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Minden jog fenntartva

A Hatvan vidéki gazdák értekez
lete, úgy az országban nieg-inegujuió 
munkásmozgalmak, mint a környékün
kön fellépett cseléd bérliarcz általános 
megbeszélés tárgyai. E lap t. szer
kesztősége ama kérdéssel fordult hoz
zám, hogy nekem, ki e gazdák érte
kezletét összehívtam, mi a nézetem e 
tárgyban ?

Egyrészről már nézetemet elmond
tam az értekezlet megnyitása alkalmá
val, másodsorban én, aki a gazdák 
értekezletéből kifolyólag a szükebb 
körű bizottságba be vagyok választva, 
amely bizottság hivatva lesz az aug. 
27-én összeülő nagy értekezletének 
irányt adni, ha most előzőleg nézete
met elmondom, a szükebb körű bi
zottság munkálatának elébe vágok.

Azonban a 14 tagú bizottságban 
mind olyan tekintélyek vannak meg
választva, akik mindegyike önálló 
meggyőződéssel bir s igy én mit sem 
befolyásolom azt a bizottságot, ha né
zetemet a tisztelt Szerkesztő ur kíván
ságára előbb is elmondom.

Megnyitó beszédemben előadtam, 
hogy igen is a munkások mozgalmát 
figyelembe kell venni, bár tudom azt, 
hogy az ország külömböző helyein 
fellépett mozgalom legnagyobb részben 
izgatás következménye, épen úgy az 
itt a mi vidékünkön fellépett cseléd 
bérliarcz is, amit egyáltalán nem cso
dálok, hogy az egész országban léte
zik, ha elolvasom a magyar szocziál- 
demokrata párt programmját, mely
ben világosan benne van hogy a 
magántulajdont, amely az egyenlőtlen
séget okozza, meg fogja semmisíteni 
és ezzel az ezen alapuló törvényeket, 
erkölcsöket és szokásokat megváltoz
tatva, a termelési eszközöknek közös 
tulajdonná tételével az emberi élet
nek uj tartalmat fog adni. Tehát mit 
csodálkozunk azon, hogy munkás 
mozgalmak léteznek ? Még sok tanult 
ember is hajlik a könnyű szerzés felé, 
hát még a szegény tudatlan munkás 
nép ?! Az igaz, hogy megnyitómban 
azt mondtam, hogy izgatás volt leg- 
öbb esetben a mozgalom alapja, de 
tértem gazda társaimat, hogy tekint
ünk el attól, hogy mi indította a

munkásainkat e mozgalomra és mind 
ettől eltekintve vizsgáljuk meg a dol
got és segítsünk ott, ahol szükségét 
látjuk. És gazdatársaim méltányolták 
ezt és legnagyobbrészt odaadással 
mentek a dologba, amit mutat az is, 
hogy ott ekkor igen érdekes eszme
csere folyt le, amit a t. olvasó e lap 
hasábjain fog is majd olvashatni. De 
hát t. Szerkesztő ur az én nézetemet 
óhajtja e dologban, ami az elmondot
tak után a következő lenne:

Én teljes jóindulattal vagyok a 
munkások iránt, amit már számtalan 
Ízben megmutattam és most sem hi
ányzott a jó akarat, bár nyíltan ki
mondom, hogy a bérfizetés amit ma 
a cseléd kap a gazdáktól, elég arra, 
hogy a cseléd vagy arató megélhessen, 
mert ma a munkásnép és családja a 
gazdaságok intenzív kezelése által, 
több napszámhoz jut, mint valaha.

Ez már segít a munkáson, hiszen 
a régi időben, mikor még a gazdasá
gok egyszerű berendezésűtek voltak, 
napszámos alig kelletett, az arató 
munkás bére úgy lett megállapítva, 
hogy szerezzen magának kenyérre 
valót, azt lehet mondani egész télre.

Az aratónak a régi időben meg
állapított bére ma is érvényben ma
radt, mikor a munkás abban a hely
zetben van, hogy aratásig folyton 
munkát talál, a sok szőlő, czukorrépa 
stb. munka következtében; viszont 
aratás után késő őszig. Most marad 
a téli idő, hiszen régente ki gondolta, 
hogy télen valami munkát végezzen, 
kivéve a felföldön a favágást.

A téli munkát a munkás csak a 
házi ipar útján szerezheti meg. Mind
ezeket tekintetbe véve, én mégis a 
munkás pártjára állok. Mert daczára, 
hogy a munkás a fentiek szerint ked- 

! vezőbb helyzetben van ma, mint 
I régente, de viszont a niunkásnép is 

szemben áll ama társadalmi bajjal, 
amely bajban benne van az egész 
világ társadalma, hogy az igények ma 
már oly magasra hágtak, hogy a leg
vagyonosabb osztályt is mélyen érin
tik s anyagilag nagy megpróbáltatás- 

: nak teszik ki.
E társadalmi baj legfelülről, fo

kozatosan lefelé megtámad minden 
osztályt és sajnos e bajba bele esett 
az egész munkás osztály is. Tehát 
itt kezdődik az, amit én állítok, hogy 
a munkás jelen fizetésből meg élhet, 
de az általános társadalmi baj az u. 
n. „jobb megélhetési vágyra ösztönzi"

és el nem tudja képzelni, hogy hi
szen ő dolgozik és még sem telik 
mindenre a kereset. Mert szinte ész
revétlenül esett bele ebbe az általá
nos társadalmi bajba. Én tehát számi- 

| tásba veszem e társadalmi bajt, amely 
i baj már sok embert tényleg a magán 
1 tulajdon megdézsmálására ösztönzött 
■ és én számolva e bajjal a veszedelem 

előtt, mely esetleg a munkást bele
sodorná az erkölcsi süllyedésbe, lelki 
ismeretemtől buzdítva hallgatom meg 

1 azon — mondjuk izgatok által felbuj- 
] tatott — népet.

Ez ösztönöz engem arra, hogy a , 
I megválasztott 14 tagú bizottságban is 

azt proponáljam, hogy a cselédek 
részére megállapítandó lehetőleg egy
öntetű bérfizetésnél az ezen vidéken 
szokásos legmagasabb bérfizetést ve- 

1 gyük alapul. Ez legyen a fizetés a 
nagyobb gazdaságokban s épen igy 
kisebb gazdaságokban is, mert csak 
természetes a nagyobb bért nem bír
ják meg, de ott is egy méltányos, 
lehetőleg egyöntetű bérfizetés legyen, 

i Tehát a valamivel kisebb vagyis I. 
| osztályú fizetés , a kisebb gazdaságok 
| részére, mig egy 11. osztályú fizetés a 
i nagyobb gazdaságok részére lenne 
' megállapítandó. Ez kötelező lenne a 
i gazdákra, melynél többet sem, de 
| kevesebbet sem szabadna fizetni. Te- 
| kintetbe véve a termelési viszonyokat, 
’ hogy egyik gazdaságban, egy vidéken 

több búza vagy rozs terem, a szerint 
i e bérfizetés változna, de már e 14 
í tagú bizottság hivatva lesz-e kérdést 

is megoldani, hogy rozs helyett ineny- 
i nyi búza, vagy viszont?

Ha e bérfizetés egyöntetű lesz, 
meg fog szűnni a téli cseléd népván
dorlás, mert a fizetés egyforma, ezért 
nem lesz érdemes vándorolni; dol
gozni mindenütt kell, tehát e miatt 
nem fog senki helyet kelesni.

A negyedek ne ujévkur kezdőd
jenek, de november 1-én. Akkor már 

I a gazda elvetett, hurczolkodásra van 
idő, továbbá emberbaráti sftmpontból 
is, akkor még nincs oly zord idő és 
a cselédnek nem kell apró családtag- 

| jával hideg, fütetlen szobában meg- 
- húzódni, ami sajnos számtalan beteg

séget és halált okozott már.
A cseléd asszony robotot határo

zottan el kell törölni, ez nem felel 
meg a mai kor színvonalának, de e 
helyett a cseléd asszony szükség esetén 
12 napot napszám mellett tartozik 
dolgozni, de azt is csakis a nap má-
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sodil; fel ben v g is délutánonként, 
mikor már a házi teendőit elvégezte. 
E: i t.’zke.és a pusztai gazdaságok 
érderéaei vm, mert lehet hogy a 
gaz..a érté s terménye az idő viszon- 
i .gságr k Következtében e'pusztulhat, 
és o.y pusztai gazdaság hol szerez 
s.i.-gose:i másként napszámost.

A gazdaságok eddig is orvost 
fizettek a cselesnek, most az értekez
letből kifolyó ag hallottam, hogy a 
gyógyszert is hajlandók a gazdák fi
zetni, továbbá a következő évre be
maradt cselédnek az adóját, és mint 
Icgujabbat a baleset elleni biztosítást 
sz.i nékozik a bizottság alapos tanul
ni <:iyo,tás tárgyává termi, hogy azt is 
fzet.ié, ami oly valami jótétemény, 
amit csak az a szerencsétlen fog tudni 
vagy családja, ha be áll a munka
képtelenség, és fizetésének 100-szo- 
rosát kapja meg egyszerre, ha meg
hal ay illető, annak családja.

Azt hiszem mindezek oly fénye
sen bizonyítják a gazdák jóindulatát, 
hogy a munkásnépnek be kellene 
iátai, hogy nem az izgatókhoz kell 
nekik folyamJvl.ii, de a gazdákhoz, 
mert a gazua megadja az igaz bért, 
holott az izgat.'; nem adja meg az 
igaz tanácsol.

A selyembogár tenyésztés, ami 
egy ->agy jövedelmet ad a munkások
nak. Tolna vármegyében, ahol a nép 
chez már hozzá szokott, szinten egyik 
része a kommenczlónak, a cseléd ott 
f .gadáskor, mielőtt a szegödmény 
mennyiségét kérdezi, azzal kezdi : 
Szabad-e bogarat tartani ?

Ezt biztos kuttorrásból tudom, 
hogy egy-egy munkás család észre 
vchete'len munka után egy évben se
bem bogár után 100—159 koronán 
felül kap.

Szóval a gazdák a legjobb ta
nácscsal és legjobb indulattal vannak 
a munkások iránt, és lesznek is, hisz 
érdekük ez, és e kérdést lehetőleg a 
megoldás felé fogják "‘vezérelni, mert 
a munkás érdeke, hogy számadását 
megtalálja, igaz, a törvény védi a 
gazdát az esetre, ha a -munkás fenye
getéssel kölcsönösen megállapított bér 
fizetés ellenére meg tagadja a mun
kát, de e mozgalma a gazdáknak azt 
bizonyítja, hogy nem akarja a ható
ság intdzkedésével el simítani a dol
got, de igenis a munkás jobb megél
hetését kívánja biztosítani.

Ha ez sem használna, ha a mun
kás még ez után is az izgató szava
ira halgatna, sajnálnám, én aki a 
munkások érdekét szintén a szivemen 
hordom, de azt mondanám tanuljon 
hát minden ember a maga kárán !

Hazafiui üdvözlettel

Gróf Keglevich Gyula.

HÍREK.

Színház.
Egyre fokozódó érdeklődés mel- 

' lett játszik színtársulatunk.
Mire befejezik a nyári saisont, — 

1 mert hiszen e hó 15-én lesz Hegedűs 
Gyula mester, a Vígszínház közszere
tetben álló művésze szives közreműkö
désével az utolsó előadás, ép belemele
gedne közönségünk a -zinházba já
rásba.

Csütörtökön a „Takarodó" ment 
telt ház előtt, jó előadásban.

Cséki, mint Volkhard őrmester, 
j meglepett bennünket egy színes, kész 

és tökéletes kabinetalakitással. Kár, 
I hogy eddig szerepet nem kapott ez a 
i jóravaló, ambicziózus és tehetséges 

színész. Szendéné mint Klári, Hegyessy 
mint Mihalek, Gerő mint Helbig, Ma- 
kay és Szigethy mint Hőwen és Lauf- 
fen kaptak megérdemlett tapsokat.

Pénteken Herczeg Zseni jutalom
játékául „Drótostót'1 ment, Gerő Sán
dor vcndégfelléptével.

A nézőtér ez alkalommal is szé
pen megtelt s a lelkes publikum ak
kor is megragadott minden alkalmat, 
a jutalmazott primadonna ünneplésére.

Fess Zsuzsira is volt, különösen 
a kaszárnya-jelenetben, Karácsonyival 
együtt. Makay ügyes Günter, Hegyessy 
remek őrmester, továbbá Rajcsányi, 
Gerő, Szigethy mind kiválóak voltak.

A három kis baba :a két Tőváry 
gyermek és a karmester kislánykája 
— ennivalók voltak.

Szombaton nagy este volt: nagy 
sikere a színtársulatnak.

Sulamith — Herczeggel, Kará
csonyival és Rajcsányival, kik a gyö
nyörű énekszámokat mind egytől egyig 
érvényre emelték. Hálás is volt irán- 
túka nagyszámban megjelent közönség.

A kis Karácsonyi baba — csok
rot is kapott bájosan ellejtett táncz- 
betétjeért.

Medgyesi egy szerecsen szolga 
személyében Makay, Szigethy, He- 
gyessv mint kérők nyújtottak kiváló 
blattokat.

Ma délután Petőfi Sándor élete 
és halála czimü hazafias színmű és 
este Obrenovits Sándor dráma megy.

Lapunk legközelebbi száma, a 
közbeeső ünnepek miatt — csak va
sárnap jelenik meg

Nagyboldogasszony napja. E hónap 
15-én ünnepli a r. katli. egyház Mária-halá- 
lának és mennybevitelének emléknapja. Má
riáról az Ur rendelkezése folytán János 
apostol gondoskodott, mintha saját anyja 
volt volna, egészen a Szent-Szliz haláláig. 
Ez Jeruzsálemben következett be s teste a 
Getszemani nevű kertben temettetett el. 
Temetésén Tamáson kivűl mind jelenvoltak 
az apostolok. Harmadnapra megjött Tamás 
is messze. Keletről s nagyon óhajtotta látni 
a Szent-Szilz hült tetemét. Felnyitották a 
sírját, de abbnn csak a temetögyolcsokat 
találták meg: az Istenember felélesztette s 
magához intette szeretett anyjanak drága 
szülőtestét Nekünk magyaroknak, nagy nem
zeti ünnepünk, Mária mennybevitelének ün
nepe: 1000. évben ezen a napon koronázták 

| királylyá Szent-lstvánt s 1038-ban ezen a

1 napon halt meg, miután Magyarországot 
I Mária oltalmába, pártfogásába ajánlotta 
I volna. így 'ett a Magyarok Nagyasszonya az 

Istenembernek szentséges és dicsőséges 
j anyja I

Nyilvános izáinadás. A gödöl
lői tűzoltóság e hó 5-én megtartott 
tiszti bálján felülfizettek : Gallé Antal, 
Valter Sámuel 10—10 kor. Dr Tegze 
Lajos, dr Rosenfeld Sándor 8—8 kor. 
Székely Lajos 7 kor. Dr Bezsilla Ist
ván, dr Urosch Stajitsch. ifj.. Szabó 
Kálmán, Zinnern Oszkár, Krenn Ká
roly, Vermes Dezső, Podhorányi Jó
zsef, Rosenfeld Gyula, Sass István, 
Téchy Gyula, dr Rudolf Béla, Csorba 
István, dr Szalay Sámuel, Bluinenthal 
Manó, Baky Imre, Farkass Oszkár, 
Lendvay Béla, Romeiser Vilmos, dr 
Török Arthur, Gold Ignácz, Prokesch 
Rezső, Rochlitz Tódor, dr Heyder 
Ödön, Fenyő Maye-, dr Színek Ernő, 
Dúlta János, Horváth László 4—4 K. 
Mérő Lipót, dr Polner Zoltán, Bittó 
Lázár, ifj Eperjessy Mihály 3—3 kor. 
Fleischmann Béla, Kern Rezső, Ros- 
ner Ferencz, Harnios Károly, Hecht 
Károly, Molnár Sándor, Gönczi Mik
lós, Rózsa István, Bodó Alajos 2—2 K. 
Pirkner Imre, Szauer Tódor, Kocsis 
Ferencz 1 — 1 kor. Tiszta jövedelem 
160 korona. —A testület parancsnok
sága ezúton is hálás köszönetét nyil
vánítja mindazoknak, kik a mulatság 
sikerét anyagi támogatásukkal elő
mozdították.

Közgyűlés: Gödöllő község
képviselőtestülete f évi augusztus hó 
14-én d. u. 3 órakor a községház 
tanácstermében rendkívüli közgyűlést 
tart. Tárgy : Vadászati árverési jegy
zőkönyv jóváhagyása.

Gépbemutató Gödöllőn. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let augusztus 25, 26 és 27-én a gö
döllői koronauradalomban a szalma- 

. és szénasajtológépeket és cséplőgé- 

. pekre felszerelhető önműködő etetö- 
készülékeket mutat be az' eziránt ér
deklődő gazdáknak.

Mulatság. F, hó 19-éri nagysza
bású jótékonyczélu mulatság lesz a 
Miskey fele vendéglő összes helyisé
geiben, valamint az előtte elterülő 
erdőcskében, melyet a jótékony czél 
érdekében Egyed Lajos ur állomásfő
nök készséggel átengedett. A mulatság 
fénypontja a műkedvelő színi előadás 
lesz, melyből a próbák már nagyban 
folynak. Színre kerül 3 egy felvoná- 
sos vígjáték : Rendőrfőnök jó fiú, 
Télapó és Egyetlen leány. — Másik 
érdekessége a mulatságnak a szabad
ban felállított buffet sátrak, hol jóté
kony hölgyek árusítják majd saját 
készitményü ételeiket. A tombola 
ugyancsak szabadban tartatik meg, 
melyen számtalan értékes tárgy van 
díjul kittizve ; Tombola után reggelig 
táncz. — A rendezőség minden irány- 

, bán buzgó tevékenységet fejt ki a 
' siker érdekében, melyben segítséget 

nyújtanak a benszölöttek is, kik közül 
sokan vállaltak el vezető szerepet.

, Belépti dij az l-III sorban 3 kor, a 
i többi sorban 2 kor., állóhely 1 kor.

A szinielöadásra váltott jegyek egy- 
' szersmind a tánczmulatságra is érvé
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nyesek. — A tánczmulatságra külön 
belépő 1 kor. Minden belépő egy 
tombola jegyet ingyen kap.

Mérsékelt jegyek Szent István nap
jára. Szent István ünnepnap alkalmából a 
vasutak a szomszédos forgalom kizárásával 
Budapestre mintegy 30 százalékkal mérsé
kelt áru menettéri jegyeket adnak ki. Ezen 
menettéri jegyek évi augusztus hónap 18- 
tól 20 napjain — az utóbbi napon azonban 
csak a reggeli órákban valamennyi személy
szállító vonathoz (expressz vonatok kivéte
lével) fognak kiadatni. A menettéri jegyek 
5 napig érvényesek, visszatérés legkorábban 
csak augusztus hónap 20-án délután történ
hetik, korábbi visszatérés esetén a jegyek 
érvénytelenek. Az utazás megszakításának 
se menet, sem jövetkor ntnes hely. Gyer
mekekre külön kedvezmény nem engedélyez
tetik.

Magyarország legkedveltebb és 
legelterjedtebb lapja ma kétségtelenül a 
Pesti Hirlap. Legkedveltebb, mert jó ellen
zéki szellemű, minden irányban független, 
szókimondó, demokrata elvti újság ; legelter
jedtebb, mert napról-napra legnagyobb ter
jedelemben minden más lapnál gazdagabb 
tartalommal jelenik meg, tehát legjobban 
megéri az árat. Nagy elterjedtsége folytán a 
hirdető közönség is legtöbb hasznát veszi, 
amit bizonyít hirdetéseinek, köztük az apró 
hirdetéseknek rendkívüli mérvben való föl
szaporodása. Szinte felesleges is hát felhívni 
ily lapra t. olvasóközönségünk figyelmét. 
Inkább csak azért tesszük, mert a szerkesz
tőség a félévi forduló alkalmából a jövő 
negyedre a nagyon kedvelt amerikni bűn
ügyi regén) ek mellett érdekes eredeti regényt 
is helyez kilátásba ; meg hogy figyelmeztes
sük arra a körülményre, hogy aki — habár 
havonkinl is — júliustól kezdve félévig egy
folytában nem tartja a lapot, elesik a Pesti 
Hirlap közismert és közkedvelt karácsonyi 
ajándékától : a Pesti Hirlap nagy képes 
naptárától, mely évről-évre gazdagabb tar
talommal és szebb kiállításban jelenik meg. 
Van a Pesti Hírlapnak más kedvezménye is 
a Divat Szalon, ez a pompás és kitünően 
szerkesztett divatlap hölgyeknek, melyet a 
Pesti Hirlap előfizetői félárcn rendelhetnek 
meg.

Ha megemlítjük, hpgy a lap nagyszámú 
rendes íovatait a közhasznú Kertészet 
rovattal gazdagította, már csak az marad 
hátra, hogy t. olvasóink figyelmébe és pár
tolásába ajánljuk e kitűnő napilapot a félév 
letclése alkalmából. A Pesti Hirlap ára egy 
hóra 2 kor. 4 fill., 2Vhóra 4 kor. 80 fill., 
negyedévre 7 kor., félévre 18 korona. A ki
adóhivatal, honnét mutatványszámokat is 
lehet kérni: Budapest, V., Váczi-kőrut 78 
szám.

Iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmcntcsen küldünk 
eisy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea, 
étel vagy szeszes italban cgyfrrniáti ad

ható az ivó tudta nélkül.
' A Cozapor többet ér, mint a vil.il, 

minden szóbeszéde a tartózkodá rög 
mert csotiahatása cilcnsze:ivc«8é teszi ;.z 
iszákosnak a szeszes ih t. A Cm olyan 
csendesen és biztosan Iliit, li<jy feienég, 
testvér avagy gyermek cgv.'iTiu.i az ivó
nak tudta nélkül a Üi it’a é-nr illető még 
csák óé a is s.;ti mi okoz’, i i.'t. át.

A Coza a családok ezrei: :>é!:!tetfe 
ki ismét 8’k-sok ezer férfit a ‘■•éry-t é« 
becstelenségtől megmentett, kik k..-öbb 
józan polgáruk és ti íves fi t de- berek 
lettek l ömér lek fi i.'alei hcA a ló utra 
es szere ekéjéhez «cgltcit sok emotnuk 
éleiét számos évvel megh isszabitof' ■

Az intézet, mely a Coz ’o r ttfaj !o- 
imsa, min Inzik’ak, kik k iái, egy 
próbaadagot és egv köszön -írásokkal 
telt könyvet ’ii- és költsé-jment sva kllld 
hogy i,rv bárki is meu.C’ >zí ./.lessen blz- 
t »s hamisáról - Kezeite '3 k, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen prjln it. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.
bérmentesitendők.

Coza Inotitute 
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

5804. sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény kivonat,
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ható- j 

ság .közhírré teszi, hogy Hoffmann ezég 
végrehajtatónak Szemko Gyula végrehajtást 
szenvedő elleni 142 kor. 50 f. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a pest
vidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir, járás
bíróság területén levő a Rákoskeresztúr köz
ségben fekvő a rákoskeresztúri 1099. sz. 
betétben A f 1. sor 4481 15. hrsz. 21. és 
23. ö. i. szám alatt felvett ház és házhely
ből Szemkó Gyula B 4. alatti G részbeni 
jutalékra az árverést 1973 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1905. 
évi szeptember hó 4-ik napjának d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlan becsárának 10c°-át készpénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképcs értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1965. junius hó 10-én.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság: 

Lukácsy, kir. albnó.

Uh Vfv'i

TAN- ÉS NEVELŐ
INTÉZET

== NYILVÁNOSSÁGI JOGGAL = 

Gödöllőn, Kossuth Lajos-u. 554. 
Az intéztt 18 év óta áil fenn.
Intézetem államérvényes bizonyít
ványokat állít ki. — A beiratások 
szeptember elsején kezdődnek, 
azonban már most is lehet elő- 
.......... .. .. jegyezni......................

Benlakásra is elfogadok növendékeket, 
kik német, franczia nyelvekben és zon- 
— gorázásban is oktatatást nyernek. —

ÓARÓ EMÍLIA
intézet-tulajdonos.

W W M W V w w

5064 sz. tk. 905.

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

hatóság közhírré teszi, hegy Dr. Mezvy 
Manó végrehajtatónak Ocsovai János (nős 
Qéczi llonávalj végrehajtást szenvedő elleni 
112 kór, tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a pestvidéki kir. Törvény
szék a gödöllői kir. Jbiróság területén levő 
Göd illő községben fekvő a gödöllői 1732 
sz. tkvi. betétben A f 1 sor 964 11:2 hrsz. 
172/2 0. i. sz. ház és kertből Ocsovai János 
(nős Üéczi Ilonával) B. 1. alatti G részbeni 
illetőségére az 1969 1899 sz. végzéssel özv. 
Ocsovai Jánosné szül. Gabo nyik Mária 
javára C 2 alatt bekebelezett özvegyi ha
szonélvezeti jognak épségben tartása mellett 
1280 kor. kikiáltási árban es a gödöllői 1764

sz. tkvi betétben A I 1—3 sor 3620, 3521 
és 3622 hrsz. alatt felvett szőlő és szántóból 
ugyancsak Ocsovai János nős Géczy Iloná
val B. 1. alatti U részbeni illetőségére 405 
kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fenneb megjelölt ingatlanok az 
1905 évi augusztus hó 19 napián dél
előtti 10 órakor a kir. Jbiróság hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alul is 
elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 ""-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42§-ban jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 szám alatt kelt rendelet 
8 §-ában kijelört óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

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

Lukácsy kir. albiró.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
A gödöllői ev. református elemi 

iskola átalakításához és uj építkezésé
hez szükséges:

I. f ö I d,- k ő m ü v e s é s el
helyező,

II. á c s-,
III. c s e r é p f e d ő,-
IV. b á d o g o s,-
V. asztalos,- I a k a to s,- 

ü v e g e s és m á zol ó munka k r a,-
VI. redőnyökszállitására 

a gödöllői ev. ref. egyház presbi
tériuma f. é/i augusztus hó t6-án 
nyilvános, z;t ajánlati verseny tárgya
lást fog tartmii.

A gödöllői ev. ref. egyház lel
kész! hivatalában megszerezhető és 
kellően bélyegezendő űrlapokon teendő 
ajánlatok lenti munkált bármelyikére 
külön-külön avagy az összes mun
kákra együttesen, lepecsételve és 
„Ajánlat a gödöllői ev. ref. elemi is
kola átalakításához és útépítkezéséhez 
szükséges.............munka
felirattal ellátva folyó évi augusztus 
hó 16. napjának déli 12 órájáig 
a gödöllői ev. ref. egyház lelkészi 
hivatalánál nyújtandók be.

Az ajánlatokhoz, az ajánlati ösz- 
szeg 5 G-nak megfelelő bánompénz- 
nek a gödöllői adóhivatalnál történt leté
telét igazoló betétjegy, vagy az állam
pénztárak által elfogadott értékpapírok, 
vagy valamely elsőrangú budapesti 
takarékpénztárnak illetőleg a gödöllői 
takarékpénztárnak betétkönyvecskéje 
csatolandó.

A fenti munkákra vonatkozó terv, 
valamint az általános is részletes fel
tételek a gödöllői ev. ref. egyház 
lelkészi hivatalában tekint-.ietők meg.

Az árlejtést hirdető presby- 
torium fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlati összegekre való 
tekintet nélkül : az ajánlattevők 
között szabadon választ!.ásson.

Gödöllő, 1905 augusztus8 napján

A gödöllői ev. ref. egyház
pi'esbyieritinia.
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19C5. augusztus 13.

Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

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

Rendűi GDDÜLLÖN junius hó 1-töl a 
.. J.ujui féle házban Petöfi-tér, naponta 

u. 6 órakor, vasárnap és ünnepnapon 
egész napon át.

Foghúzás. Fogtöniés. Müfognk.

Borszéki G YÓGYBOI^VIZ
a aavanyuvizek királya

Csikntegyében.
Fúrdőidény junius 10-től szept. 15-ig.

900 m. magas, ösfenyvesek között fekvő 
klimatikus gyógyhely, világhírű hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vasláppal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szobaárak idényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
fürdőárak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kintert meghaladó pompás 
sítautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Fürdőiyvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten Vili., 
SzenUirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
nig vasúton. Naponta gyorskocsijárat váltott 
lovakkal, gyönyörű szép és jó utón. Gyors
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. 16.

5763. sz. tk. 905.

Árverési hirdelmény kivonat,
A gödöllői kir. jbiroság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Haasz József végre
hajtatnak Lusztig Ármin és neje végrehajtást 
szenvedők elleni 4800 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a pest
vidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir, járás
bíróság területén levő a Rákoskeresztúr köz
ségben fekvő a rákoskeresztúri 1884. sz. 
betétben Lusztig Ármin és neje szül. Haas 
Zsófia nevén álló A f 1 sor 734 4 hrsz. in
gatlanra és az azon épült Neptun utcza 1 
sz. alatti házra árverést 1606 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1905. 
évi szeptember hó 5-ik napjának d. e. 
10 órakor Rákoskeresztúr községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
160 korona 60 fillért kész pénzben, 
vagy az 1881. évről LX. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt m. 
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
a kijelölt óvadékképes éitékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. tcz. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1965. junius hó 8-án.
Kir. járásbiróság mint tkvi hatóság:

Lukácsy, kir. albiró.

Erdős Sándor
- fényképészeti műterme =
Budapest, ÍV., Károly-körut 6.

A nyári idényen át: Gödöllőn, Erzsébet- 
királvné ut 10 sz.

Elismert kitűnő munka és jutányos 
árak. Specialista gyermek felvé
telekben. A képek kidolgozása 
kizárólag főüzletemben Budapesten 

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

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

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

épületében levő helyiségben 

tejnek, valamint egyébb 
tejtermékeknek 
elárusitását berendeztük.

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 
úgy a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

= 7 koronáért =
egy pontosan járó nickel 

remontoir óra 
......... jótállás inellett .........

PEUTSCH A. MÓR 
órás és ékszerésznél 

Budapest, VI., Király-utcza 44. sz.
Nagy raktár ékszeráruk és 
óra különlegességekben.

Bármily órajavitós a korona.

||=É<:ook«johnson 
amer. szabadalmazott.. .. 

............. tyukszemgyürüje.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere- 
nagyszerü hatással és azonnal csillapítja a 
fájdalmat. Kapható minden gyógy»»er- 
tárban Aimxtria-Ataffyarorsxógoti. 1 
darab borítékban 20 fillér, 6 db kartonban 
I korona, postai küldés esetén 20 fillérrel 
több. Főraktár Magyarország részére: Török 
József gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
utcza 12. Központi raktár Magyarország 
Ausztria részére: A szamaritánushoz, Grá-

Sebesedések
■ *aOk bárminő t«rnit»zttüek, gondosan mag-
I ríö%ndők minden tieztátlaneác ellen, mert a
■ leflkieetjb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló
■ sfliet idé/list elő, 4U éye már,, hogy a
| lii:iVe. '-cs PRA Al HAZIKÍNÖCS név rkitt, mint 
I er.’ nebTil öíTietlcn kiitoszer smerefes. Az mt 
I sfiiet, ctilGipitjr a gyulladást és fájdnlmnt 
I Itat és elősegíti ;i g; ógyullást. 1 doboz 70 fill. 
H ftiem Pii ta szélküldés naponta.
■ 3 k -r b> fi'l. előzőt s bekül- 
B (lése után 4 do'-oz, vagy pe- 
U dig 4 kor. (ifi fillérért fi d< - 
H hoz, As;’trti<-M;igy«Trors7ág 
fí bárm-lv löszébe liérmentve 
ra szállititik.
y A csomag minden részén a 
y törvényileg bejegyzett védjegye van.
1 l,'A|,;i l« I .i r :

ü FRAGNER B. es. és kir. udvari szállító 
p a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
B Prága, Klemseite, Nerudagasse 

sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Ma'varország gyógyszertáraiban, l ő 

Török József Budapest.

Szijgyárt-,ó nyerges- 
és böröndös-munkák
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javításuk a 
egjut.ányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kért 26—18

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

M------- ----—■
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
állított étvágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén ievezető háziszer, 
mely a mértéktelenség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fel 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRA6NER B. “a,.Tkí
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.

I
 Postai szétküldés naponta.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.

Főraktár : Török József gyógyszertára 
Budapest.

Gödöllői Erzsébet-könyvnyomda.


