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Anarchizmus 
és szocializmus.*

Irta : gróf Keglevich Gyula.
•Minden jog fenntartva.

A civilisatio a szellemi és anyagi 
fejlődésre ösztönözte az emberiséget.

A szellemi fejlődés nagy lajtorjá
jára sok igen sok ember felkapaszko
dott, de sajnos igen sok ember maga
magának gyenge lajtorját épített és 
az inog alatta, mig az, aki szilárd 
alapra fektette azt, az onnan a ma
gasból nyugodtan szemléli a világot, 
mig a gyönge ferdeségeket lát.

Az anarchizmus, ha e szót hallja 
az ember, szinte megborzad, mert an
nak követője előtt sem Isten, sem 
ember, de egy eszménykép él : le a 
társadalmi renddel, le a civilisatió és 
annak vívmányaival, egyedül a saját 
egyinéségének korlátozhatlanságát kí
vánja

Az ember itt keresi, hogy az, a 
ki e tannak követője, annak a nagy 
szellemi lajtorjája szilárd, vagy üres 
anyagból éptilt-e ? az illető arról 
nem-e ferdeségeket lát ? Ha az em
ber ezen gondolkodik, ezt mint esz
ményképet tekinti és elgondolja : hi
szen az Isten az embernek szabad 
akaratot adott es az ember mégis 
korlátozható, tehá* ~ anarchia esz
ményképe, mint ilyen megállhat-e ? 
Vagy egyáltalán eme eszményképnek 
megvalósulhatási jogosultsága is lehet?

Ezt mint eszményképet a mai ál
lam bölcsészek is elismerik és elfo
gadják, hogy egykor az állam önma
gát fölöslegessé tegye, ami csak akkor 
következne be, ha az állam lakosok 
elérik azt az erkölcsi és szellemi töké
letességet, amelyben képesek és ké
szek önmagoktól feltartani a társadal
mi rendet, és képesek lesznek ma
gokban a rosszat kiirtani és csak a 
jót és hasznosat művelni.

Minden Istenfélő embernél tulaj
donképen ez az eszménykép csak 
kedves lehet, hiszen a vallás is csak 
jóra, igazra tanítja az embert. És 
miért ne valósulhatna ez meg ? Erre 
csak egy felelet van : mert a legtöbb 
emberben sok rósz tulajdonság van, 
mely részben mint emberrel vele szü
letik, részben magába szed. Az esz
mény kép csak úgy valósulhat meg, 
ha az emberekben több jó tulajdon 

lenne, erősebb lelkűiét ; tehát az em
beriségnek előbb lelki és tökéletes 
szellemi erősítésre kellene törekedni, 
hogy a rósz tujajdonságot magából’ 
kiirtsa. Az emberiség azonban gyönge, 
tehát e gyöngeség áll útjában annak, 
hogy egykor valósulhasson ama szép 
eszme hogy : az államok fölöslegessé 
tegyék magokat, az állam lakosok, 
szóval az emberiség elérje azt az er
kölcsi és szellemi tökéletesseget, mely
ben képesek legyenek a társadalmi 
rendet feltartani, önmagokból minden 
rosszat kiirtani. Ebből aztán az kö
vetkezik, hogy ember embertársát tisz
telje, szeresse, mint ember — ember
társát nem. gyűlölheti ; a. törvényt, a 
mi akkor már nem létezne, helyet
tesítené a lelkiismeret és becsület, és 
igy érné el az emberiség a „tökéletes" 
fogalmát. Ez az igazi eszménykép; 
ennek kell lenni az anarchia igaz 
alapfogalmának és törekvésének, inért 
ha nem ez, akkor nem igaz az a 
törekvés, akkor csak rendbontás és az 
igazak biztosítására hozott törvények 
megsemmisítésére való törekvés, tény
leg a szabad akarat korlátozhatlansá- 
gára törekvés, egyesek anyagi előnyé
nek lehetővé tétele, a jog és igazság 
nélkül.

Tehát az anarchia hová törek
szik ? Tényleg az emberiség erkölcsi 
és szellemi fejlődésére, vagy nem ? A 
vallásra buzdítják azok az emberiséget? 
Hiszen ama eszménykép megvalósítása 
másképen meg sem történhet, ha az 
emberiség a vallásosságban meg nem 
erősödik, csak igy érheti el az erkölcsi 
és szellemi fejlődés netovábbját.

Sajnos az anarchia nem más, 
mint a szellemi fejlettség egy kis fo
kának ferde kinövése, ami azt a szép 
eszményi képet, amit az emberiség 
tökéletesítése után el lehet érni, az 
ott — és azt pusztítja el, aki valami 
társadalmi rend élén áll. Az ilyen 
egy őrjöngő, aki nem természetes 
észszel bir, aki az igazak érdeke ellen 
tör, tehát veszedelmes az emberiségre.

Mint Isten kormányozza a világot, 
ő mint tökéletes lény tudja és ismeri, 
hogy a világ sem lenne világ, ha az 
kormányozva nem lenne, éppen úgy 
egyes népeket, államokat kormányozni 
kell épen azért, mert az emberiség 
gyönge, az eszménykép csak mint 
eszménykép él, de megvalósulhat. Aki 
tehát azt megvalósíthatni véli, annak 
jó példával kell előre menni, hogy a 
jó példát más is követhesse, de fegy

verrel, gyilokkal törni ember — em
ber ellen, az ilyent : őrjöngőnek ne
vezünk I

Szomorú kép ez és századok és 
századok múltak el, hogy a világ a 
vadságból idáig ért. A világ a felvilá
gosodás felé haladt és annak’ magas 
fokára hágott ; szinte csodálja, hogy 
a felvilágosodás eme korszakában még 
ilyen visszaeséseket lát ? Ily kinövéseit 
a szellemi fejlettségnek. És hogy 
mennyire gyönge az emberiség, álta
lában véve a civilisalt társadalom, 
hogy ilyen őrjöngök az emberiség 
veszélyeztetésére burjánozhatnak.

A civilisátiónak van még egy 
másik réme is, ez a szoczializmus, 
bár ennek van létjogosultsága, ha az 
nem abból a régi „földi igazságtalan
ságból" indul ki, hogy vannak gazda
gok és vannak szegények. Ez egy régi, 
mondjuk földi igazságtalanság, de ezen 
segítem nem lehet, azért nem hibás 
az, aki szegénynek született, ez a sors 
rendelése, ezért ha elégedetlenek va
gyunk, Istent kárhoztatjuk, ki bennün
ket bizonyos sorsra teremtett. Ha te
hát a szoczializmus a munkások ér
dekeinek igazságosabb védelmére 
irányul, azt minden embernek méltat
ni kell. A szoczializmusnak ezért kell 
lenni és eddig terjedni, ha ezen túl 
megy, a meglevő társadalmi rendet 
kívánja megbontani, az előbbi régi 
földi igazságtalanságra helyezkedik, a 
vagyonnak elkobzására és felosztására, 
akkor semmi kiilömbség nincsen az 
anarchizmus között, mely az egyéni 
szabad akarat korlátozhatlanságát kö
veteli, itt a tulajdont jog és igazság 
nélkül eltulajdonítani — és ez eset
ben a szoczializmus is csak őrjöngés!

A szoczializmusnak sok válfaja 
van és azt régen ismerik, hogy a 
szoczializmus különféle irányban nyil
vánul meg, sajnos, a fent említett 
irányban is, hogy egyenesen a vagyon 
ellen irányul és annak elkobzása a 
fő czél. Szánalomra méltó az ilyen és 
azt hiszem, lealázó arra a tisztességes 
munkásra, akinek czélja a munkások 
érdekeinek igazságosabb megvédése, 
mert lehetetlen elképzelni, hogy addig, 
mig jog, törvény és igazság létezik, 
megvalósulhasson, hogy a tulajdon 
vagyon bárki kívánságára annak tulaj
donába át származzon, ha bármily 
igaz is legyen ama földi igazságtalan
ság, hogy egyik gazdag, a másik sze
génynek születik. Ezen csak egy, a 
méltányosság segíthet, ha a munkánk 
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érdekeiket nem látják bizonyos eset
ben kielégítve, ha akkor a munkaadó
hoz fordulva, azoknak sérelmeiket elő
adva, azok méltányosságát kérve kí
vánnak helyzetükön segíteni. Nézetem 
szerint a munkaadó és munkások egy 
test, egy lélek kell, hogy legyenek. Á 
munkaadóknak kell a munkás istápo- 
lására jönni és hozzá az egész társa
dalomnak, ha a munkások méltányos
ságot kívánnak.

Első sorban az állam a munkás 
atyja : a vagyonos osztály a munkás 
kenyéradója; a társadalom a gyámo- 
litója.

Az államtól kívánjuk a munkás 
védelmét, üdvös szabályok és törvé
nyek hozása által, mely a munkás ér
dekét előmozdítva, megvédi a munka 
adója tulkövetelése ellen, megvédi az 
ellen, aki a munkás tudatlanságát ki
használná, de viszont a munkást a 
szabályok és kötelességei betartására 
kötelezi A gazdaközönségtől kívánjuk, 
hogy adja az igazságos megérdemlőt 
bért, körülményeket szem előtt tartva, 
hogy a munkás munkája ne szerencse 
játék legyen, hogyha terem akkor 
munkája kárba nem vész, hanem a 
munkás munkája után a megfelelő 
értéket mindig megkapja ; végre a 
társadalomtól várjuk, hogy a munkás 
gyámolitója legyen, mely az elaggott 
és beteg munkást szárnya alá vegye, 
a munkaképtelenség esetén a nyugdíj 
és munkásbiztositás létesítése által 
tegye lehetővé, hogy a munkás ne le
gyen kényszerítve elaggott és munka
képtelenné vált családtagját kevés jö
vedelméből tartani.

Ez a társadalom kötelessége, —■ 
egyetértve a munkással, aki csekély 
fillér.ke; áldozhat nyugdíj alapjához, 
de a társadalom adja az első alapot 
közadakozás utján, az állam támoga
tása mellett és a munkások csekély 
filléreivel együtt. Ha ezek megértik 
egymást, mert meg kell, hogy egy
mást értsék, a gyümölcs meg fog 
érni biztosan.

A szoczializmus tehát szükséges, 
hogy a munkás tömeg fel emelje 
szavát, amit meghall az állam, a 
gazda, a társadalom, de a köve
telő munkás szavát soha sem 
fogják meghallani, mert addig társa
dalom rokonszenvét ki nem fogják 
érdemelni, inig erőszak lenne jogos 
érdekeik megvédésének eszköze.

A szoczializmus terjedése az utób
bi évtizedben magas fokra szállott, 
mely nem maradt meg a rendes szín
vonalon, amit mutat, hogy a mozga
lom után mennyi szegény munkás 
teste fölött most zöld hant fekszik.

Kérdés, szükséges volt-e annak a 
munkásnak meghalni ? A felelet köny- 
nyü, imgy — nem, hiszen azt senki 
sem kereste, csak az a szegény, akit I 
a halál utolért

De keressük az okozóját, aki a 
szegény munkást a háláiba kergette. 
Talán mi azt meg sem találnánk, csak 
az, akit a halálba kergetett. Ez pedig 
az izgató, kiről azt sem tudni, hogy j

kicsoda, aki jön ma, holnap már 
nincsen, de ennek szava sajnos min
dig hitelre talál. Úgy tapad annak a 
szava, mig aztán a sok szótól a sze
gény munkás alig várja, hogy kiöntse 
azt, ami neki tetszetős volt, ami neki 
— mondjuk — elégedetlenségi sebei
re ir volt.

Az ilyen felizgatott munkás el
vesztve fejét szembe száll a rend em
bereivel, de már akkor nincs ott mel
lette az izgató, a jó tanácsadó, az 
már ideibe tovább állott, nehogy a 
golyó ötét érje, hiszen annak czélja 
nem az, hogy ő a tömeggel czélját 
elérje, a munkások érdekeit megvédje, 
de hogy a munkást a keservesen ke
resett fillérjeiből megadóztassa és ő 
mint apostol jól megélhessen.

Még az nem volt, hogy egy ily 
apostol bért ne szedett volna, de még 
az sem volt, hogy egy ilyen izgató 
apostolt golyó ért volna. Ezt nem lát
ják be szegény munkások, hogy az ő 
apostolai igaz apostolok volnának, 
de igenis mai nehéz megélhetési vi
szonyok között azoknak egy jó meg
élhetési viszonyok között azoknak egy 
jó megélhetési forrás, hogy kihasználva 
a munkás fogékonyságát olyan ta
nokra akarják tanítani, ami a józan 
ész fogalmával ellenkezik.

Igen legyen szoczializmus, de az 
a munkások igaz érdekeinek igazsá
gos védelmére irányuljon, azt hallgatja 
az állam, a gazda és a társa
dalom, de tovább ne menjen, a 
melynek határát magok az igaz 
munkások legjobban tudjak, de ül
dözzenek ki magok közül minden 
izgatót, tar'sák meg keservesen gyűj
tött filléreiket inkább hasznosabb 
alapra a saját nyugdíj intézményeikre, 
mert amazok tanácsa csak önczél, és 
a munkást veszélybe vezeti.

A szoczializmusnak időnkint kö
vetelő fellépése csak növeli az ellen
szenvet a vagyonos osztály és az 
egész társadalom és munkások'között, 
annál is inkább, mert a szoczializmus 
kitörése és fellépése legtöbb esetben 
minden igaz alapot nélkülözött.

Ha mindannak daczára hogy a 
szoczializmus eme alap nélküli kitö
rése a munkásoknak itt-ott munka 
béremelést eredményezett, nem éri 
meg a munkásnak azf az értéket, 
a mennyit veszítettek a társadalom 
rokonszenvéből.

Az legyen a szoczializmus fötö- 
rekvése, hogy mozgalmok igazságos 
és igaz alapon álljon, amit ez esetben 
mindig rokonszenvvel fog fogadni 
az állam és az egész gazda 
társadalom, de ha minden lépten- 
nyomon, minden alapos ok nélkül 
indítanak mozgalmat, ezzel érdekeiken 
nem segítenek, mert az erőszak 
által elveszítik a rokonszenvet és 
bizalmat.

1905. julius 16.

HÍREK.

Személyi hir. Mint örömmel ér
tesülünk, Gallé Antal cs. és kir. vár
kapitány állapota jobbra fordult. A 
beteg már túl van a krízisen, teteme
sen jobban érzi magát s teljes fel
gyógyulása is valószínűleg rövid időn 
belül el fog következni.

Megsemmisített határozat. — 
Gödöllő községnek a Petőfi-tér mel
letti két telek kisajátítására vonatkozó 
határozatát a kereskedetini minister 
nem hagyta jóvá, — ily kisajátítá
sok csak uj utczák nyitása esetén en
gedhetők meg, utcza meghosszabbítás
nál azonban nem.

Kossuth-bilikom. Péczel haza
fias polgársága elhatározta egy diszes 
ezüst serieg beszerzését, melylyel min
den év márczius 15-én, a megtartandó 
ünnepi lakomán fognak köszöntőt 
mondani Kossuth Lajos emlékére. A 
serleg elkészítésére szükséges össze
get közadakozásból fogják össze gyűj
teni.

Orvos hiány Gödöllőn. Nap
nap után panasz merül fel a miatt, 
hogy előforduló szükség esetén nincs 
kéznél orvos. A jelenleg működő há
rom orvos kevés Gödöllőnek, különö
sen ha tekintetbe vesszük, hogy a 
körorvos Szadán is el van foglalva, 
járás orvosunknak irodai teendőket is 
kell végezni, harmadik orvosunk ide
jét pedig a koronauradalom veszi 
nagy mértékben igénybe. — E bajon 
segíteni kellene és pedig mielőbb.

Kiállítás. Pestmegye gazdasági 
egyesülete tenyész baromfivásárt és 
méhészeti kiállítást rendez szeptember 
23—25-én Monoron. Bejelentések vár
megyénk területéről elfogadtatnak a 
tenyésztőktől f. é. aug. 20-ig.

A gödöllői fürdő. Gödöllő für
dője, az ujonan berendezett Gizella- 
fürdő és vizgyógyintézet, az uralkodó 
meleg napokban állandóan nagy láto
gatottságnak örvend. Főként a nagy 
számban kint levő nyaralóközönség 
látogatja. - Hogy miért éppen ez ? 
Arra csak egy válaszunk lehet: mert 
ez tudja, ez ismeri és érzi leginkább 
egy helyben levő fürdő nagy, nagy 
szükségét, nagy fontosságát — egész
ségi szempontból. Törzslakosságunk 
tanulhatna tőlük 1

Tarló répa. Gazdáink figyelmét 
felhívjuk az idei esős évben tarló répa 
vetésére Ennek vetése 2—3 írtba 
kerül holdanként és 50—60 mmázsát 
ad egy hold ezen kitűnő takarmány
répából. Vetése aratás után tarló 
földbe.

Hof-Concert-Local. Mert már 
ilyen is van Gödöllőn 1 Nem tudjuk 
ugyan, hogy e czim adományozás 
mikorrul datálódik, de ezt nem is 
kutatjuk ; azt azonban már erősen 
kifogásoljuk, hogy az e hó 15-én 
megtartott liang-gyöngy-triónak neve
zett előadásra magyar és német szö
vegű meghívóval hívták meg a n. é
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közönséget. Ilyen germanizálásra nincs 
szüksége Gödöllőnek 1

Utczáink öntözése. Régt óhaja lako
saink azon részének, kik inkább a forgalmas 
utczákon laknak s igy egész nap ki vannak 
téze a kocsi által felvert por kellemetlensé
geinek, hogy az utczák más városok min
tájára a nyári hónapok alatt öntöztessenek. 
Ez ügyben már mindenféle bizottság x-szer 
elhatározta az utczák naponként való öntö
zését. De kivitelre nem került még a dolog. 
Igazán üdvös lépés lenne ez városunkra 
nézve, hol a por számtalan betegségnek 
csiráját hordja magában.

Milyen időnk lesz 1 Meteor szerint 
julius havának csomópontja 11, 16, 19, 23, 
24, 27-re esnek ; ezek azonban legtöbbnyire 
meleg és száraz szelekkel jelzik az általuk 
előidézett változatokat. Az eddigi zivataros 
határok a legközelebbi napokban szűnni 
fognak, erősebbé válnak azonban azok újra 
a 11-iki csomópont hatáskörében, a midőn 
zivataros csapadék is nagyobb mértékben 
várható, sőt nagyobb jégverés is valószínű. 
A 19-iki csomópont körül a hómérsékletben 
változás varható, a meleg gyengül. A hónap 
utolsó harmada ismét állandó melegnek Ígér
kezik.

Tánczniulatság. A pásztói „Polgári 
Kaszinó" 19 5. évi julius 16-án az állami 
polgári iskola kertjében tánczmulatságot ren
dez. A mulatság kezdete d. u. 5 órakor. — 
Ételekről és italokról kiki gondoskódjék. 
Személyjegy 2 kor., családjegy 3 korona. A 
mulatságot kedvezőtlen idő esetén is meg
tartják az iskola tornatermében. A tiszta 
jövödelmet a polgári iskola szegény tanu
lóinak segélyezésére fordítják s ezért felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak.

A zsámboki parochián
— elköltözés miatt —

egy kales (facton) 100 
és egy pianínó 200 fit 

mielőbb eladó.

6134. sz. tk. 905.

Arveres hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Albert János és 
neje végrehajtatóknak Merkel Ferencz és 
társai végrehajtást szenvedők elleni 400 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, a 
gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
Mogyoród községben fekvő a mogyoródi 
155 sz. betétben Merkel Mária Ribai Mi
hályné, Merkel Borbála Jancs'cs Istvánná 
kisk. Merkel Anna, Ilona és kisk. Merkel 
Rozália nevén álló A j- 1 sor 1102 hrsz. 
szántóból álló ingatlanra 89 kor. kikiáltási 
árban, a mogyoródi 156 sz. betétben Merkel 
Ferencz, Merkel Mária férj. Ritái Mihályné 
Merkel Borbála férj. Jancsovics Istvánná, 
kisk. Merkel Anna kisk. Merkel Ilona és 
kiskorú Merkel Rozália nevén álló A I 1--3 
sor 306, 307. és 308 hrsz. 50. ö. i. sz. ház, 
kert és udvarból álló ingatlanra 340 kor. 
kikiáltási árban, a mogyoródi 157 sz. betét
ben Merkel Ferencz (nős Pásztor Máriával 
nevén álló A I 1—3 sor 951 hrsz. szántó 
2 510-cd rész legelő és 2 1818-ad rész erdő 
illetőség a 11672 1879 Ik. sz. végzéssel C 
1 a özv. Merkel Férenczné sz. Kamarás 
Katalin javára oekebelezett özvegyi haszonél
vezeti jog fentartásával 64 k. kikiáltási árban, 
u. a. betétben u. a. nevén álló A II 1—2 sor 
3777 és 3778 hrsz. szöllőre özv. Merkel 
Ferenczné javára C 1 a bekebelezett özvegyi 
haszonélvezeti jog épségben tartása ,mellett 
276 kor. kikiáltási árban s végül a mogyo

ródi 345 sz. betétben Merkel Ferencz nős 
volt Pásztor Máriával Merkel Mária férj. 
Ribai Mihályné, Merkel Borbála férj. Jan- 
csovic. Istvánná kisk. Merkel Anna, kisk. 
Merkel Ilona és kisk. Merkel Rozália nevén 
álló A I 1—3 sor 3607 3608 és 3609 hrsz. 
szöllöböl álló ingatlanra 526 kor. kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1905 évi szeptember 
hó 16-ik napján d. e. 10 órakor Mogyo
ród községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1888. LX. te. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évt november hó 1-én 3333, sz. a. 
kelt m. kir. I. M. rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1885. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi junius hó 19-én. 
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.

Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. kér. Károly-kőrut 7 sz.

Rendel GÖDÖLLŐN junius hó 1-től a 
Dömsödi féle házban Petőfi-tér, naponta 
d. u. 6 órakor, vasárnap és ünnepnapon 

egész napon át.

Foghúzás. Fogtömés. Műfogak.

V. 577/3 SZ11OZ1905 Vgh. 588 szhoz 1905.

Árvtrési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői 
k.r. járásbíróságnak 1904 évi V. 577 3 
számú végzésével dr. Aczél Béla ügy
véd által képviselt Ausch Gyula felperes lö
szére özv. Fajta Józsefné rákossztmihályi lakos 
alperes ellen 868 kor. 20 fill. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt 1270 kor. becsült ingó
ságokra a fentidézett gödöllői kir. járásbí
róság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az összes felülfoglaltatok 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Rákossztmihályon leendő megtartására 
határidőül 1905 évi julius hó 22 napjá
nak d. e. 9 órája tűzetik ki, mikor a birói- 
lag lefoglalt bútorok és egyébb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amenyiben részükre foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1905 julius 1.
Élő János kir. bír. végrehajtó.. 

VIDÉKI TAKABÉKFÉNZTAEiII 
Q -*■■■ BÉSZVUNYEKRE,
uonsjEu v ij-h/ir, álla mpapi iioi» n a g 
"■W KÖLCSÖNT esssss 1 
ABVJÍ, EÉRTEinE8 TI8Miri8STÍ31 ríttÉTCSKZ LULLtVf J 
TFfiLVII-AOO^lTASUN’K INOVENBa 5

HECHT BANKHÁZ <4*
. BUPAFÉ5T, PEREHCEIEKTOil 0. -,,L í

4625. sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Munkás Ott
hon szövetkezet végrehajtóiénak Rózsa Ká
roly végrehajtást szenvedő elleni 245 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő a Rákos
keresztúr községben fekvő a rákoskeresztúri 
1350. sz. telekkvi betétben Aj- 1. sorsz. 
4527 i o—VI. hrsz. házhely és az azon épült, 

I de tkvileg fel nem tüntetett házra az jrve- 
I rést 779 koronában meghatározott kikiáltási 
1 árban elrendelte és hpgy fennebb megjelölt 
| ingatlan az 1905. évi augusztus hó 4-ik 

napján d. e. 10 órakor Rákoskeresztúr 
t községházánál megtartandó nyilvános arve- 
j résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
| elad.-tni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 <• ,>-át vagyis 177 K. 
90 fillért készpénzben vagy az 1881. LX.

I t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számi- 
i tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
1 sz. a. kelt ni. kir. igazságügyminiszteri ren- 
I delet 3. §-ában kijelölt óvadékképes érték

papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
| az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 

bánatpénznek elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű eiismervényt átszolgáltatni. 

Gödöllőn, 1905. évi május hó 9. 
Kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.

Lukácsy, kir. albiró.

4623 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy a Munkás Ott
hon szövetkezet végrehajtatónak Klabik Fe
rencz végrehajtást szenvedő elleni 816 kor. 
34 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a pestvidéki kir. törveíyszék, 
a gödi Hői kir. járásbiróság területén levő 
Rákoskeresztúr községben fekvő a ráltoske- 

' reszturi 1225 sz. tkvi. betétben Klabik Fe
rencz nevén álló A f 1 sor 4527 I g—VI. 
hrsz. házhely és az azon épült, de tkvileg 
fel nem tüntetett házra az árverést 2714 
kor. megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1935 évi augusztus hó 1-ik nupján d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog,

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 “o-át vagyis 271 
kor. 40 fillért készpénzben, vagy az 1881 
LX. t.-cz 42-ik §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz.a. kelt m. kir. LM. rendelet 8 §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapii bán a kiküldött 
ke’éhez letenni, avagy az 1381 évi LX. tcz, 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszo'.gáltrtni.

Gödöllőn, 1905 évi május iio 9-én.
Kir. járásbiróság, mint tkvi. hatóság.

Lukácsy kir. albirö,

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

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utcza 453. szánt.



4 1905. julius 16.

4626. sz. ti;. 905.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Munkás Ott
hon szövetkezet végrehajtatónak Danczinger 
Ignácz végrehajtást szenvedő elleni 1971 K. 
t ikekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő a Rákos
keresztúr községben fekvő a rákoskeresztnri 
1486. számú telekkönyvvi betétben Dan- 
czinger Ignácz nevén álló A f 1. sor. 
4535 1 t—IV. tirsz. házhely és az azon épült, 
de tkvikg fel nem tüntetett házra az érve
lés! 3640,‘kor. ezennel megállap.tott kik.állási 
árban elrendelte és hogy fennebb megjelölt 
ingatlan az 1905. évi augusztus hó 8-ik 
napján d. e. 10 órakor Rákoskeresztúr 
községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladetni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 ''"-át vagyis 364 
koronát készpénzben vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jeizett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905. évi május hó 9.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 

Lukácsy, kir. aibiró.

Borszéki G\’ÖG YBO1^ VÍZ
a savanyuvlzek királya

Cs i Hl er/ yé ’>en.
Fürdöidény junius 10-től szcpt. !5-ig.

900 m. magas, Osfenyvesek közölt fekvő 
klimatikus gyógyhely, vjlágíiirii hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vaslappal, jól berendezeti Itidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szobaára t ényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
filrdöárak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kmtert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Ftlrdöorvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
mag m-tanár (Jun. 14-ig* Budapesten Vili., 
Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
nig vasúton. Naponta gyorskocsijárat váltóit 
lovakkal, gyönyörű szép és jó utón. Gyors
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-tt. 16.

7 koronáid
egy pontosan járó nickel

remoníoir óra
......... jótállás mellett .........

PEUFSCH A. MÓR 
órás és ékszerésznél 

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
N. iiry raktál- .-kszi-i-áruk < 
or;i különleyesMéyt'ki )(»| 

Ii.irmily órajnvitás ű körömi.

4624 sz. tk. 905.

Árverési-hirdetmény kivonat.

A gödöllöi kir járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré leszi, hogy a Munkás Ott
hon szövetkezet végrehajtatónak Szekeres Ká
roly végrehajtást szenvedő elleni 961 kor. 

I 85 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, 
a gödöllöi kir. járásbíróság területén levő 
Rákoskeresztúr községben fekvő a rákoske
resztúri 1541 sz. tkvi. betétben Szekeres 
Károly nevén álló A f 1 sor 4535/1/1—VI 
hisz, házhely és az azon épült, de tkvileg 
fel nem tüntetett házra az árverést 2266 
kor. megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a lennebb megjelölt ingatlan az 
1905 évi augusztus hó 7-ik nupján d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 
pitol' kikiáltási áron alul is eladatni fog, 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsarának 10 ",»-át vagyis 226 I 
kor. 60 fillirt készpénzben, vagy az 1881 
LX. t.-cz 42-ik ij-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz.a. kelt m. kir. I.M. rendelet 8 §-ba.n 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1831 évi LX. tcz, 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905 évi május hó 9-én. 
K:r. járásbíróság, mint tkvi. hatóság.

Lukácsy kir. aibiró,

Erdős Sándor
rr——: fényképészeti műterme ■■■'
Euc'apost, IV., Károly-körut 6.

A nyári idényen át: Gödöllön, Erzsébet- 
királyné ut 10 sz.

Elismert kitűnő munka és jutányos 
árak. Specialista gyermek felvé
telekben. Á képek kidolgozása 
kizárólag főüzletem ben Budapesten 

történik.
Felvételek egész napon át, ünnep 
és vasárnapokon is eszközöltetnek.

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy 
Gödöllön, a „Központi szálloda" 

épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
tejtermékeknek 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

Törekvésünk oda irányul, hogy 
'így a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényelt minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.

Sebesedések öT 
kí/íntk azok bárminő terinészctüak, gondosan meg- 
vtaendolc minden tlsztátlanság ellen, meri ezáltal a E 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló ■ 
sebet idézhet elő, 40 eve már. hogy a megpuiiitó ■ 
huzdkenőes PRA Al HÁZIK iNÖCS név alatt, mint B 
ogy hélkü|özhetleii kötöszer snierctes. Az megvédi a H 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően M 
hat és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 fill. ff

Pot>ta szétküldés naponta. bkseb B
3 kor. 16 lill. előzetes bekül
dése után I doboz, vagy pe
dig 4 kor. 60 fillérért 6 do
boz, Asztria-Magyarország 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

I,'öi,iiktar:

FRAGNER B. es. cs kir. udvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszeráraiban, Fő 
aktár: Török József Budapest.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és bőröndös-nnmkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosiltatik. Javításuk a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kéri 26—8

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

A gyomor 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvckből gondosan elő
állítóit étvágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén ievezetö háziszer, 
mely a mértéktclenség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja cs megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsani, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor. 
Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRAÓNER
1 „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés napolta.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
désé után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe. — Raktár: Ausztria és

Magyarország gyógyszertáraiban.
■ őraktar : Török József gyógyszertára 

Budapest.


