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Tisztviselők 
országos szövetsége.

Derék munkát végeznek azok, 
akik az összes magyarországi köz és 
magántisztviselők szövetségének meg
alkotásán fáradoznak. Nehéz, fáraszió 
munkát végeznek a kezdeményezők, 
annyi akadály tornyosult már az első 
lépések megtételénél eléjük, hogy 
csak azoknak legyőzése is minden 
energikájukct igénybe fogja venni és 
ügybuzgalmukat próbára fogja tenni.

Mint minden ily közös érdekeket 
szolgáló egyesülés megteremtésénél, 
most is azok sorából történt az uj 
alakulás ellen való támadás, akiknek 
leghatározottabban érdekükben állana [ 
a nagy szövetség akcióképessé tétele- 
Apró-cseprő vicinális és magánérdekek 
domborodtak ki az „Országos Tiszt
viselő Szövetség" alakuló gyűlésén és 
arra felette zavarólag hatottak Izgató 
politikai jelszavakat is dobtak bele a

gyűlés izzó hangulatába, ami határo
zottan robbantóan hatott.

Határozottan azon a nézeten va
gyunk, hogy úgy a magán, mint a 
köztisztviselőknek teljesen azonos ér
dekeik vannak. Dacára annak, hogy 
a köztisztviselők helyzete jogilag ösz- 
szehasor.lithatatlanul előnyösebb, mint 
a magántisztviselőké, mert nyugdijuk 
van, munkaidejűk szabályozva van és 
munkaadójukkal szemben való helyze
tüket a törvény egész humánusan 
rendezi.

Ennek ellenében azonban a köz
tisztviselők fizetése kvalifikációjukhoz 
mérten jóval alul marad a magántiszt
viselők fizetésének nívóján. A közös 
érdek tehát csak az lehet, hogy a 
nagy centrális Szövetség kebelében a 
köztisztviselők vívjanak ki maguknak 
jobb fizetést, a magántisztviselők pe
dig jogihelyzetüKet építsék ki. Egye
sült erővel, egymást támogatva, a 
kitűzött célokat sokkal könyebben ér
hetik el, mint különváltan, szétforgá
csolt erői-kel.

Ezt megtanulhatták azon népré
tegektől, amelyek közös célok eléré
sére szervezkednek és máris nagy si
kereket értek el

Úgy tudjuk, hogy úgy a magán, 
mint a köztisztviselőknek számos 
egyesületeik vannak s kérdezzük, me
lyik ért el már eddig értékes eredmé
nyeket tagjai javára ? Egyik sem. — 
Klubokat, társasköröket, ahol jól lehet 
inni, táncolni, műkedvelői előadásokat 
rendezni, elég nagy számmal alapítot
tak már eddig, de szociális helyzetü
kön még egyik egyesület, vagy klub 
sem lendített.

Ezért csak sajnálatos, hogy mái 
az első, a Budapesten tartott alakuló 
gyűlésen szakadás állott be a magán, 
és köztisztviselők között, aminek okát 
abban látjuk, hogy a magántisztviselők 
olyan emberekkel képviseltették ma
gukat, akik politizálni jöttek és nem 
közös anyagi érdekekről tanácskozni.

De még jóvá lehet tenni a hibát. 
Gondolják meg a dolgot a magán
tisztviselők, midőn egy olyan tekin-

TÁRC A.

Metamorfózis.
A mi városunkban nem voltak femi

nisták. Sem a szó, sem a fogalom tudtom
mal soha se került forgalomba. Akárhány 
úri embert zavarba lehe'ett volna hozni, ha 
megkérdezték volna tőlük: mi a feminiz
mus ?

A modern eszmék — éppen mint a 
vicinálisunk — késéssel érkeztek hozzánk. 
Nemcsak a. divatos eszmék, hanem a divatos 
szalmakalapok is.

Mi azonban elég jól éreztük magunkat 
maradiságunk mellett. Kényelmet, nyugalmat 
csak a maradiság ad. A haladás fárasztóan, 
izgatván hat az idegekre. Szép dolog, de 
feles gondot, fejtörést szerez. Minek az, ha 
enélkül is meg tudunk lenni ?

így vélekedtünk egyenkint és általáno
san. Jól kitaposott formulák között morzsol
tuk le napjainkat. A leányok férjhezmentek, 
anyák lettek s ha valami közbe nem jött, 
nagyanyák. Szóval becsületesen betöltötték 
azt a hivatást, amelyet a fajfentartás jelölt 
ki számukra.

Egyébre — úgy véltük — kár gon
dolni. Időnk feleslegét pletykákkal értékesí

tettük. A pletyka olyan, mint a szerelem, 
régi, de mindig uj marad. A legrégibb 
pletyka is uj, ha a feltalálásban elég ölletet 
tudunk elhelyezni.

A legtöbbet, erre jól emlékezem, Kiss 
Eszterről pletykáztunk. Ez az érdemes haja
don szinte involválta a megszólást. Merészen, 
kihívóan eltért a szentesített társadalmi sab- 
onoktól. Pontos számítás szerint már har
minc éves volt, anélkül hogy férjhez ment 
volna. Sőt a férjhezmenésre való hajlandó
ság is hiányozni látszott belőle

Alacsony, jól megtermett leány volt. 
Barna arca szokatlan energiát fejezett ki. 
Nem volt szép arc, de nem is közönséges, 
Vékony, finom metszésű ajka valami gúnyos 
kifejezést mutatott. Sötét, tömött hajfonatai 
női körökben egyebek közt irigységet is 
támasztott.

Teljesen egyedül élt s noha nem volt 
rászorulva, szülei után elég csinos vagyon 
maradt, zongoraleckeket adott. Esernyővel a 
hóna alatt, naponta többször láttuk a ka
szinó ablakából, amint kemény, határozott 
léptekkel járta utait. mindig magánosán, vál
tozatlan sötét ruhában, a kakastollas göm
bölyű kalappal.

Igazat kellett adnunk a nőknek, kik 
nem győzték ismételni, hogy ez a leány 
borzasztóan öltözködik. Egy-egy ruhában 
a figyelmesebb szemlélők felismerték az el
hunyt anya régi ruháját.

Ezen méltán meg lehetett botránkozni. 
Egy leány, aki annyira nem tart magára, az 
nem társas lény.

így vélekedtek Kiss Eszterről, aki azon
ban egyáltalában nem törődött a felőle való 
véleménynyel. Valamikor egyik idősebb asz- 
izonyság, ki a házasságközvetitést ellenáll
hatatlan ösztönből űzte, kérdést tett nála, 
hogy nem volr.a-e Ilimen láncait stb.

Kiss Eszter sértően kategorikus választ 
adott :

— Nem tudnám, kihez? Akiké*  isme
rek, az csupa hencegő, pöffeszkedő fráter.

Meg kell jegyeznem, hogy mindenkit 
névszerint ismert e városban s igy volt 
okunk felháborodni a válasz fölült.

Ami a maliciát illeti, abban mi sem 
maradtunk adósok. Valami furcsa, egyenet
len, aljas küzdelem volt ez. Ötvenen. hatva- 
nan s hozzá csupa férfi egy nő ellen. S 
ebben a küzdelemben mégis folyton azt 
éreztük, hogy mi vagyunk alól.

Az a lány megközelithetctlennek bizo
nyult. Egy csöpp Achilles-sarka sem volt.

Emlékszem egy esetre. Egy téli csle, 
kora alkonyatkor egyedül ment haza. Egy 
parasztsuhanc nyilvánvaló tévedésből — 
mint később megvallotta, szobaleánynak 
nézte — szemtelenkedni kezdett vele. Kiss 
Eszter röviden, egyszerűen zégzett vele. 
Hátrafordult és jobbról-balról pofonütötte. 
Azzal nyugodtan hazament. 
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tclyes korporáció, mint a köztisztvise
lők bajtársi jobbot nyújtanak nekik a 
közös érdekekért vívott küzdelemben.

A köztisztviselő urak pedig áll
janak el attól, hogy folyton a kormány 
s a hatalmasok kegyét hajhásszák> 
kunyorálják. Eleget kunyoráltak már, 
de nem használt semmit. Próbáljanak 
most a maguk lábán járni és szer
vezkedjenek.

HÍREK.

A toscanai nagyherceg érke
zése. IV. Ferdinand főherceg, Toscana 
nagyhercege tegnap délután 3 orakor 
érkezett meg Gödöllőre kíséretével. 
Fogadására megjelentek az állomáson 
a gödöllői hivatalok vezetői teljes 
díszben, inig a kastély bejáratánál az 
udvari főbb dignitáriusok fogadták. 
— Gödöllő kedves vendége az idén 
különösen hosszú időt szándékozik 
itt tölteni, fölkeresi kedvenc vadász
helyeit s már mára Valkóra rándul 
vadászni.

Alakuló ülés. A Gödöllő köz
ségi képviselőtestület által megválasz
tott iparos iskolai gondnokság aug. 
31-én tartotta meg alakuló ülését. 
Elnökké ismét Nyiry Lajos, alelnökké 
Dinnyés János, jegyzővé és iskolai 
igazgatóvá Szvoboda Ignác, gondnokká 
Teér György választatott meg.

Színészeink eltávoztak. Tóváry 
Antal izintársulata aug. 30-án tartotta 
nálunk utolsó előadását. Az „Arany
kakast" adták zsúfolt ház előtt. 
Szatíra ! Mintha csak az előző üres 
házakért akarta voina kárpótolni kö
zönségünk a jobb sorsra és publi
kumra érdemes színvonalon álló derék 
társulatot. Kívánjuk nekik, hogy Vá
con — ahova tőlünk mentek, — több 
szerencsével bírják le a közönség 
fagyos közönyét s találjanak ott hálá- 
sabb publikumra.

Tandíj leszállítás. A gödöllői 
községi iskolában iskolaszéki határo
zatból a félévi tandíj egy koronára 
szállíttatott le. Örömmel hozzuk e hirt 
köztudomásra, mint egy jelentős lé
pést az ingyenes népoktatás felé, ami
nek már szintén itt volna az ideje.

Közgyűlés. Gödöllő község kép
viselőtestülete augusztus 30-án dél
után 3 órakor a községház tanácster
mében rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen a képviselőtestület a gödöllői 
vadásztel lilét bérletére nézve aként I 
határozott, hogy a cs. és kir. főudvar- 
mesteri hivatal által tett évi 6000 ko
ronás ajánlatot el nem fogadhatja, 
mert a közbirtokosság átiiata szerint 
azt a birtokos gazdák nem fogadták 
el, azoknak 800 holdas vadászterülete 
nélkül pedig a főudvarmesteri hivatal 
a község 1900 holdas vadászterületére 
nem reflektál, ilyképen aztán a gö
döllői vadászterület bérbe adása tár
gyában megtartott árverés, mely sze
rint a bérlő 1640 korona évi bérért 
Jámbor András lett, jóváhagyatott az
zal, hogy bérlő a törvényes vadkárt is 1 
köteles lesz megfizetni a tulajdonosok- ' 
nak. — A nagy vihar és vitát élőidé- ! 
zett dolog után a képviselőtestület !
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békésebb tárgyra tért át. A liázosz- 
lyadó fokozat változása következtében 
1876 kor 36 f községi és 77 kor 09 
fill megyei pótadó törlését határozta 
el, mig a behajthatatlan községi 
pótadó és községi közmunka címén 
ismét 794 kor 52 f törlése lett elha
tározva. Ezzel a közgyűlés véget ért

Öngyilkosság. Kiss Gyula 16 
éves aszódi cipésztanonc életuntság- 
ból egy forgópisztolylyal agyonlőtte 
magát.

Beiratások. A gödöllői összes 
elemi népiskolákban a beiratások 
szeptember hó 1-én veszik kezdetüket. 
A rendes tanítás szeptember hó 10-ével 
kezdődik. Felhívjuk erre a t. szülők 
figyelmét, hogy gyermekeik iskolázta
tásáról a legkomolyabban idejekorán 
gondoskodjanak és minél előbb íras
sák be, nehogy ebből kifolyólag kel
lemetlenségeik legyenek,

Pénzintézet! tisztviselők mozgalma.
A Pénzintézeti Tisztviselők Urszágos Egye
sülete nagy értekezletet hív össze, amelyen 

| követelni fogjáü az egyfolytában való mun
kaidő behozatalát és állandósítását. Az egye
sület elnöksége a meghívóban kifeji, hogy 
az egyfolytában való munkaidő az egyes 
bankokra nemcsak hogy nem hátrányos, de 
határozottan előnnyel bir, Utalnak meghívó
jukban a pénzintézeti tisztviselők arra, hogy 
egyfolytában való munkaidő, mely igen sok 
kis exisztencián segítene, már most is úgy 
a külföldön, mint nálunk is, meg van hono
sítva és teljesen bevált. Végül azon óhajuk
nak adnak kifejezést a pénzintézeti tisztvi
selők, hogy az egyfolytáoan való munkaidő 
nyolez órától 2 óráig, vagy fél 9-töl fél 
3 óráig legyen. — A pénzintézeti tisztvise
lők naggyklése Budapesten lesz.

Elfogott íélekkufár. Söffer Sán-
1 dómé csavargó asszony azzal kereste 
I kenyerét, hogy a serdülő leányokat 
! magához csábította és ha rajt nem

Ezt a pof-históriát napokig tárgyaltuk j 
széles alapon. A legszemtelenebb megjegy- i 
zéseket fűztük hozzá. Tudatosan voltunk 
komiszak.

— Hja, — mondotta az agglegény fő
levéltáros — azt a fickót ismerjük, akit po
fonütött, de hol vannak azok, akiket nem 
ütött pofon.

— Akiknek a szemtelenségét nem po
fonnal honorálta.

Szóval, oda igyekeztünk kilyukadni, 
hogy kétségeink vannak Kiss Eszter tisz
tessége felöl. Pedig nem voltak. Mindegyik 
külön-külön a tüzbe merte volna tenni a 
kezét. Mert komiszak csak együtt tudtunk 
lenni : viribus unitis . . .

Az utolsó esztendőben, amit otthon 
töltöttem, fordulat következett be ennek az 
erős szűznek az életében. Kalandos történet 
volt, mely izgalomban tartotta az egész 
várost.

A csaposi jegyző, egy jómódú özvegy
ember, éjszaka kocsin hajtatott a városba s 
bezörgetett a csendbiztoshoz. Pihegve, színé
ből kikelve előadta, hogy egyik besúgó azt 
jelentette neki, hogy azon az éjszakán né
hány notórius gazember, a neveket is tudta, 
betörni készült Kiss Eszterhez. A jegyző igy 
fejezte be szavait :

— Ahogy azokat az embereket isme- I 
rém, az elete se biztos annak a leánynak- 
Kérlek, intézkedj azonnal.

— Barátom, — mondotta — mozdulni 
se tudok. Hanem eredj te, rendelkezésedre 
adom a pandúrokat. Vehetsz magadhoz, ahá
nyat akarsz.

Úgy is történt. A jegyző, Székes La
josnak hitták, három pandúrral megjelent 
Kiss Eszternél. Már csaknem éjfélre járt az 
idő, mikor a jegyző előadta jövetele célját. 
Kiss Eszter rém vette tréfára a dolgot. Szé
pen megköszönte a gondoskodást. Aztán el
helyezte a pandúrokat a pitvarban.

— Ön jöjjön a szobába, majd be- 
fütök

Úgy is történt. A jegyző hajnalig ott 
maradt s a pandúrok hajnaltájt észrevették, 
hogy a deszkakerítés ropogni kezd. A há
rom gazember mászott be rajta Kettőt kö
zülök elfogtak az udvaron. A harmadik 
megszökött.

Kiss Eszter, mint a jegyző beszélte, 
nem erősködött egy cseppet sem. Sőt könyes 
szemekkel köszönte meg a jegyzőnek, hogy 
megmentette a borzalmas következmények-

A jegyző másnap ismét megjelent Kiss 
Eszternél.

— Csak éppen átöltözködtem, — 
mondotta.

— Miért ? — kérdezte az erős szűz.
— Mert ez igy dukál. Mert most nem 

hatósági személy vagyok, hanem kérő.
Kiss Eszter meglepődést mutatott s 

nem válaszolt semmit. A jegyző folytatta :
— Ezzal tartozom becsületemnek.
— A becsületének ? kérdezte Eszter 

csodálkozva.
— Igen, a tisztességnek. Én önnél töl

töttem egy éjszakát. Igaz, hogy muszájból, 
de mégis kompromittáltam. Mint úri ember 
tehát . . .

— Hagyja, — vágott közbe Kiss Eszter 
— engem nem kompromittálhat senki, ha
csak magam nem. A miatt nem érdemes. 
Köszönöm a jóindulatot. Isten aidja meg.

Szóval, mint a varosban nagy meg
botránkozással beszéltéi., még az élete meg- 
mentójét is kikosarazta. Micsoda leány ez ?

Emiatt erősen leszólták ... De nem 
sokáig, mert két hét múlva Ilire járt, hogy 
mégis férjhez megy a csaposi jegyzőhöz . .

A hir való volt.

Tíz esztendeig nem láttam Kiss Esz
tert ... A vasúti váróteremben találkoztam 
vele újra. Hálom gyereket vezetett a karján 
s egy kövér unnővel beszélgetett. Kicsinyes, 
házsártos panasz volt minden szava. — A 
cselédekre panaszkodott.

— Nem lehet kijönni velük. Tessék 
elhinni. Annyi mérget nyelek. Jaj Istenem I

És igy tovább az ismert formák sze
rint. Megvallom, illuzióvesztetten hallgattam. 
Tessék, — mondottam magamban — mivé 
lesznek az erős szüzek . . . Sopánkodó 
asszonykák ... És ez a metamorfózis örök, 
mint az evolúció. Kiss Eszter sem kerülhette 
el . . .

Zöldi Márton
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vesztett, elhelyezte a fővárosi roszhirü 
házakba. így akart tenni a múlt hó
26-án  is, amidőn esti 8—9 óra tájban 
az alkony leple alatt egy 13 éves gö
döllői kisleányt csábított magához s 
azzal Budapest felé irányította útját. 
Azonban a Kerepes felé vezető utón 
a leány kis húga jajveszékelve egy 
fuvarost szólított fel, hogy akadályozza 
meg testvére szöktetését. A fuvaros 
meghatva a gyermek panaszától, utána 
vágtatott a szöktető asszonynak és si
került is őt a gyermekkel együtt el
fogni. Bekísérte őket a kerepesi csend
őrségre, ahol az asszonyt letartóztat
ták.

Kútba fűlt gyermek. Rajkó 
Gábor hévizgyörkli lakos István nevű 
3 éves fia, augusztus 31-én, felügye
let nélkül otthon hagyatván az ala
csony szegélyzetü kútba esett és bele- 
fult. A gondatlan szülők ellen a hür.- 
tető eljárást megindították.

Adótisztviselők mozgalma. Az abrud- 
bányai adóhivatal tisztviselői körlevelet in
téztek az ország összes adótisztviselőihez 
s tömörülésre szólították fel őket, hogy 
sérelmeik orvoslását kieszközöljék. A kör
levél hangoztatja, hogy az adóhivatali 
tisztviselők nagy tömege vagy egyáltalán 
nem, vagy csak kis mértékben részesült a 
fizetés javttas áldásaibm, mert száz meg 
száz adóhivatali tisztv selő 200 Koronánál 
nagyobb javítást vagy sohasem, vagy csak 
rövia ideig élvezett. A körlevél szeiint a 
legnagyobb sérelmük éz, hogy amíg pél
dául a pénzügyigazgatóságok mellé rendelt 
számvevőségeknél a tisztviselők több mint 
kétharmad része a nagyobb fizetési osz
tályba van sorozva. Az adóhivatali tiszt
viselőknek több mint fele a legalsó fizetési 
osztályban van.

1154 szám 1906.

Árlejtés.

Az aszódi magy. kir. javító intézet 
részére az 1907 év folyamán szükséglendö 
mintegy 900 mm. barna kenyér, 180 min. 
fehér kenyér, 5. mm. száraz zsemlye, 25 
mm. 1. sz. búzaliszt, 25 mm. 4. sz. búza
liszt, 40 mm. 5. sz., búzaliszt, 18 mm. rizi
kósa, 4 mm. árpakása, 7 mm. köleskása, 
15 mm. búzadara, 10 mm. tarhonya, 20 kg 
köménymag, 30.kg. vegyes fűszer, 150 kg. 
paprika, 120 kg fehér kocka cukor, 25 mm 
konyhasó, 60 mm. bab, 40 mm. borsó, 40 
mm. lencse, 325 mm. burgonya, 100 mm. 
savanyított káposzta, 12 mm. vereshagyma, 
40 kg. foghagyma, 5 mm. zöldség, 30 kg. 
tehén túró, 40 kg. liptói túró, 30 kg. juhsaji, 
2500 drb. tyúktojás, 25 hl. ecet, 10 mm. 
csizmafénymáz es 10 mm. mosószappan 
szállításának vállalkozói biztosítása tárgyá
ban a nyilvános árlejtés folyó évi szep
tember hó 2 5-én d. e. 10 
órakor fog az árlejtést hirdető kir. 
javító intézetben megtartatni.

A fenti cikkek négy csoportra vannak 
osztva, mely csoportok mindegyikére külőn- 
külön is tehető ajánlat.

Az árleljés szóbeli, de a most említett 
határidőig ajánlat írásban is adható be.

Pót és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A ki a szóbeli árlejtésen részt- 

venni óhajt, — köteles az árlejtési fel
tételeket, annak jeléül, — hogy azokat 
olvasta, megértette és föltétlenül elfo
gadja, sajátkezüleg aláírni és az 
árlejtést vezető kezéhez az árlejtési 
feltételekben megállapított bánatpénzt kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpa
pírokban letenni.

Az írásbeli ajánlataikat ivenként 1 ko-
■ ronás bélyeggel kell ellátni, lepecsé- j
| telni és a borítékon a következőleg címezni.

„A magy. kir. javító intézet Igazgatóságának , 
I Ászodon. Ajánlat, az aszódi magy.

kir. javító intézet 1 *J07  évi élelmi vagy hazai 
| cikkek szükséglétének szállításéi a. —

mellékelve . . . korona bánatpénz'“
Az árlejtési föltételekben jelzett bánat

pénzt az írásbeli ajánlathoz is kell csa
tolni és azt is ki kell jelenteni az ajánlat
ban, hogy ajánlattevő a föltételeket olvasta, 
megértette és önmagára nézve kötelezőknek 
elismeri.

Írásbeli ajánlatukban az Ajánlati árakat 
nemcsak számjegyekkel, hanem betűkkel 
és korona értékben, tisztán ki kell Írni.

Az árlejtési föltételeket a folyó évi 
szeptember hó 25-ének d. e. 10 órájáig — 
a vasár és ünnepnapokat kivéve — minden
nap d. e. 9 órától 12-ig éf d. u. 3 ómtól 
5-ig lehet az árlejtést hirdető kir. javítóinté
zet irattárában megtekinteni,

Magy. íkir. javító' intézeti igazgatóság :
Aszódon, 190ö, augusztus hó 13-án.

Krajtsik Soma, igazgató.

7642. tk. 906 szám.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Löwy 
Lipót végrehajtatónak Maszló Jánosné 
szül. Ubrankovits Erzsébet végrehajtást szen
vedő elleni 336 K40f. tökekóveteles és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. 
tői vényszék a gödöllői kir. jbiróság területéh 
levő Csömör község hatarában fekvő a 
csömöri 257 sz betétben felveit Ubrankovics 
Jánosné szül, Gubek Erzsébet, Ubrankovics 
Erzsébet férj Maszló Jánosné, Ubrankovits 
Anna férj. Kurfis Józsefné és kiskorú Ubran
kovits Maria nevén álló azonban az 1881 
60. t. c. 156 §-a értelmében egészben elár
verezendő A 1 1—3 sorsz. 900, 901, 902
hisz, óhegy dülőbeli számnélküli ház, szöllő 
és legelőből álló ingatlanra és pedig ezen 
ingatlanból Ubrankovits Erzsébet fér j. Maszló 
JánpsMé, Ubrankovits Anna férj Kutfis Jó
zsefire és kiskorú Ubrankovits Máriát a B 
3—5 sorsz alattiak szerint illető 1/2-ed 
részre UbraiiKovits Jánosné szül. - Oubek 
Erzsébet javára C 2 sorsz alatt bekebelezett 
özvegyi jog épségben tartása mellett azzal, 
hogy ha az ingatlanért 885 kor. vételárnál 
magasabb Ígéret nem tétetnék, ily vétel .r- 
ban Löwy Lipót csömöri lakos utóajánlat- 
tevő fog vevőnek kimondatni az árverést 
615 kor. ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte — és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 190(i. évi 
sxepteniber hó 16. napján (l. e. 10 
órakor Csömör községházánál meg- 
tai tandó nyilvános árverésen a megjelölt 
ulóajánlati áron alul " eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát, — 
vagyis 61 korona 50 fillért készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. te. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt igaz- 
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt atszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Gödöllőn, 1906. augusztus hó 1-én. 

Lukácsy kir. albiró.

MAKULATÚRA
1 mm. 14 Korona. Cim a kiadóban.

8402 szám. tkvi. 906.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy az Aszódi hitel
bank és tpénztár végrehajtatónak Rédl Jó
zsef és neje szül. Bakai Hona végrehaj
tást szenvedő elleni 4700 kor. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pestvidéki sir. (szék, (a gödöllői kir. járás
bíróság) területén levő Gödöllő községben 
fekvő a gödöllői 305 sz. betétben Rédl Jó
zsef és neje szül. Bakai Ilona nevén álló 
A 1 1-3 sorsz. 232. 233. 234 hsz. 573 ö. i. 
számú beltelki ház. kertek és udvarból álló 
ingatlanra, és pedig azzal, hogy ha ezen 
ingatlanért 110 kor. vételárnál magasabb 
Ígéret nem tétetnék, ily vételár mellett az 
utóajánlat tevő m. kir. kincstár fog az 
ingatlan vevőjének kimondatni az árverést 
3940 korona kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1906. október hó 9. napján 
d. e 10 órakor a gödöllői kir. já
rásbíróság hivatalos helyiségében megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is, de az utóajánlati 
áron alul eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 "«-át, vagyis 394 K 
készpénzben, — vagy az 1881. LX 
t. c. 4^ §-ban jelzett, árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelelet 8. 
§-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. jbiróság, mint tkvi. hatóság.
Gödöllőn, 1906 évi auguszt. 23-án.

Lukácsy, kir. albiró.

ÉRTESÍTÉS.
Nyilvánossági joggal biró magán isko

lámban a beiratkozásokat szeptember 1, 2,
3-án tartom meg.

Teljes ellátásra is elfogadok növendé
keket, kik az iskolai tantárgyakon kívül a 
német, francia nyelvben és zongorában is 
oktatást nyerhetnek.

Garó Emília
Gödöllő, Kossuth Lajos-utca 554

*1PORCELLÁN ÉS 

ÜVEÓ ÁRUK.
Gödöllö és vidéke fogyasztási 
és értékesítő szövetkezete 
értesíti tagjait, hogy az üzletét 

porcellán és 
üveg raktárral

bővítette. Kaphatók egész servicék 
és egyes darabok is 
jutányos áron. 02~'°
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Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kerepesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f. hó 27-től naponta 
este 6 órakor Petöfi-tér Dömsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész 

napon át.
Müfogak. Fogtöinés. Foghúzás.

ELADÓ HÁZ. Faiskola-utca 
31. szánt alatti ház, 4 szoba, konyha, 
éléskamra mellékhelyiséggel együtt 
eladó. Október elsejére bérbe is ki
adó. Bővebbet ftzv. Glósz Rezsönénél 
Erzsébet-királyné ut 10. szám. 3—4

PESTI NAPLÓ
uj karácsonyi ajándéka

A Pesti Napló karácsonyi albumainak so
rozata a magyar génius javakincseinek gyűj
teménye. Irodalmunk és művészetünk hatal
mas alkotásait méltó, nemesen diszes for
mában mutatták be a Pesti Napló előfizetői
nek. Valamennyi eseményszámba ment a 
magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb 
értékesebb díszmunkák nem igen jelentek 
meg. S a Pesti Napló az ő albumait aján
dékul adja előfizetőinek.

Ez idei ajándékunk, az 1906. évi ka
rácsonyi albumunk meg fog felelni díszmun
káink hagyományainak. Meg fog felelni ne
kik abban is, hogy kiállítása fényével felül 
fogja múlni a megelőző évi kiadványainkat. 
Minden kötetünk külömb volt az előzőnél, 
pedig azok az előző kötetek is egytöl-egyig 
remek diszmüvek voltak

Idei ajándékkönyvünk

RÁKCKZI-ALBÜM
lesz. Nem tudományos, csak a történelem 
kutatásaiban gyökerező irodalmi és művé
szeti díszmunka lesz. Ismertetni fogja a nagy 
kor hőseit, ünnepjcit és izgalmas hétköz
napjait. Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, 
mélységes hangulatait, dicsőségét és szenve
déseit. Javairók fogják megírni a nagy sza
badságharc eleven krónikáját. És meg fog 
szólalni ebben a kötetben a kor költészete 
és izzó muzsikája. A dalnokot és a tároga- 
tóst is tanúságba idézzük. S a képzőművé
szetet is. Az egykorit és az újat, hogy kép
ben, rajzban ábrázolja azt a szentséges 
hőskort.

Naggszabásu festmények, elsőrangú il
lusztrációk, kiváló mesterek alkotásai diszitik 
majd e müvet. S a ülőlapokon kivül a sok
szorosító művészet egész sor több 

színnyomású képben 
og remekelni. E diszes tartalomhoz méltó 
esz a keret. Bekötését a magyar iparművé
szet elsőrangú mesterére bízzuk. Hadd felel
jen meg a remekmű nemes tartalmának a 
külső megjelenése is.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőinkön 
kivül

minden uj előfizető is
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás 
nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve, aki 
karácsonyig legalább egy félévi dijat befize
tett és egy további félévi előfizetésre magát 
kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küldünk e módoza- i 
tokra vonatkozólag.

A PESTI NAPLÓ kiadóhivatala

Megfojt ez az átko
zott köhögés! I

Köhögés, rekedtség és elnyáikásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasztilhJ,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fii!.

Fő- és szétküldési raktár:
„N A D O R“ gyógyszertár

Budapest, VL, Váczi-körut 17. szám

.<» t • ’ Gödöllő: Szentmikióssy B ■
0001(1' Alberti : Langhof Gyula. Egger mel.pasztillaB 
I\U(JÍ|UIU I Aszód. Sárkány László. hamar meggyógyított. I

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,—■ 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssé1 elfogadtatik. - ----- Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.___

1 korona 20 fillér

TULIPÁN LEVÉLPAPÍR S

sI

3

a gödöllői Erzsébet-könyvnyomdában

\A/7\ 1 1 7\WALLA JUZ-otr
mozaik, miikő és 
cementáru gyára

.. BUDAPEST .. 3(
VI!.. Gizella-ut 3

í :

Cránit-terazzo
IBetonirozások 
Csatornázások
Turbiqák és zsilipek 
Medencék
Szökőkutak
Jászolok
Fürdőkádak betonból és 
fayerice-lapokkal borítva

Faburkolatok fayeqce- 
lapokkal

Márvány-mozai k-lapok 
velencei módra

Cement-lapok sirrja és 
ró írj a i i n o z ai k u t án zat 

Mozaik-lap á la Mettlach 
Keranjit- és klinker-lap 
Fórt 1 aq d -ccm entcsö ve k 
KőagyagcBövck 
r^omán-cement 
Fortlaqd-oc 1 ne n t. 
Karmantyus Fortland 

cement csövek


