

:: Iwpcrsck ....p.i-t:•>!< érez.-, ketuényfa- vatj férirezelt 
’.m.-í a.wi SzmiM lek. virágok, szalagok, ' irkoworuk 

' !|" ’E. f- v r :-t ■)n.li'á.s, a személyzet díszes
1 " É lt ' -kly ív.-i. nyitói' halottaskor-,i va.v

1 vii!‘kpe i ” iipi, ti telszer.'l' ssel elfogadta ik. 
illéseit 1 i"..xi aluli elliészíltetneh

Akácz és (ileditcliia magot
vá.-árol és mnlazolt i.jánlalokat kér.

E a r a g ó Béta
esász. é-t kir. udvari szállító

M i 2 y a r Mag pergető gyám
ZALA KGr.BSZEGEN.

Á:i.'.iá«i-ut. 2. 
szükséges , 

és bor-

SZÓLÓLUGAST
ültessünk minden ház mel ó és kertjeinkben 

föld és hom.k’aajon.
Erro azonban nem minden s’/rtlőfaj í«I‘ 

ma«, (bár mimikii/ő tcrmés/olü) mert nagyobb 
része ha megnő i<. t i'iné.-t n m hoz. mért kan 
nem éltek el eredőiéin t eddig. 1I<»I ilea-i.a 
ajkalmas fajokat űrhettek, a-<>k bőven ellátják 
h'á kát aa e/éf»*  ti’döéré*  id jén a legkitki-öldi 
muska’ály i« uiás éd s szőlőknél.

A szőlő hazunkban mindenütt megterem < 
nincsen oly ház, me'ynok fa mellett a legc<-:.é- 
lyebb gondozással .esethető nem volna ezen
kívül más épülteknek, kerteknek, kerité--.knek 
stb. a legremokebb dísze, uinélkül -hóin lég
iit esőbb helyet is elfoglalna az egyéhbre ha<z, 
nálh ite részekből Kz. a iegháládatoahb gv i • 
u öli s mert minden oviién terem.

A fajok ismertetéséi-*  vonatkozó színes 
fénynyomatii k atalugii • bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki izimét egy levelező 
lapon tudatja.

»i A ki ájulás, görcsök és más
ilyen ideghántalmakban 

<- -fii hrossűr arról. Ingyen és hérment- 
■ a hattyú gyógyszertár útjáu (Schwanen 

r-ankfurt

.Amerika Pénzt
Klilnlillá- II.-ivivIjőI sok pénzt,

minden szonili t hm \|
havon • nt KH>n<*ti(*gyi*k  a koronáig lu?reshe

Franczia linie által mindenki i-/.lessé
•I" é- gvors u'az.ás .\’i- ges.sen min en szak
líinő ellátás. beleértve ismeret nélkül
b-T és liij Ilő/rh-hl.j Küldje ho (tz.imét.

értesülést ingván és hér- 1'75 jelige alatt a kő 
\ étkező e 'in.re ; An-

1 nmi:t\o nyii.it a n >nce ’ -Ableilu n g
| Franczia linie Wien, des ,,Me'kur'‘ Mán.
' IV Wryringr;- a-se S. huiiiii Meerfeldstr.

a most inugj ’ ónt
V.AIlÁSZMESTiiRSÉG KÖNYVE.

Nagy

;• kvadái z a »•yakcfl; limit.)
Ida: Lakatos Karoly

b" ívtii al k. 544 oldal, Icslőiiiíi vészek 
és i:i 'ős »k számos rajzaival

-íra Tűzve koron i. fólbörkötrs'.o-n Ifi korona 
A pénz ií!ől>-..ó< l< küidóst*  után hórnieatve szál

i kiatlil: KXH1IKXY1 IMIti-. könyvkeroskríláse

E 'él' ós ezer 
béllmiok miatt 
mi ó! -j 
u’st ictn gvomorporám. k 
ezen divta bo ar.á-a ........................
le j tseit fölösleges. Ileu't ek, kik erejüket táp- 
b'lkozés fo'ytán nyerhetik vissza, azt a 
Gastricin hasz.ná'ntaval tökélote.sen elérhetik

Gastricin ha Italos szer a Kövbajoknál 
i- in -miergörc-i, i.öfngés, csikarás, gyomor 
■'jás, hányás, gíre-aik, undoroddá és szé 
ekeóósiiel, főfájásnál könnyítés folytán rőjl 
"n és huzamosabb misznalalnál krónikus 
főt'- ijölbajok ellen hlz,losnn hat, a 

a< "!|l K minden szórnék »Uvn állották.
G"stricin nem hnshnjló szer, azért a 

z.ó.ielést tökéletesen sznhalynz.-iu. Bővebbet 
■'> |" külsők által Orvos ura llak ingyen 
nóta Kapható a legtöbb gyógyszertárban, 
rorak ár Salvaior gyógyszertár. Pozsony.

Nagyban kapható droguista üzletekben. 
Nagy doboz 3 kor. Kis doboz 2 korona 
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