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Sztrájk-mozgalmak.
Tele vannak a lapok mostanában 

sztrájkkommünikékkel, amelyek, asze
rint, hogy a munkásoktól, vagy a 
munkaadóktól eredők, illusztrálják az 
illetők helyzetét.

A „Vállalkozók és Iparosok Lapja" 
mely a munkaadóknak az orgánuma, 
foglalkozik ezekkel s alkalomszerű, ha 
a nevezett lap közleményei révén a 
kérdésről olvasóinkat tájékoztatjuk.

A munkások nem akarnak sem
mit se, — igy mondják a bőbeszédű 
kommünikék, csak egy kicsit javítani 
helyzetükön. Hát ezt méltányoljuk, tö
rekvésüket értjük és becsüljük, hisz 
mindenki igyekszik helyzetén javítani, 
meg is kell adni a lehetőség határán 
belül hazánk ipari munkásainak is a 
módot, hogy magukat tisztességesen 
fentarthassák és gyermekeiket kellő
képen nevelhessék. Ha azonban a 
munkaadók kommünikéit olvassuk, 
azt látjuk, hogy ezek viszont kígyót, 
békát kiáltanak, szóval nehéz a na
pisajtó szórványos összefüggésü tudo- 

sitásai után tiszta képet alkotni a hely
zetről.

A való szerintünk, akik a dolog
gal foglalkoztunk, az, hogy bár az 
ipari munkások helyzete nem a leg- 
rózsásabb — hát kinek a helyzete 
rózsás a mai mostoha közgazdasági 
viszonyok közepette? — de még min
dég sokkal jobban vannak fizetve, 
mint például a nagy Németország 
munkásságának átlaga, amelyre oly 
előszeretettel hivatkozunk szoczialis 
kérdések megoldásánál.

Elég bajunk és küzdelmünk van 
az ipar terén, csakhogy mindennapi 
kenyerünket megszerezhessük; elég 
ellenséggel találkozunk a gyakorlati 
életben, hát még idebent is egyenet
lenségek, széthúzások apasztják gyer
mekéveit élő iparunk kezdetlegessé
geit, ahelyett, hogy minden erőnket 
arra használnék fel, hogy vállvetett 
munkában erősítsük meg iparunkat? 
Lelketlen munkásvezérek önző akna
munkája ez, amely vígan burjánzik, 
mint a gaz, minden törvényes védelem 
hijján és igy iparosaink, különösen a 

kisebbek, nem versenyképesek, mert a 
munkabérek magassága miatt drágák 
és oly érzékenyen sujtatnak ez urak 
tizeiméi által, hogy tengődéstiket csak
hamar a végelenyészet fogja felváltani, 
ha gyorsan segítségükre nem sietünk.

Addig, mig a munkások akczió- 
jának czélja a béremelés, méltányol
juk törekvésüket, sőt az egyenesen a 
nagyközönkség szimpátiájával is talál
kozik, de mihelyest osztályharcczá fej
lődik ki és prepotens, diktáló hangon 
követelnek a mesterektől olyan dol
gokat, minő pld. az osztályoztatás, 
akkor kell, hogy a józan megfontolás 
„eddig és ne továb“-bot Kiáltson-

Mert önérzetének ily atcztil csa
pását el nem tűri egy iparos sem és 
inkább bármennyire is perhorreszkálta 
ezt addig magyar ipar — külföldről 
hozat munkaerőt, vagy külföldön vé
gezteti magát a munkát is, ha kell, 
de ilyenbe önérzetes magyar iparos, 
aki küzd nemcsak a létért, hanem 
munkásainak kenyeréért is, bele nem 
mehet

*

T Á R CZ A.

Emlék.
Minden elmúlt, minden, 
Vágy, szerelem álom.
A világot mostan
Józanul, okosan 
Könnyű szívvel járom.

Elhangzott az eskü, 
A vallomás régen. 
Csalódás, reménység, 
Szivettépő kétség 
Elpihentek szépen.

Nem maradt a múltból 
Egyetlenegy emlék. 
De arra a csókra,
A legutolsóra — 
Arra emlékszem még! . .

Erdős Reneé.

Érettségi után.
(Monológ.)

Érett vagyok. Valóságos érett. Nyolcz 
évi lankadatlan fáradozás után végre elértem 
életem egyik czélját. Letettem az érettségi 
vizsgát. Ugyebár Önök mindezideig abban a 
téves hitben leledzettek, hogy teljes boldog
ság nincs a földön ? Nos hat nézzék meg az 
én boldogságot sugárzó arezomat, melyről 
az öröm, a megelégedettség sugarai ezrével 
szőkéinek le és mindjárt megdöntötthek fog
ják látni ama téves hitet. Mert igenis e perc
ben én vagyok az, aki e hitvány sárglóbison 
lakó emberek milliói között a legboldogabb 
embernek érzem magam. Ha százezer forintos 
főnyereményt csináltam volna, még akkor 
sem érezném magam boldogabbnak, mint 
aminő most vagyok.

Bizonyosan tudom, hogy igen sokan 
akadnak Önök között olyanok, akik azt kér
dezik, hogy hát olyan nagy boldogság az, 
ha valaki lerakja az érettségit ?

Nos hát igen tisztelt hölgyeim és maim, 
igenis, nékem az. Azonban ne gondolják, 
mintha engem az a puszta tény tett volna 
boldoggá, hogy most már nem kell a szoros 
iskolapadok között szurkolni, hogy ezután 
sans-gene fújhatom a tanáraim szeme közé 
a czigaretta füstöt, ó, dehogy, legkevésbbé 
sem. Ez csak egy kis mellékkörülményképen 
játszik szerepet a jelenlegi esetben A dolog 
mottója ott van, hogy végre bosszút állhatok 
egy emberen; mit mondok, emberen ? Ej, 

dehogy, nem is ember . . . egy . . , . egy 
tanár . . . egy latin tanáron, akin én olyan 
bosszút állok, amilyet még nem állott ember 
embertársán.

Tudják kérem mit csinált az én latin 
tanárom ?

(Hangsúlyozva.) Elszerette az én ideá
lomat! Virágcsokrai özönével teresen meg
hódította. És tudják Önök, hogy ki volt az 
a czimeres szamár, aki ezeket a csokrokat 
elszállította az én ideálomnak ? Néni gon
dolják? Hat nézzenek meg engem. Én vol
tam az.

Minden szerdán és szombaton délután 
2 órára a Pistának me,:ke!! 
ur lakásán. Megtölteni 5 
rettát, amelyből még e: 
nithettem el, mert szén . 
ur, hogy meg ne csonk 
garettával. Mikor aztán > 
szólt hozzám: „Pista! Itt' 
elmész a vlrágkereskedésbc éscivi 
egy általam már megrendelt 
Margit kisasszonyéi hoz."

Erre Pista glédába vágta magát: Amint 
parancsolja a tanár ur, meglesz; volt rá a 
felelet. Most kérdem én, hogy mit csináltak 
vol.ia Önök, hogy ha az én helyzetemben 
lettek volna? Ugyebár azt, amit én? De mint 
mondám én is úgy cselekedtem. Jólehet va
lahányszor beléptem Margité klioz, kezemben 
a tanár ur által küldött mcllcsokorral, min
dig a jó Istent és a flegmát hívtam segít
ségül, hogy csak akkor, egyedül akkor ne 
hagyjon el. S nem is hagyott el egyik sem
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A munkások erőszakoskodása, , 
melyet az utóbbi időben beállott kii- i 
löiféla íztrájkok alkalmával tanúsítot
tak, természetes, hogy a munkaadókat 
is szigorúbb intézkedésekre kénysze- 1 
ritik. így az Országos iparegyesület ' 
fölterjesztést intézett a kereskedelmi 
miniszterhez a munkaadóknak a sztrájk
ellen való megvédésére alkalmas tör- ; 
vényes intézkedések alkalmazása, to
vábbá a sztrájk törvényhozási szabá
lyozásának tanulmányozása iránt s az 
összes iparágak munkaadóinak szer
vezkedésére mozgalmat indít.

Egy iparos.

Cik-cak.
Mikor Kerkápolyi pénzügyminisztersége 

idején az ország pénzügyi viszonyai olyan 
ziláltak voltak, hogy egy pár rongyos milliós 
államkölcsönt is csak ugv kaphattunk potom 
11 perczentre, hogy az állam fekvőségeit 
kellett lekötni, a kormánypártban nem talál
kozott ember, ki a költségvetés ajánlására 
vállalkozott volna. A párt nagy zavarban 
volt, mig valamelyiküknek az a mentő gon
dolata tamadt, hogy erre az áldozatra meg 
kell nyerni Jókait, mint kinek Isten áldotta 
humorától remélték, hogy a nemzetnek be
adandó keserű labdacsot élvezhetővé tudja 
tenni. —

Jókai kénytelen-kelletlen elvállalta az 
ajánlás szerepét, s a költségvetés a ház de
rültsége között keresztül is ment. Érvei kö
zül az volt a legcsattanósabb, hogy amikor 
Olaszországban valaki csirkét eszik, a cson
tokat az ablakba rakják ki dicsekvésül, ná
lunk hála az égnek ilyen dicsekvésre nincs 
szükségünk, mert az Ízletes csirke jószágból 
kijut még a legszegényebb családnak is.

Mit adnának a mészárosaink ma annak 
az újkori Demosthénesnek, ki a mai felemelt 
húsárak jogosultságáról a közönséget meg
győzni tudná ? ** *

Jókainak svábhegyi nyaralójában volt 
egy szelíd szarkája, mint Jókai nevezte Jak- 
lija, mely szabadon járt kelt mindenfelé, s 
teljesen azt cselekedte, a mi neki tetszett. 
Élt is ö a szabadságával éveken át s nem 

egy idegen csirkének tekerte ki a nyakát, ha
nem a rért a déli 12 órát, amikor a házbe
liek ebédeltek, a világért el nem mulasztotta 
volna, erre az időre még a budakeszi erdő
ből is hazabaktatott. Különben is Jakli uram
nak kedves száma volt a 12. s minden kész
letét vagy csecsebecséjét, miket sikerült odú
jába csenni, tizenkettőig egészítette ki. Így 
talállak alvó kamrájában 12 tüt, 12gyüsziit, 
12 ollót, 12 kést. Halálát is a 12-es szám 
okoz a. amennyiben egyik svábhegyi lakos 
szakácsnőjétől akkor iittetett agyon, mikor 
éppen a 12-ik csirkét kísérletté meg elemelni.

No éppen igy fognak járni a mi mészá
rosaink is a 12 kros liusemeléssel.

Ebbe fog beletörni a bicskájuk.
Bojtorján.

Aesopiádok.
Az életunt nyulak.

(Phaedrusból.)
Egyszer a nyulak nagy zajtól felinge

relve az erdőben elhatározták, hogy a folyto
nos félelem miatt öngyilkosokká lesznek.

Határozatukatvégrehajtandó nagy csa
patban egy közeli tóhoz vonultak, hogy ab- 
bon életöket kioltsák.

Mikor azonban megérkezésük alkalmá
val a parton sütkérező békák ezrei hanyatt- 
homlok a zöldelö mocsárba ugrottak, egyik 
felbátorodott nyúl imigyen szólalt fel: „Olló 
hisz vannak olyanok is kik tőlünk is félnek! 
Éljünk csak tovább I

A koezavadász és a nyulak.
Az életkedvüket visszanyert nyulaknak 

volt egy nagy kedvenczök, egy szikár, vörös 
koczavadász. Eleinte rettegve ugrált fel előtte 
az egész nyiilgeneráczio, mert rettentő fegy
vereket hordott görnyedt vállán. Midőn azon
ban látták, hogy bár félelmes kinézése van, 
mégis gyáva, s ha nyúl ugrik fel előtte, meg
retteg, a bátorsággal kérkedő fegyvert ejt, 
remeg mint a nyárfalevél, halványul mint a 
sápadt halál, — elhatározták, hogy hálából 
gyűlést hívnak össze érdekében.

A népes gyűlésen egy nyúl ekként szó
nokolt : Testvéreim! Ismeritek mindnyájan 
azt a vörös koczavadászt, ki ugyan szemeit 
dühösen forgatva járja a erdőt, mezőt, de 
ha legkisebb nyúl ugrik is fel előtte, bátor
ságot maszkírozó szemeire gyáva rettegés 
ül. Nekünk szegény nem árt! Ugyan kí
méljük meg őt! Ne ugráljunk fel előtte, a 
szegény tehetetlen előtt. Várjuk helyünkön 
füleinket sem hegyezve, mert megijed mig 
elhalad mellettünk 1

A hálás nyulak nagy tetszéssel egy. 
hangulag elfogadták az indítványt

Ezért van az, hogy még ina is akad 
nyúl, mely nem ugrik fel a vadász előtt.

Jupiter és a róka.
(Phaedrus ütő. •.)

Egyszer Jupiter a rókát emberré vál
toztatta s királylyá tette. Amint a ravasz 
koma a trónuson ül, meglát egy a sarokból 
előrepülő legyet. A prédára merészen reáveti 
magát, Az istenek nevetnek, — Jupitur el
pirul. —

A gonosz állatot e szavakkal űzi el, 
elnyert helyéről: Élj azon módon, mely té
ged megillet, ha kegyeimet nem tudtad meg
becsülni. Ilyen rókák ma is találhatók. Jupi
ter is akad.

Fabularum magister.

1-1 1 R E K.
Keresztjáró napok. Áldozócsü

törtököt megelőző három napot erede
tileg könyörgések napjának hívja az 
egyház, mivel azonban legtöbb helyen 
csak egy templom van s igy a temp
lomok helyett városban, avagy határ
ban felállított keresztekhez vonul ki a 
körmenet Isten irgalmáért esdeni, azért 
keresztjáró napoknak is nevezik őket. 
A fejlődő természetre kritikus májusra 
esnek e napok mindig, amikor legna
gyobb szüksége van az emberiségnek 
a természet erőit kormányzó Minden
hatóra. Eredetét az ötödik században 
találjuk. Szent Mammert viennei püs
pök 469-ben, midőn székvárosát föld-' 
rengés, gyakori villámcsapások, vad
állatok s Ínség pusztitá, — felszólí
totta népét, hogy az áldozócsütörtök 
előtti három napot vele együtt szigorú 
böjtben és imában töltsék a nép imá
jának olyan nagy volt a sikere, hogy 
„cessavit ita tribulatió et subversió11 
(Th’-’.rsi szent Gergely. História Fran- 
cesian) s megszűnt a félelem és fel
fordulás" később egész Francziaor- 
szágbanelterjedt eszép szokás: 111. Leó 
pápa (f 816.) az egész egyházra kö
telezővé tette, azóta — több mint

soha. Bementem s a csokrot leghidegebben 
átadtam. Aztán pedig futam-lépésekkel tá
voztam. Azonban annyi spiritusom mégis 
volt, hogy a csokrot rendesen akkor vittem 
el, mikor bizonyosan tudtam, hogy a közös 
imádott sétálni van. És igy a csokrot mindig 
csak a. mamának adtam át. (Nagyokat só
hajt.) Ó Margit 1 Két évig voltam a titkos 
imádója. Egy mosolya, egy fejbólintása, mely- 
lyel köszöntésem elfogadta, a föld legboldo
gabb halandójává tett.

Minden reggel, ha iskolába mentem, 
mindig az ö ablaka előtt és alatt haladtam 
el. Vagy ha az iskolából jöttem ki 12 óra
kor, akárhogyan gyötrött az éhség, érezve a 
dél közeledtét, mindig kerülő utat tettem, 
csakhogy a lakásuk felé mehessek. S óh te 
(szivére mutat) egyedül te tudnál bizonyítékot 
adni, hogy mily érzelmekkel voltam én ilyen
kor eltelve.

Vagy a színházban az állóhelyemet ren
desen az ő háta mögé váltottam. Es Íme! 
Akad egy ember, aki senki más, mint az én 
latin tanárom, .-ki kiábrándítja belőlem, aki 
elhódítja telem.

Igen, mert a szegény diák nem tudott 
hetenkint kétszer virágcsokrokkal kedveskedni. 
Persze a tanár ur Margit nagysád öcsikéjét, 
azt a fajankót, ahelyett, hogy bebundáztatta 
volna, mindig jeles classificatiót adott neki, 
annak a hülyének, aki határos a sötét éj
szakával.

S mert az ilyen stikliket a szegény 
diáknak nincs alkalma megtenni, hát nővér
kék a tanár urat tüntetik ki szcretetükkel.

S egy ilyen ember miatt nem törődik 
a leány azzal, ha a szive meg is reped bá
natában az ilyen magamfajta embernek. No 
de nem baj. Gombház. Nagyon csalódik 
Margit nagysám, ha azt hiszi, hogy a Du
nának megyek Nem 1 Eszem ágában sincs. 
Sőt ellenkezőleg. Tudom én majd magamat 
vigasztalni. Lány van annyi, mint az erdei 
gomba. S ha megfontoljuk, Margit nem is 
olyan szép, mint amilyennek én láttam 
akkor . . . régen.

Ismerek én száz, meg száz leányt, a 
kiknek Margit még a nyomukba sem jöhet. 
Node meg én sem vagyok épen kivetni való 
gyerek. A ruházatom a legújabb divat sze
rint készül. A lábaim is igen csinosak. (Elő
vesz. a zsebéből egy kis tükröt.) És ez a fel
tűnően szép dús hajzat. Ez a piczi piros 
száj, amelyiket akármelyik primadonna is 
megirigyelhetne tőlem. Meg ez a takaros 
kis pörge bajusz. Római orr. Szóval össze
gezve egész énemet, fess gyerek vagyok. 
Ugyebár ? De végre is az én tulajdonképeni 
czélom most nem az, hogy kiábrándítsam 
magam a már rám nézve nem is létező volt 
ideálom s egykori szerelmem tárgyából, liá
néin az, hogy hogyan mimódon s mily esz
közökkel álljak bosszút azon az emberen, 
aki azt az imént elmondott merényletet me
részelte ellenem megeszközölni. Mert azt az 

i eljárást egyébnek, mint merényletnek nevezni 
lehetetlen. Mit csináljak? . . Mit csináljak? 

1 (Egy kis gondolkozás után). Igen. Tudom 
' már. Levágom a fülét, le az orrát, levágom 
I az egész fejét. Hopp! Baj van 1 Most jut az 

eszembe, hogy ez az ur szabad óráiban a 
gymnasium vivótanára, akiről az a hír szál
long, hogy a legjobb vivő. Nem. Lehetetlen. 
Csak nem teszem ki magamat biztos vere
ségnek? Hisz könnyűszerrel paprikást csi
nálhatna belőlem. Szó sincs róla. Nem vá
gom le a fülét, sem az orrát, sőt még csak 
csak a fejét sem. Inkább más valamit. Tá
lén pisztolypárbaj ? Nem. Nem. Ez meg 
nagyon veszélyes lehet. Ha én találnám le
lőni, ki vagyok téve, hogy két, esetleg tebb 
évi börtönre Ítélhetnének. Ha pedig ő . . ? 
Nem 1 Barátom abból nem eszel. De hát 
mit csináljak? Mitévő legyek?

Mert, hogy megbosszulom magain 
annyi bizonyos, (föl s alá járkál gondolkozva.) 
Ez az! (Czilinderét veszi.) Elmegyek azon
nal a kertészhez s megrendelek nála egy 3 
koronás mellcsokrot. Nem. Nem leszek olyan 
gavallér, mint ő, nagyobb gavallér leszek, 
öt koronás csokrot rendelek. Ott hagyok a 
kertésznél egy névjegyemet s megkérem, 
hogy azt a csokorba tegye bele és küldje 
azt el a tanár úr lakására. Persze hozzá
mellékelve a következő tartalmú kis levélkét: 

„Igen tisztelt Tanár úr“!
„Egy csekély szívességre kérem e jelen 
alkalommal. Itt küldök egy csokrot, melyet 
lesz szives ma délután Margit kisasszony 
lakására elvinni. Szívességét előre is meg
köszönve, maradok volt tanítványa Pista." 

No ha ezt a levelet elolvassa és nem 
simogatja meg az a bizonyos dolog, amely
től mindnyájunkat Isten őrizzen, hátakkor 
én . . . latin tanár legyek. Gerő Sándor. 
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XII. század — járnak körmenettel a 
hívek — munkájokra terményeikre — 
az Ég áldását kérni.

A fagyos szentek. Szegény szent Szer- 
vácz, Pongracz és Bonifácz, dehogy is volt 
tak ők fagyosak! A frigia szülte latiumi 
nagybirtokos ifjú Pongracz, a hires tongeri 
püspök. Szervacz, a gyönyörűséges Aglája 
kegyencze és jószágkormanyzója a később 
szent Bonifácz — kit szintén délen Olasz
honban latta meg először a napvilágot, — 
dehogy hitték volna, hogy oly rettegettek 
lesznek — kik rettegés nélkül viselték el 
Krisztusért a VI. szazadban a martyrhalált. 
Dehogy hitték volna, hogy annyit szidják 
okét, na fagy — s áldják, ha szép időt 
hoznak. Hogy a nap protuberancziáinak cse
kélysége — a bolygók állása, a légkör titkos 
erői — e napokon a régiek több mint ezer 
éves megfigyelése alapjan fagyot hoznak — 
arról ök ugyan mit sem tehetnek.

Kinevezés. A fölmivelésügyi minister 
az állami ménes birtokok és a gödöllői ko
rona uradalom személyzeti létszámában 
Friedricii Géza jószágfelügyelőt a VII. fize
tési rang osztályba jószágigazgatóvá nevezte 
ki és a rogarasi gazdasághoz osztotta be 

; szolgálat teleire.
A király Gödöllőn. Várjuk, várjuk, 

egyre várjuk, de hiába, a mi felséges Urun
kat, királyunkat Gödöllőre ! Nem jön I Néha 
napjan ha el is látogat hozzánk, csak erde- 
inket látogatja meg, velünk nem törődik. 
Hiaba I Vége már a gödöllői szép napok
nak ; a világ szerte hires gödöllői sejourok 
elmúltak. — Ö felsége jelenlegi ittartózko- 
dasa alatt sem fog Gödöllőn hosszabb időt 
tölteni. Ma várják Valkóra egy kis cserké- 
szésre s még egyszer a jövő hét folyamán 
valószínűleg Isaszcgen fog cserkészni.

Halálozás. Ozv. Schönfeld lgnáczné 
szül Paul Póza úrnő — e hó 18-án 68 éves 
korában Budapesten elhunyt. Temetése ma 
délelőtt 10 órakor lesz az új izr. temető 
halottas házából. A megboldogult és ko
rábban elhunyt férje, — mint előbb Gödöl
lői lakosok, — nagyobb iskola alapítványt 
tettek s ezzel írták be nevűket Gödöllő fej- 

, lödésének történetébe.
i Iparos szálló Gödöllőn. A gödöllői 

ipartestület mozgalmat indított egy iparos 
szálló létesítésére. Régen érzi az iparos osz- 

, tály egy ilyen szálloda hiányát, mert az át
utazó iparos segédek nem tudván éjjelre 
iiol meghúzódni csak nekik vannak terhűkre. 
Az ipartestület most gyűjtést kezdett az ipa
ros azálló berendezésére és felállítására 
szükséges pénzösszeg összehozása végett. 
Adományok az ipartestület pénztárnokahoz 
küldendők.

Betörés. Vasárnap éjjel, hétfőre virra
dóra ismeretlen tettesek feltörték Kriesch 
Aladár festő művész Erdö-utczai lakó házát 
s onnan több értékes ruhaneműt s egy láda 
festéket vittek el. A betörök kényelmesen 
dolgozhattak, miután a házi gazda nem volt 
otthon, s össze is kutattak mindent. Nagyobb 
értéket ékszert vagy pénzt azonban nem 
vihettek el, mert nem tudták azt megtalálni. 
A csendorség nyomozása ez ügyben eddig 
eredményre nem vezetett.

A gödöllői hitelszövetkezet mérlege. 
Igé. etünkhöz képest foglalkozunk a gödöllői 
hitelszövetket V. üzletévéMek mérlegével, a 
mely nXcmatott stb. Ez t. i. igy van kinyo- 
matva, ezen sajtóhibákkal a czimlapon. Azért 
említjük meg, mert mi is magunkévá tesz- 
szilk laptársunk, a Q. H. azon egyizben, 
egy másik pénzintézet egy nyomtatványának 
kntizálása alkalmával felállított sarktételét, 
hogy egy pénzintézeti nyomtatványnak min
denben korrektnek és hibátlannak kell lenni. 
Maga a mérleg egy minden tekintetben ér
demes alkotás. Nézetünk szerint a mérleg 
egy pénzintézet leiolyt üzleti évének, ered
ményeinek, vagyoni állapotának a hű tükre 
kell, hogy legyen. A hitelszövetkezet mérlegéről 
ezt nem mondhatjuk el. Azt sem, hogy nem 
az. Azt azonban állítjuk, hogy ágy van ösz- 
szeállitva, hogy még szakértő ember sem tud 
rajta eligazodni. Nincs benne pld., hogy hova 
lett az intézet múlt évi üzleti maradványa, 

hova lettek az előző évek nyereségei. Szóval 
áthozat a múlt évről nincs. Arról sem tájé
koztat a nyereség és veszteségszámla, hogy 
mik azok a jutalékok (j 109 kor. 92 fillér), 
mert hiszen az igazgatóság és felügyelő-bi
zottság díjazását a közgyűlési meghívóban 
közölt tárgysorozat szerint az érdekeltség még 
csak május 23-án tartandó közgyűlésén 
fogja megállapítani. Hogy lehetett tehát azt 
— ha ugyan a jutalékok czim alatt e kiadá
sok foglaltatnak, — már mostan előre be
állítani a mérlegbe ? — A mérleg-szám
lából nem tűnik ki, hogy az évtársu
latok vagyona kamatozott-e s külön- 
külön mennyit kamatozott ? Vagy ha a nye
reség és veszteség számla 13984 kor. 42 
fillér összegét fogadjuk el ez összegek ka
mat hozadékának : mennyi esik ebből az I. 
a 11. és a III. évtársulatra ? De van még 
egy érdekes lapsus kalami is a nyereség és 
veszteség számlában. Az van ugyanis a kö
vetel rovatban, hogy „Beiratási dij 605 kor. 
48 fillér." A 111. évtársulatnak azonban csak 
561. üzletrésze van, egy üzletrész után a 
szöv. alapszabályai 6 §-a értelmében pedig 
csak 1 korona fizetendő beiratási díjul: mi
ként lehet tehát 44 kor. 48 fillérrel több a 
múlt évi beiratási dijak összege 561 koro
nánál az 561 üzletrész után? Megpróbáljuk 
fejteni a rejtvényt: átiratások történtek s on
nan a többlet. De ismét kérdés előtt álunk: 
honnan származik a 48 fillér hiszen a 
beiratási dij alapszabályok szerint minden 
részjegy után kerek szám: 1 — 1 korona?

Feronospora permetező. Rézgálicz 
és kötöző háncs: ezek most a szőlősgazda 
szezon czikkei. Legolcsóbban Radvaner 
magkereskedésébnn kaphatók. Budapest, Ná
dor u. 8.

Ö felsége a bécsi szesz kiállításon. 
A Rotunde keleti részében vannak elhelyezve 
Mayfart P h. és Társa gazda
sági gépgyárak Bécs 11/1 is
mert ezég kiállított tárgyai, a melyek külö
nösen tetszetős kivitelük folytán tűnnek ki. 
A kiállított gyártmányok közül osztatlan 
elismerésben részesülnek az önműködő, sza
badalmazott, hordozható és szállítható „Syp- 
honia” permetezők, a legkisebb jegyű tisztitó 
cséplőgép, az önműködő ksve lerakóval el
látott gabona aratógép, az „Agricola" sor- 
bavető gép váltókerekek nélkül, a különböző 
szerkezetű takarmány vágó gépek és a 
„Triumph" darálógépek két oldalon rovátkolt 
örlőtárcsákkal, a hírneves kézi- és hydrauli- 
kus gyümölcs- és szőlő sajtók, valamint 
ipari czélokra szolgáló hydraulikus prések, 
két kitolható sajtoló kosárral stb. Ö Felsége 
néhány nap előtt tett kőrútja alkalmával meg
szólította a ezég főmérnökét ifj. Moser urat, 
akinél általánosságban a ezég által gyártott 
gépek felöl tudakozódott, mire Moser főmér
nök kijelentette, hogy Mayfart Ph. és Tsa 
gépgyáraiban ágy mezőgazdasági, valamint 
szőlöszeti és ipari gépeket állítanak elő. Ö 

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám.

Miudennemli koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

- Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. =====

Felsége további tudakozódására, hogy a 
ezégnek csak Ausztriában vannak-e gyárai, 
Moser főmérnök kiemelte, hogy a ezég M. 
m. Frankfurtban is jelentékeny gyárteleppel 
bir. Ö Felsége a munkások számára vonat
ke zó kérdésére Moser főmérnök kijelentette, 
hogy a bécsi gyár kb. 350 és a m. m. 
frankfurti 750-nél több munkást foglalkoztat.

Titokzatos eset. Nagy feltűnést kel
tett egyik elsőrangú budapesti szállodában 
két idegen megérkezése, akik az esti órák
ban minden csomag nélkül, szerény, szegé
nyes öltözékben szobát rendeltek. A portás 
nem is akart rendelkezésükre bocsájtani la
kást, de ezek annyira kérlelték, hogy végre 
két szobát nyittatott nekik. Közben egy nagy 
lepecsételt levelet helyeztek el a szálloda 
pánezélos vaspénztárába és visszavonultak 
lakosztályukba. A lelkiismeret nagyon fur
dalta a portás oldalát és azért óvatosságra 
intette a személyzetet a két utassal szem
ben, sőt annyira gyanússá tette az idegenek 
elzárkózása, szerény öltözéke és a lepecsé
telt boríték, hogy a rendőrségre telefonált 
detektivért, aki kora reggeltől fogva megfi
gyelés alá vette az idegeneket. Reggelre kelve 
lépésről lépésre követte őket és mennyire 
meg volt lepve a rend őre, mikor látta, 
hogy a portás által gyanúsítottak Török A. 
és Társa bankházába, Budapest, Teréz-körut 
46 sz. alá mentek, ahol a borítékból kivett 
nyerő sorsjegy alapján felvették a nagy fő
nyereményt. A titokzatosság igy vált érdekes 
esetté, mely a szegényeket egy csapásra 
gazdag emberekké változtatta Török Bank
ház rendkívüli szerencséje folytán.

rJYlLT 1 ÉR.*
•E rovatban kózlötteKÓrt nem vállal felelő*  

sóget a szerkesztőség.

Gödöllő és vidékén
--------osztálysorsjegyek =====

Törik A. és Tsa
legnagyobb és kiválóan szerencsés 

bankházából
Budapest, VI. Teréz-körut 46 a.

kizárólag nálam kaphatók.
Az I. osztály húzása május 17. és 18-án.

Az 1. osztályú sorsjegyek árai:
1/1 sorsjegy 1/2 sorsjegy 1 < sorsjegy sorsjegy

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

KOVÁCS GYULA órás OÖDÖLLÖN.
(Váczi u. 581.)



1904. május 15
4.

331 1904 vht. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróság 1904. évi V. 92 2 számú végzésé 
1-övotl eztében Dr. Adler Adolf ügyvéd áltál 
képviselt Nagy-Károlyi Kér. és Iparbank ja
vára Molnár Mihályné szül. Gál Hona volt 
szadai jelenleg bpesti lakos ellen 663 kor. s 
jár ereiéit! íoj»anatositott kielég. vcgieli<«jt<is 
utján lefoglalt és 1300 kor. becsült következő 
ingóságok u. m. Szobabútorok, kocsik, 
hordó borsajtó ló gép s egyebek nyilvános 
árverésen eladatnak. ...

Mely árverésnek a gödölk i kir. járás
bíróság 1904. évi V 92 2 számú végzésé 
folytán 663 kor. biröilag mar megállapított, 
valamint a még felmerülendő költségek ere
jéig S:-adán alperes lakásán a szőlőhegyben 
'leendő esi k' /lésére 1901. év május hó 19-ik 
napjának délután két és vél óraja hatai- 
időül kitiizetik, és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
év LX-ik t.-cz. 107-ik és 108-ik §-ai 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés | 
az 1881. évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ■ 
ezek javára is elrendeltetik.

Gödöllőn, 1904. évi május hó 7. napján. 
Élő János, kir. bir. végrehajtó.

I Kiváló szerencse Töröknél!
Feliilmulhatatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült 
csak a legutóbbi időben is
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz.

a
a
a
a
a
a
és ezeken

15 miliő ko- 
vevőinknek;

100.000
100.000
100.000 
90.000 
90.000
90.000

kor. főnyereményt a 71366. sorsj.-rc
M

»
»

4215 904. t. kvi. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gí'd l'.ői kir járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hegy a ni. kir. állam- 
kincst.'r v-'gieliajtatónak Cnestyák József 
és neie szili, tzolonyai Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 104 kor. 63 fill. tőkekövetelés 
<_s jár. iránti végrehajtási ügyében a pestvi
déki kir. törvényszék a gödöiiöikir. jbiróság 
területén levő 'Gödöllő községben fekvő a 

733. sz. betétben Onestyák József 
szül. Szobor.yai Mária nevén álló 

2 sár. 1122. Iirsz. 273 ö. i. sz.
is udvar és 1123 hrsz. beltelki kertből 

tk.r.ra az árverést 833 K. bán ezennel 
gflk.pituu kikiáltási árban elrendelte és 
gy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904.

10 óra-

gödöllői 
es iie.e 
A I : — 
hé;
álló 111.
ni ej 
liog, 
évi julius hó f-lk napján d. e.
kor a gödöllői kir. Járásbíróságnál, hivatal
ból megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog, 

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10" ..-át, vagyis 82 korona 
30 fillért készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 427. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminister rendelet 
8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. § értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllő 1904. április hó 8-án.
Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 

Lukácsy, kir. albiró.

sorsjegyre
a S306I. sz.
81161. „

: 5498. „
i 51613. „ 

76347. „
4036. „

sorsj rea 80.000 koroiiiis
a 70.000 „
a 70.000 „
a 60.000,, 
a 60.000,,
a 50.000,,

' az 52528.
a
a
a 
a 

még egyébb sok nagy nyereményt
Ajánljuk ennélfogva, hogy a vil'_

részt. — A most következő magy kir. szabadalmazott

n

kívül

94782. „ „
109780. „ „
83610.„ „
92787. „ „

I

»
»

tág legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen 
szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból

110.000 SORSJEGYRE 55.000 PÉNZNYEREMÉNY
jut és összesen egy hatalmas összeget,

g g millió koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nv .-remény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom 6S0-ÖC9*  1 nyevemcny 
iá ■■ á 2 á *

■ á 2 á > á
1 á 3 a Bá
8 36 á korona és még sok egyeli;
összesen nyeremény és jutalom E
koron*  összegben.

Az 1. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai:
1 s •ndfti sorsjegy frt —.75 vagy kor. 150; ’. i ergdeti sorsjegy írt 1.50 vagy kor.3.—

- ,, „ „ 3. „ ff 6. , i. i ff ff ff 6. ff ff 12.
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 

ellenében küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk.
== f. évi május hó 17-ig ■

bizalommal hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A.» TH
1IANKHÁZA BUDAPEST. 

Hazánk legnagyobb osztálysorsjátéx üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei :

Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 
zeum-körut 11 a III. fiók : Erzsébet-körut 54 a.

RendelőlevéMevágandó^ „ TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest
Kérek részemre..........................1. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredet

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
. „ . , k utánvételezni kérem )

tLTLb.n • postautalványnyal küldöm A nem tetsző
. g c (mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ( törlendő

c

M. kIR. LLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
Bl'DAl’EST. V. Ki: KI’I.IC r. vA( 'Zl-KÖly-UT 32. A M

■S53K

J’

fűkaszáló-, in árokra kő- és kévekötő a . at< gépeket,

valmplnt egyéb ^mezőgazdasági eszközöket

Oj döllői „Erzsébet" könyvnyomda.


