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Piaczunk drágasága.
Nap-nap után nagyobb a panasz 

az élelmiczikkek, piaczunk drágasága 
miatt, csaknem mindenki a nagy drá
gaságról s arról panaszkodik, hogy i 
az élelmi szerek ára erősen felszökött, i 

.Alig köszöntött be az ősz, már I 
is tanács nélkül vannak az emberek s 
kétségbeesetten gondolnak a télre, 
mely már itt van a nyakunkon s ag
gódva gondolnak arra, hogy az élet- 
fentartáshoz szükséges élelmiczikkek 
beszerzése mily óriási megterheltetést 
okoz a családban.

Már-már hallszik a szegény nép 
jajszava, siránkozása. Rendkívül nagy 
a drágaság piaczunkon, s indokoltnak 
is tartjuk részben némely élelmiczikk- 
nek drágulását az idei rossz termés
viszonyok folytán. Ismerjük az okokat, 
értjük a piaczi áremelkedést a jelen 
rossz gazdasági s kedvezőtlen terme
lési viszonyok, körülmények között. 
Méltányosnak látjuk ugyan az idei 
áremelkedést egyes fogyasztási czik-

kéknél, de nem látjuk indokoltnak a 
piaczi tulmagas árak számítását, hiszen 
még nem vagyunk a fővárosban.

Minél inkább közelebb jutunk a 
télhez, annál inkább érezhető az 
élelmiczikkek áremelkedése. Nincs mó
dunkban e nagy drágaságon segíteni, 
nem találunk megoldást e bajok or
voslására. Ha valamelyik czikknek 
egyszer az ára felment, az állandóan 
magas áron marad, még az esetben 
is, ha netalán a viszonyok javultak is. 
Nagyon sötétnek látjuk a telet, szo
morú időnek nézünk elibe Megdrá
gult minden az idei rossz termés 
folytán, drágább lett a liszt, drágább 
a krumpli, drágább a bab, a káposzta, 
kukoricza, drágábbak lettek az összes 
kerti növények s nem épen olcsó a 
hús s minthogy eme élelmiczikkeket 
egy háztartásban sem lehet nélkü
lözni, úgy tehát az idei háztartás 
aránytalanul többe fog kerülni, mint 
került eddig. A hús ára valamivel 
lejebb szállott ugyan, azonban ezen 
némileg alacsonyabb ár sem állandó 
és megközelítőleg sem képes pótolni

más háztartási czikkeknek drágulását, 
i Érezzük mindannyian mindenben a 

nagy szárazság súlyos következményeit 
a nagy drágaságot ; a gazdag ember 
még csak könnyen elviseli a piacz’ 
magas árakat, de nehéz beleélni ma
gát főleg a szegény embernek, ki 
rettegve gondol a télre, mert a gyo
mor parancsol s a szegény embernek 
is élnie kell, neki is ép úgy kell a 
családjáról gondoskodni, mint a gaz
dag embernek, sőt a tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy a szegényebb ember 
többnyire nagyobb családdal bir, igy 
háztartása is többe kerül s betevő 
falatját az élelmezésre legszükségesebb 
anyagot is alig lesz képes megkeresni.

Nagy veszedelemnek nézünk elébe 
s félve gondolunk arra a sok lopásra, 
amire a nyomor folytán mintegy kény
szerítve lesz a télen néhány szegény 
ember, hogy megélhessen, hogy csa
ládjának betevő falatja legyen, hogy 
a nyomor s a hideg ellen védekezzék. 
Nagy csapás érte a mi piaczunkat, 
de nemcsak a mi piaczunkat, hanem 

| az egész országot az idei nagy szá-

TÁRCZA.

A kútfőié mérték.
Irta : Gelsei Biró Zoltán.

János gazda átvette az idézést és át
ballagott Salamon szomszédhoz. Az mindig 
tudott adói neki tanácsot.

— Salamon szomszéd, mi lehet ez ?
— mutatta föl a kék papíron levő Írást.

— Idézés, János gazda, — világositá 
föl a boltos.

— Hát osztán mi a’ ?
— Hát ezzel meg kell jelennie a fő

szolgabírónál.
János gezda megvakarta a fejét:
— De hát minek ?
— Azt mondja az irás, hogy kihágást 

követett el kend.
— Hát a meg micsoda ?
— Majd megmondják „odabenn". így 

kiviről nem tudhatom. A kihágás sok féle. 
Például nem kurjongatott-e kend az éjszaka ?

— Nem vagyok én bagoly.
— Talán verekedett, pisztollyal lövöl

dözőt, \ jmeklő madarakat fogott,vagy a csend- 
őröket^zidta kend. Ez mind kihágás.

> — Kihágott az ördög. Nem csináltam 

én semmi olyasfélét, amiért törvényt kéne 
állnom.

— Hát csak menjen be, majd meg
tudja kend. Aztán majd hozzászólok, ha 
megtudom, hogy mibe ártották kendet

János gazda megköszönte a tanácsot 
és elballagott a szolgabirósághoz.

A küszöbön letette zsíros kalapját, 
egyet-kettőt köhintett, kopogott és belépett.

A főszolgabíró haragosan mordult rá :
— Mi köll ?
— Megkövetem alássan a tekintetes 

császári fötörvényszéki szolgabiró urat, ezt 
az írást kaptam la. (A magyar ember hoz
zászokott, hogy Magyarországon századok 
óta minden hivatali auktoritás „császári." 
Azért aztán világért se lehet leszoktatni róla, 
hogy ne mondja, ha valakit nagyon meg 
akar tisztelni. Killönksen törvény előtt inin- 

’ dennapos az ilyen jelenet.)
— Be van kend idézve ? — mormogott 

í tovább a főszolgabíró.
— Igenis tekintetes császári főtörvény- 

| széki szolgabiró ur, de én nem hágtam ki 
semmit.

— Marha kend I — dörm' gte a fő- 
| szolgabiró és elővette az aktát, a melyet 
■ távollétében a szolgabiró intézett.

— Megköv'tem, az már nem vagyok,
— vágta vb',7'. :<-í'idötten János gazda.

— I! i! Ne feleseljen, mert 

megbírságolom, — kiáltott a főszolgabíró a 
parasztra.

— Nem vétettem én semmit, — veté 
oda a paraszt.

— Fogja be a száját, — ordította a 
főszolgabíró, nagyot ütve az íróasztalra.

— Befogom no morogta János, hogy 
mégis övé legyen az utolsó szó.

Ez a feleselés aztán mindjárt elöljáróban 
fölingerelte a főszolgabírót a parasztember 
ellen. Majd ellátja alaposan, gondolta ma
gában éc kibontotta az aktát.

— Nem ismeri kend az 1880 évi 
XXXVII. törvényezikk által a közigazgatósági 
hatóságok hatáskörébe utalt kihágási vétsé
gekre nézve az ebkihágásokra vonatkozó 
legújabb alispáni rendeletet ?

János gazda erre olyan kerekre nyitot
ta a szemét, mint a csuka.

— Ismeri a fene, — fakadt ki ijedtes.
— Ugy-e hogy marha kend ? A durva 

k'fakadásáért megbüntetem busz koronára. 
Érti kend ? Nyolcz napig föllebbezhet kend. 
Föllebbez kend ?

— Mán minek föllebbeznék, mikor én 
semmit sem vétettem.

— Megnyukszik ? Jó. Gyerünk tovább. 
A kend kutyája tegnap este megharapta a 
káplánQur lábikráját. Miért nem kötötte meg 
kend, hogy ne haraphasson az a dög. Ki 
volt hirdetve a rendelet 1 
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razság, a rossz termés folytán ; az 
élelmid:" ’ ek magas ára érzékenyen 
sújt mindenkit, s majdnem elviselhe
tetlenné válik előttünk. Nagy a nyomor,- 
nagy a szükség az élelmiszereknek 
erősén felszökött, magasabb ára miatt 
s e bajon e drágaságon kell segíte
nünk, e bujt kellene orvosolnunk.

Tehetetlenül állunk e nagyfontos- 
ságu kérdésben, Tg találunk módot, 
hogy e miserabilis állapoton segíteni 
tudnánk.

Takarékoskodó ., szükségleteink
nek a minimumra való leszállítása, 
— ez az egyedüli védekezés e 
nyomasztó helyzetben, ez az egyedüli 
mód, miáltal e nagy bajon, piaczunk 
drágaságán nem,lég enyhíthetünk, 
csökkenteni kell a kiadásokat.

Sohasem volt talán oly helyén a 
takarékosság, mint épen most.

Lejebb kell szállítanunk tehát 
igényeinket és takarékoskodnunk kell. ■

Hirling Gyula.

Erzsébet-ünnepély
Csodás, elemeiben megmagyaráz- 

hatlan lelki sajátságunk, hogy képze
letünk megalkotja mindég, mindenről 
az eszményit. S bár tudjuk, hogy ilyen 
eszményi kép élő, csak egy volt, az 
istenember : keressük, kutatjuk azt. 
Ha azután az élőben az eszményiből 
több vonást — sajátsága gyanánt — 
veszünk észre : rajongásunk, tisztele
tünk tárgya lesz, t-leíük nincs nem
hez, korhoz, ranghoz kötve.

Ilyen volt életében, ilyen most 
emlékünkben, ■— haló poraiban is —•

I

ül n népi beszédet és 
oszt, tanuló szavalt 
Az összes iskolás
elénekelték Torkos 

emléke" czimü meg- 
Szvoboda 
érdemes

a mi boldogult királynőnk Erzsébet. 
A görög legenda a győzelem istennő
jét Nikét, szárny nélkül ábrázolta. E 
szárnyúéi': iliség azért nem fosztotta 
meg az eszményi nagyságtól, sőt fo
kozta azt. Nekünk is ilyen Niké volt, 
Erzsébet királynő 1 Avagy nem járt-e 

1 győzelem a nyomában ; szavára bör
tönajtók nyílva meg. Tisztelte s tiszteli 
mindenki, csak az nem, akinek kicsi
nyes lelki világát, saját énje tölti be.

*
E Nagyasszony emlékét ülték 

meg tegnap a gödöllői r. kath. és ev. 
református iskola növendékei is, lel
készek és tanítóik vezetésével, a gyü
lekezet körében.

A róni. kath. iskola ünnepélye a 
templomban kezdődött. Résztvettek a 
szent misén. Majd az iskolába vonul
tak, hol Qaray Sándor h. plébános 
mondott remek 
Tóth Anna III. 
szépen, lelkesen, 
gyermekek pedig 
remek „Erzsébet 
zenésitett 
kántor és 
alatt.

A ref. 
plombán folyt le. 
zatot, az ügyesen 
mekkar énekelte el, mely után Szabó 
Balázs rektor ismertette lelkes sza
vakkal, jellemzően az ünnepet. Majd 
az „Erzsébet ének" következett. Ennek 
elhangzása után Gyulai Margit IV. 
oszt, tanuló szavalta el, jó hangsúl
lyal a következő költeményt :
Julis néni mondja könyezve s nagy néha : 
Itt lakott hazánknak tündér királynéja, 
Itt, ama nagy kastély volt a lakó háza, 
Volt egy délezeg fia, egy hajadon I nya, 
S Mária a kisebb, ki itt nevekedett : 
Kis keze virágot, ez erdőben szedett ; 
Nótánkat dúdolta az ő piros ajka, 
Mire tanította, a szadai dajka.

Ignácz
vezetése

ódáját 
főtanitó

iskola a tem-ünnepélye
Bevezetőül a Szó

begyakorlott gyér

Birtokuk volt nekik, máshol is, temérdek, 
Legjobban szerették, mégis e vidéket ; 
ld eltek ő.< vígan, itt voltak boldogok, 
Érezték : iiíl szivünk ő éretök dobog. 
Itt élt családjával a legjobbik anya : 
Szép Magvarországnait, e földi angyala.

Mintegy az ellentétet kiemelendő, 
a költemény második szakát fitt ta
nuló : Kovács Lajos VI. oszt, adta 
elő. E rész is álljon itt.

De az ég beborult a mi Hazánk felett. 
Erzsébet királyné meghalt, elvérezett. 
Halálát gyászoljuk, ameddig csak élünk, 
Égi angyalunkká lett Ó most már nékilnk. 
Ott, fönnt is szeressed, védjed e híi népet, 
Mely keblén ápolja, megszentelt emléked. 
E néhány kis virág, halás szivünk jele, 
Gyermeki szivünkben sarjadzik gyökere. 
Hála szép növényét, mi ottan gondozzuk, 
Virágát, jelképül, lábaidhoz hozzuk. 
Bokrétába fonták, remegő kis kezek, 
Harmatot sir ráju ", fájó emlékezet . . .

Szerzője Magyar Kázmér ur, az 
egyház főgondnoka. E költemény hűen 
tárja fel az egyszerű, becsületes nép 
érzésvilágát. Az ünnepélyt a Hymnus 
zárta be. Az egyes éneket szívesen 
hallgatták. Dicséret illeti az oktatót : 
Madocs Károly tanítót. A templomból 
— a résztvevőktől kisérve — a gyer
meksereg Erzsébet királynő szobrához 
vonult, ahol két, magyaros bokrétát 
helyezett el.

Antikvárius.

HÍREK.
Eljegyzés. Elefánty Kálmán oki. jegy

ző eljegyezte Plecker Alfons kerepesi erdész 
és neje bájos leánya*,  Vilma kisasszonyt.

Mcgyebi rot 's.igi tagválasztások. — 
Aszódon M.cst.uty Ernő és Sárkány László, 
Peczelen Pekáry István iö5 és Szilágyi 
Emil 116 szavazattal lettek megválasztva. 
Jamriska Lajos 1C6, Arany Gusztáv 53 
Jeszenszky Emil 10 szavazatot kaptak.

— Megkövetem az én kutyám nem | 
haraphatta meg.

— Tagadja kend ?
— tagadom.
— Hat miért tagadja ?
— Mert nekem nincs kutyám. Két 

hónapja hogy megdöglött, azóta nem tehet
tem szert másikra.

— Nincs-e ?
A szolgabiró bepillantott az aktába :
— Kend az alvégben a nyolezadik 

szám alatt lakik ugy-e ?
— Nem a hetedik szám alatt ?
— Hát a nyolcad,k alatt ki lakik?
— A Salamon boltos.
— Van kutyája ?
— Van egy nagy sárga.
— Harapós ?
— Bizony harapós.
A főszolgabíró bepillantott az aktába. 

Nagy sárga I Csakugyan, — morogta ma
gában, a panasz lehet téves. A nyolez . . . 
hej Dénes . . .

A hajdú belépett. A főszolgabíró meg
parancsolta neki, hogy hívja el ' azonnal a 
Salamont. Öt perez múlva jött a Salamon.

Csinos, tiszta lajbiiba, kopott fekete 
szalonkabátba öltözve. Elkezdett hajlongani 
és a tenyerét dörzsölni.

— Méltóztatott ide parancsolni a te
kintetes főszolgabíró urnák ?

— Magának van egy sárgaszőrii nagy 
kutyája.

— Igenis, könyörgöm ássam

— Azt a kutyát az este nem kötötte 1 
meg.

— De igenis, hanem elszakította a 
komisz dög a lánczot.

— És megharapta a káplán urat.
— Agyon lövöm azt a komisz dögöt.
— Ismeri azt a rendeletet, hogy a ku

tyákat kötve kell tartani ?
— Kérem, tekintetes szolgabiró ur, 

hogyne ismerném. En ne ismerném ? Ki ha 
én nem ? Ismerem én a törvényt. Azt min
denkinek köll respektálni.

— A kutyája mégis megharapta a 
panaszost.

— Kérem alássan. Hol van az a tör
vényben, hogy a kutyának nem szabad ha
rapni ? A törvény csak azt mondja, hogy 
meg kell kötni. Hát én állítok tiz tanút, 
hogy a kutya meg volt kötve. Hogy egy 
pillanatra megszabadult, hát tehetek róla ? 
Hol van az a törvény, a melyik azért bün
teti a gazdát, mert a kutyája harapott ? 
Higyje el a tekintetes ur, amint haza me
gyek, agyon ütöm azt a komisz dögöt.

— Hallja Salamon, maga egy na-y : 
svindler. ° i

— Igenis hagyta helyben Salamon ra- I 
va-zul vigyorogva, miközben kézdörzsöive 
Hajlongott.

— Maga egy kötni való ravasz fráter. í
— Igenis könyörgöm alássan. Hogy is 

éljen meg az ember kilenczed magával 
ebben a drága világban. Tessék elhinni. ' 
három kis gyermekemnek ki van megint a I 

i lába a czipöből.

— Hát jól van most az egyszer horda 
cl az irháját, Figyelmeztetem, ha a kutyáját 
még egyszer nem jól köti meg, szigorúan 
megbüntetem. Elmehet; Kend meg nyolez 
nap alatt fizesse be a húsz koronát, mert 
lecsuka.om. Értette ? Takarodjék.

Odakünn János gazda megvakarta a 
fejét.

— Salamon szomszéd, ugy-e a kutyá
ért hívtak engem ?

— Azért hát, felelt nevetve Salamon.
De a Salamon szomszédé harapott, 

nem az enyém ?
— Persze hogy az enyém.
— Ez hát a kihágás ?
— Ez az János gazda.
— De hát a kihágást szomszéd kö

vetle el.
— Én hát.
— Én meg ártatlan voltam benne.
— Úgy van.
— Hat ez a kihágás. Ezt most már 

értem, hanem azt nem értem, hogy a szom
széd a bűnös és én az ártatlan, hát miért 
kaptam én a büntetést és miért nem a 
szomszéd?

Salamon elnevette magát:
— A törvényhez nem kell fiskális, 

nem köll semmi, csak tempó. De ezt kend 
nem érti. Azt pedig tartsa az eszébe, hogy 
a törvényt azoknak csinálták, akik nem 
értik...............
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Hynien. Cserno Zoltán gödöllői ni. 
kir. koronauradalnu intéző e hő 19-én tar
totta egybekelési ünnepélyét Engelbert Berta 
kisasszonynyal Bpesten.

Tél. A hirtelen beállott tél sok kárt 
okoz gazdáinknak. A jószág nem iiajtnató 
ki legeiore s igy a készből kell takarnu- 
nyozm. 1 éli takarmány pedig alig van, leg
több helye annyi, hogy még nagy tál ÍÜiCauS- ( 
sag t.iei.eit is legfölebb csak Kora tavaszig 
lenne sti'mösen elég, amikor már zöld ta
karmányra van kilátás s igy a takarmány- 
hiany gazdáinknál tényleg hamar be fog 
állani.

Halálozás. Ifj. Németh Sándor gödöl
lői iparossegéd 21 éves korában, e hó 17-én 
hosszas szenvedés után Gödöllőn elhunyt. 
Temetése tegnap délután 3 órakor ment 
végbe a róm. kath. egyház szertartása sze
rint nagy részvét mellett.

Választmányi ülés. A gödöllői pol
gári kör választmánya ma este ülést tart a 
kor helyiségében. Ez alkalommal lesz meg
tartva a kör Erzsébet-ünnepélye is a kör 
helyiségében, tekintettel a megváltozott ked
vezőtlen időjárásra, mely lehetetlenné tette, 
hogy a kör ez idén nagyobbszabásu Erzsé
bet ünnepélyt rendezzen az Erzsébet-parkban.

Fogyasztási szövetkezet Boldogon. 
Boldog községben is megalakult a „Hangya" 
koteléKébe tartozó fogyasztási és értékesítő. 
szövetkezet. A szövetkezet igazgatósaga leg
nagyobbrészt a község jobbalóűu kisgazdái
ból, a földmi/esosztaiybol aiaxuit. Az igaz
gatóság elnöke Zacliar Kai.nan főjegyző, 
felügyelő bizottsági elnök pedig Klárik László 
plébános. A szövetkezet a jövő héten már 
megkezdi működését.

Feiiiivás. A legjobb hírnévnek örvendő 
Kiss Károly és Társa bankháza Budapest, 
Vll., Erzsébet-körut 19. sz. lelhívja a t. 
olvasóközönséget, hogy oszialysorsjCgyekre 
vonatkozó rendeléseikre azonnal küldjék be, 
mert a húzás mar csütöitökön e hó 24-én 
kezdődik. Gondoljanak arra, nogy Kiss sze
rencséje Nagy 1

Vásár. Pénteken volt megtartva Aszó
don az u. n. őszi orságos vásár, melynek a 
szép, száraz fagyos idő is kedvezett és igy 
nagyon látogatott volt. Úgy az állatvasa.-, 
mint a kirakodó élénk, nagy vasár volt. 
Rengeteg nép jelent meg rajta téli szükség
létéit beszerezendő s igy az arukai jó áron 
valósággal elkapkodtak. Kalö.i jsc,i a kira
kódó vasár volt élénk, örömére a szokatlan 
nagy számban megjeleni gyalogárusoknak.

Egy uj Szcrú-István kép. Krisch 
Aladár festőművész gödöllői műtermében 
egész csomó kép közeledik a befejezéshez. 
A mester legutóbb remek 2 méter magas
ságú Szent-lstván királyt teljes koronázási 
díszben ábrázoló oltárképét fejezte be s 
állította ki a most megnyílóit mütarlaton.

A gazdátlan lövés. Domonyi Lajos 
péczeli földbirtokos tavaly nyáron, fegyverrel 
a vállán kiment a tanyára. Amint az utón 
ballagott, lövés dördült el s nyomban utána 
jajk.altás hal'atszott a közelből. Domonyi 
odasietett s akkor látta, hogy a vetés közt 
a földön fekszik Kovács Mihály arató, aki
nek a gyomrába fúródott a golyó. A sebe
sült nemsokára meghalt. Hogy ki ölte meg, 
nem tudta senki, a gyanú nyomban Domo
nyi Lajosra irányult, mert a golyó beleillett 
az ő fegyverébe. A pestvidéki ügyészség 
azonban nem vállalta el a vád képviseletét 
s igy özvegy Kovács Mihályné panaszára 
tartották meg a főtárgyalást. A törvényszék 
bizonyítékok Inján fölmentette Donionyit a 
gondatlanságból okozott emberölés vadja 
alól. Az ügy a királyi táblához került, amely 
most Bucz Lajos dr. biró előadása nyomán 
helybenhagyta az clsöbiróság fölmentő Íté
letét.

Hordók eladása. A miskolezi Keres
kedelmi és Iparkamara értesíti az érdekelte
ket, hogy a in. kir. államvasutak igazgató
sága az 1905. évben szertáraiban összegyűlő' 
üres kátrányos és tisztátalan hordok eladása 
iránt árlejtést hirdet. Ajánlatok legkésőbb f. 
évi november hó 22-ének déli 12 órájáig 
nevezett igazgatóság (Budapest) anyag és 
leltárbeszerzési szakosztályához (Andráss-ut 
73.) nyújtandók be.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végre

hajtó ezennel közhírré teszi, hogy .>.
göuöllői kir. járásbíróságnak 1904 évi V. 
586/5 számú végzésével Dr. Fürst Mátyás • 
ügyvéd áltai képviselt Auguszt József lel- 
peres részére Korabay Dezső és neje 
Rákeresz'tur (rákosligeti) lakos alperes ellen 
437 K 85 f követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefog
lalt 1158 kor. becsült ingóságokra a fentidézett 
gödöllői kir, jbiróság fenti számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak az összes 
felülfoglaltatók követelése erejéig is ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán — Rakosligeten — 
leendő megtartására határidőül 1904 évi 
november hó 30 napjának délelőtti 91 < 
órája tűzetik ki, mikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok könyvek s egyébb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elár
verezendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégittetéshez 
tartanak jogot, amennyiben részükre fogla
lás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alólirott kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését köve
tő naptol számittatik.

Kelt Gödöllön, 1904 november 11-én. 
Élő János kir. bir. végrehajtó.

776 sz, 1904
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1903. évi V. 659 8 számú 
végzése következteben Dr. Fuchs Adolf ügy
véd által képviselt Fuchs Lipót javara 
Schuller Béla Rákoskeresztúr (rákosligeti) 
lakos ellen 150 kor. és jár. erejéig fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
2248 kor. becsült ingóságok u. m.: bútorok 
nyilvános, árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a gödöllői kir. járás
bíróság f. 1903. évi V. 659 8 számú végzése 
folytán 150 korona tőkekövetelés, ennek 
kamatai és biróilag már megállapított, vala
mint a még felmerülendő költségek erejéig 
Rákosligeten, alperes lakásán leendő eszköz
lésére 1904 évi november hó 23 napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
szakaszai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltattak s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. szakasza 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllőn, 1904. november 7.
Élő János kir. bir. végrehajtó.

979 sz. 1904 vht.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX t.-cz. 102. tj-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a gödöllői kir járásbí
róság 1903 évi V. 882 4 számú végzése 
következtében űr. Gyöngyösi József ügy
véd által képviscit i<<. Schlesinger Miksa 
javára Lusztig A.'min rákoskeresztúri lakos 
ellen 1102 kor. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
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14278 kor. 70 fillérre becsült következő 
ingóságok u. m. : Bútorok, kocsi, faanyag 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a gödöllői kir. járás
bíróság 1903 évi V. 882 4 számú végzése 
folytán biróilag már megállapított, valamint 
a még felmerülendő kölségek erejéig alperes 
lakásai! Rákoskeresztúron leendő eszközlé
sére 1904 év november hó 23 napjának 
délelőtti 9 és fél órája határidőül kitü
zetik, és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t.-cz. 107 
és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett, szflkség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltattak s 
azokra kielégítési jogot nertek volna, jelen 
árverés az 1881 évi LX. t.-cz. 102. szakasza 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi nov. hó 5-én. 
Élő János, kir. bir. végrehajtó.

NYILT-TÉR.*)

Gödöllő és vidékén
osztálysorsjegyek

Török A. és Tsa 
legnagyobb és kiválóan szerencsés 

bankházából

Budapest, VI., Teréz-körut 46 a. 
kizárólag nálam kaphatók.

Az I. osztály húzása f. é, nov. 24. és 25.

Az I. oszt, sorsjegyek árai : '
1 i sorjegy i a eorsj. > r sorsj. 1» sorsjegy

12 kor. 6 kor. 3 kor. 1.50 kor,
Kiváló tisztelettel

KOVÁCS GYULA
órás

G Ö D Ö L L Ö.

Szép és tartós szőlője 
csak annak lesz, aki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, amely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.
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Tüzifaraktár feloszlatása A
miatt minden öl tűzifa 2 koronával olcsóbb, mint
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eddig volt.

ELADÓ.
Urilak Gödödön az állomáshoz közel.

Két épület, — nagy kert. ——
— Esetleg októbertől bfrbcadandó. — 

Czim a kiadóhivatalban. 9—51
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Kapható a Gödöll-kerepesi országút keresztezésénél, a fadepóban.

A fa első minőségű fiatal egyéves vágás és tökéletes száraz.
A vevő követeljen ellennyuytát ! 5-

Kiváló szerencse Tőrüknél I
Felülmulhatatlanul

kedvez főárudái|kijak a szerencse. \ővid idő alatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagy ml >eesü lt vevőinknek, köztük 

.... . = a legnagyobb nyereményeket. .*=
Ajánljak cni|élfot>va. hogy a viláe legesélydúsabb ossrtAly- 

sorsjátekában vegyél) részt. — A most következő megy. kir. szaba
dalmazott lő. osztálysorsjátékban újból
10.0 00 sorsjegyre 55.000 p é n z n y e r e m é n y
jut és egy hatalmas összeget,

14 millió koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom <500-000. 1 nyeremény 400.000.
1 á 800.000. 2 a 1OO-OOO. 1 á 00.002 a 
M0-0OO i a 70.000 2 a 00.000. 1 á 50^00*
1 a 40-000.5á ^0.000.3 a85.000.8á 80.000.
8 á 15*000*  36 a 10-000 korona és még sok egyéb; 
összesen 55-000 nyeremény és jutalom 14*450*000  
korona összegben.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50; '< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy K 3._

' A ”, ” ” 3-— » - 6-—; 1 1 „ „ 6.— „ „ 12.— 
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekie kérünk
■ f. évi november hó 24-ig

bizalommal hozzánk beküldeni miután a húzás már f. é. november hó 24. és 25-én lesz.

''A 1?$

BANKHÁZA BUDAPEST.

-- Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-iizlete. =
Főárudái ik osztálysorsjtltOk-üzletei :

Központ : Teréz-körut 46 a. I. fiók : Váczi-körut 4 a. 
II. fiók: Muzeum-körut 11a. III. fiók : Erzsébet-körut 54a.

Rendelőlevél levágandó. TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháta Budapest.
Kérek részemre I. oszt. ni. kir. szab, osztálysorsiáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. y '
) utánvételeim kérem )

Az összeget K összegben ) postautalvinynyal küldöm ) Anemtetazö
) mellékelem bankjegyekben (bélyegben)) törlendő.

Urasági birtok 2^°
vételre kerestedk. Ügynökök kizárva.

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban félválla 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szám.

Kiadó vagy eladó
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllő 

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.
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Köhögés, rekediseg és hurut ellen 
nincs jobb a 

= RÉTHY-féle =- 
PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL!

—uiaitmr

Vásárlásnál azonban vigyázzunk é» 
határozottan RÉTHY-félet kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.
= 1 doboz 60 fillér. ■—

Csak Réthy-fé’ét fogadjunk el.

iej

Nyomott * OSdöííöl Erzíébetkönyrnyoradáben------

Sebesedések 

huzókcnöcs PRAQAI HlziKE{lÓCS8íév a"’ttBP miní 
egv nélkii özhetlcn kötöszer ismeretes. Az megvédi a 
hal 1’ C8llJ,aPi.,,la a gyulladást és fájdalmat, üdítőé.i 
hat és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 /i)L

Posta azétkaidéa napont >. —mm 
3 k.?r- *6  HU. előzetes beküldése után 4 dohn? • 
? 4 k°r.- ÖO fillérért 6 dobos, Asztria-M t írj/
siág bármely részébe bérmentve szállitatik 7 

A csomag minden részén a tör
vényileg bejegyzett védjegy van. 

Főraktár:
FRAGMER B. cs. és kir. udvari «r.l!itó 
o.ÁFcke!z. ?as“ gyógyszertarában. 
"raSa, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203 sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszertáraiban, Fő
raktár: Tőrök József Budapest, 
ív i inSie®.«OTBSJ....


