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A vidéki takarékpénztárak reformja.
A vidéki takarékpénztárak központi szer

vezkedése mindinkább közeledik a megva- 
iósu'ás felé.

Az < lső reformmozgalom ez, mely nem 
támaszkodik az állam gyámkodó gondos
kodására, hanem saját erőből igyekszik a 
létező állapotok j tvi ására oly berendezés
sel, mely czélja egyenesen az állami be
avatkozás elkerülése-

S már csak azért is üdvözöljük e re
formot, mert alapjából kicsillan a gizda- 
sági élet terén is az önálló és szabad fej
lődés ideálja.

A mozgalom czélja a takarékpénztári 
intézmények fejlesztése és tökélesetitése, 
az iránta való bizalom megszilárdítása, fo
kozása a központi szervezkedés által. A 
szervezkedésre nézve azonban eddigi lé el
térők a vélemények. Az egyik irány hivői 
központi pénzintézet létesítését tartják fel
tétlenül szükségesnek, mig ellenben a má
sik párt hivői ezt szükségtelennek, sőt tel
jesen czéltalannak tar ják és a szervezke
dést egyesületi alapon nyugvó köt. lék alap
ján akarják keresztül vinni.

Az előbbi irány hivői, a legutóbbi ta
nácskozás alkalmával Németországra hivat
koztak, a hol a kérdést szintén központi 
pénzintézet segélyével akarják megoldani. 
Mi azonban és velünk együtt mindenki, a 
ki a do'got alapjában vizsgálja meg, a má
sik irányhoz csatlakozunk, mert azokat a 
czélokat, melyeknek megvalúsitása végett a 
takarékpénztáraknak szövetkezniük kell, 
pénzintézet megalapítása uljáa megvalósí
tani nem lehet.

Ezeket a czélokat csakis egyesületi 
alapon álló, a pénzkereseti czélt telj -<■ n

___ T Á R CZ A.
A Kaszinó mulat.

Irta: F Á Y NÁNDOR.
(Folytaiéi és vége.)

Nézésük éhes mogelégedettségcl simogatta 
meg adekolrált ruhákat. Éltől ugyancsak meleg
ük lelt a családjukért, feleségükért dolgozó férjek- 
Volt is rá oka. Mrrt az urak rövideson meg.áló, 
foleségére tapadtakVolt is reá oka. Mért az urak 
rövidesen megálo-podíak abban, hogy a neje 
egészon komolyanszép hölgy: a kcllösrendekböl 
szabályoskörtfor-máltak^körűlötte és talán az égő 
levogő okozta, hogy, ha u szavuk nőm is, de a 
szőniük akként ugrált, mint uz a színházuk 
társalgóiban szokás

Á képviselő ur kerülte mindennek aszemro- 
hányó tekintotót. Odaférködzött felesége mellé, 
szórakozott volt uz arcza, de zihált a lelke. L'gy 
suttogta az asszonynak:

— Ezekkel az üres bábokkal tudsz to ily 
melegen társalogni ?

A nőt elkábilotla amazoknak a szószátyár- 
sága, ajkbiggyosztö mosolyai nézett végig a férfin: 
hogy ő nőm így gondolkodik. Azután eröltelet 
unoltsággal dobta oda :

— Hisz te hivattad meg őket I
.... Abai most már azon gondolkodott, 

amin a többi: a terem almozférájától ég-e tirczuk, 
avagy a szégyentől ....

Benn a büffében a másik csomó vendég ur 
beült ogy tisztáit. És lélek so ahhoz, so attól. A 
nyelvük csottintésen az ficánkolt, hogy ennek a 
kaszinónak olég jó az itala, egy óra múltán pedig 
amollott szólt a szemük ködössége, hogy nagyon 
is izleui talált nekik, úgy. hogy fellegos fojjol nem 
- igen ügyeltek már, halk e a beszédjük. 

nélkülöző kötelék valósíthatja meg. Mert a 
mire tu'ajdonképpen szükség van, az nem 
uj pénzforrás megnyitásában, hanem a ta
karékpénztárak érdekűnek megvédéséből, a 
takarékpénztári intézmény megjavít á- 
s á b ó 1 áll.

Erre pedig csakis az egyesületi intéz
mény az alkalmas szervezet. Ez a kötelék 
a takarékpéas tárakat érdeklő ügyekben ta
nácsot, szakvéleményt adhat a kormány
nak, a hatóságnak áz intézeteknek.

Figyelemmel kísérheti a törvényhozás 
előkészítéseit, megfigyelheti a törvények 
végrehajtását; a belétszerkesztés körül elő
fordulható hiányokat, a hatóságoknak a 
takarékpénztárakat érdeklő intézkedéseit.

Ügyet vethet továbbá a hasonló kül
földi mozgalmakra, törekvésekre. A fenforgó 
kérdéseket, melyek a takarékpénztárakat 
érdeklik, megvitathatja, szakközlönyt léte
síthet, a gyűléseken tartandó előadásokkal, 
pályadijak kitűzésével, bu/ditólag halhat és 
tudományos alapon tovább fejlesi.tené a 
takarékpénztári intézményt.

Behozhatja az ügykezelésnek, mérleg
készítésnek, a könyvelésnek egységes be
rendezését. Meghonosíthatja azoknak az 
intézeteknek, melyek kívánják, időközön
kínt való revízióját, mely feleslegessé lenné 
az állam gyámkodó beavatkozását és meg
szilárdítaná a közönség bizalmát.

Ez által nemcsak az intézel vagyon
biztonságát, ügykezelé-énék egyöntetű ren
dességét teremtenék meg, hanem megsze
reznék a tapasztalt revizorok tanácsát, 
szakvéleményét.

Az egyesület kiterjesztheti gondosko
dásit a hivatalnokok és családjaik anyagi 
érdekeinek megvédésére, nyugdíj vagy se
gélyező ügy rendezésével. E mellett alkal

Bortól, pez'gölől fjlyékony szóval deklamált 
egyikük :

Ételük, italuk jó, asszonyaik szépek, hát 
miért ne engedjünk meg magunknak világéletünk- 
egy kis heccet ? . .
Bekö, akinek csak az imént robegett Abai bűnbá
nó imákat a fülébe, az asztaluk mellet mont el a 
képvisellövel s erro a beszédre már nőm bilin 
logyömöszölni a felháborodását :

- No, ez már mégis több a soknál I
Az elázott ur utánuk :
- Bocsánat, képviselő ur, hallotta ezt a meg

jegyzést ?
A képviselőnők korosztülzuhnnt az agyán' 

hogy másnak a megjegyzéséért őt akarják felelő
ségre vonni. De legyürto az izgatottságét és kö
zömbösön felelte :

— Hallottam.
— Azért kérdem önt, mert az ön utján 

kaptuk a meghívókat és érdekkel, ön is azonositja- 
e magát ezzel a megjegyzéssel.

Most már Abaiból is kizúdult a bennefenek- 
lelt keserűség.

— Kérőm, ha oz az ur itt valamit mond, 
úgy tudom helyt is áll értő. De, hogy az érdek
lődését kielégítsem, Jiát igen is: amit önök ma 
végbeviltok, az több n soknál. Igaza van I

A krizantémes ur erőlködött, hogy kivasalt 
lábán egyoneson tudjon mcgá'ni és mosolyogni 
próbált:

Köszönöm. Majd elintézzük.
Kigyulladt a villamosfény a főjében, hogy 

ezzol még nincs végo. Odafordult Bekőhöz:
— Pardon, Radnótny vagyok.

Az újságíró hideg maradt:
— Bekö.
— Szubad önlöl is magyarázatot kérnem. 
Az ujság'rót nevethetnék bizsergotto, hogy 

mas szervezést a takarékossági szeli, ni 
ápolására és fejlesztésre is. Válságoknak, 
egyes takarékpénztárak oknélküli megrohaná- 
sának megszüntetésére legalkalmasabb az 
egyesületi kötelék.

Ez az együttműködés minden irány
ban megteremtené áldásos eredményét, bi
zalmat ébresztene feleslegesséteaznné állam 
beavatkozását, be'enyugodna az egyes 
intézetek autonómiájáb a a nélkül, hogy a 
takarékpénztárak önállóságát megsértené.

Kívánjuk tehát, hogy a lelkesedés 
lángja ne hamvadjon el egyhamar és hogy 
a kötelék mielőbb kezdje meg működésé', 
úgy a takarékpénztári iigv fellendítése, mint 
közgazdaságunk érdekében.

Magyar remekírók.
A „Franklin-TArsulat" o korszakos vállalalá 

ból megjelent a barin di.'c sorozat. Ma már, midőn 
a „Magyar Remekírók" díszes ós becses kötelei
nek ezrei, sőt tizozrei forognak az országban, fö
lösleges lenne ennek a klasszikus gyűjteménynek 
akár a nemzeti fontosságát hajtogatni: az a kö
zönség, melynek Ízlésében, műveltségében és haza- 
fiságában bízva a kiadótársulat, e nagy vállalko
zásra elszánta magát, fényesen bebizonyította, 
hogy érti és érzi a „Magyar Remekírók" nagy 
jé'.enlöségét s nem azt a könyvet veszi meg, a 
melylyel legügyesebben kinálgatják. hanem azt, a 
melyiknek belső értékéről is helyes Ítélete van. 
Egy szóval: nem Maecenas többé a művelt ma
gyar közönség, hanem — müérlö; nőm adózik, 
hanem vásáról, nem csak adni akar, hanem él
vezni is.

Élben p-d'g bö része lehet, ha a Magyar 
Rcmekiiók köteleit forgatja, inéit Jussán lassan, a 
mint a kötetek egymásra gyűlnek, a magyar iro 
dalom kodifikálása lesz ez a gyűjtemény. Egymás 
mellé sorakoznak a könyves polezokon a magyar 
nemzet nagy szellemeinek alkotásai s miro mind 
az 55 kötet megjelenik, — nem lesz mit irigyel, 
mink a nyugati nemzetektől — a mi irodalmunk.

ölöle magyarázatot kér oz az ur. De azután be- 
levonaglolt uz arcza:

— Szivesenl Ha úgy kívánja. Ám azt hiszem 
ez nem lesz önnek kellemes . . . Teliéi: ma es.e 
kettőt láttam, én a koldus ujságiró. Hogy ez a 
kaszinó ma karrikatura volt és hogy önök kép
telenül neveletlenek voltak.

Raduótay inegbiccontette a fejét:
— Ezt is elintézzük."). . .
Ekkor már útnak készen állott az egész fa- 

lanksz. És ment. Amint kiérlek u szűz hajnalba 
egy ólmosnézésü kis ficsut- kellemetlenkedni kez
dett Radnótayval:

— Te öreg, az Abai csak meg kapja tőled 
a maga lizöllésés vágását, do attól az újságírótól 
csúnyán! kikaphatsz. Az nőm érti a tréfát. É zro 
is vettem, hogy fázol tőle . . .

. . . Odabent a kaszinóban szintén fáztak 
a hölgyek és urak. Azt gondolták, hogy erre : 
ostéro nem volt szükségük . . .

Másnap estefelé Hajós, a Budapesti lapok 
főszerkesztője megelégedetten hümögölt a vézna 
kis segédszerkesztőnek:

— Jól van, okosanjtolted, hogy csak néhány 
sort Írtál arról az ügyről. Igazán nem kell 
foglalkozni az okuk miatt, ezekkel a párbajokkal 
Mulasd csak a kéziratot.

A nyüzögö idegii kis roncsember gépies 
előzékenységgel odaadta:

— Kettős párbaj. Ma délután nz üllői üli 
lovassági kaszárnyában kettős párbaj folyt le. 
Az elsőben, melyet kardal vívtak, Rádnólay 
László földbirtokos állott szemben Abai Jenő 
országgyűlési képviselővel, aki megsebesült. — 
A második párbaj pisztolyra ment rendkívüli sú
lyos föltételek mellett. Ebben az egyik cllonfél 
ugyancsak Rtdnótay László volt, n másik podig 
lapunk parlamenti rovutánuk a vezetője: Bekö 



mik is vannak oly gyöngyei, a minőkkel más nem
zőtök nőm kér', edh. tnek. A .Magyar Remekírók*  
első kél sorozo áunk 10 kötelében ugyanis Arany 
J mos Csiky, Garny, Kossuth Lajos, Reviczky, 
Szigligeti és Tompa müveit kap'us vagy leljo m 
vagy löszben, a most szétküldött uj sorozatban 
pedig Vörösmaity harmadik kötetén kívül G uczor 
Kazinczy, Kölcsey és Vajda egy-egy kölu.ót ta
láljuk.

A magyar szellemi élet pangása, nemzetünk 
fásult közömbössége soha sem volt szembetűnőbb, 
ii.int a Kazinczy föllépésének idejében. Ilerder 
> nvait. hogy „a n agy rnak nincs többé mit ke- 
»esnie a földön*,  ak .rln.nuin néma fájdalommal 
«» vnsták és ig z »ltnak hitték. Ez a „Kun Lászlóé 
nál is most hibb id ", — ah »gy Vitkovics Írja — 
icctsógbe jletto a nemzet lejobhj.ii, a I ik semmi 
vigasztalót se láttuk a hiza sorsában. A hazafias 
iiói törekvés‘km k szárlyál szegte a czenzura és 
szellemi él'diin n k néhány s/orvái yos nyilatko- 
.zása is inkább c»uk u vtgv ni'giás imájáról leb- 
bmlotle fel a futyolt . . . Egyedül Kazinczy nem 
csüggedett: — a n ú l dicsőségének »Írjén a 
föltárnád is 1 h tőséget h rdclle, — se hitén k 
jipostolak^n*,  szinte» egymaga válalko ólt a gigá
szi föladatra, tmgv u tetszhalott magyarba új 

■ootet önt, a fásul szivükbe poz gő vért eriszl 
•os fölrázza d •rinetsegéböl az alvó társadul.ni.t.

Illő, hogy a ki erőt érez magában, ellene 
szegezze magát a r-án'c törő sz irnyü veszede- 
l unnék, — írja Vula Lászlónak; s ö maga jár 
jó példával < lül. Pgató szenvedélye egy perczig 
.se hagy’a pihenni az ucz.élos lelkű, lángoló szivü 
reformátort: — do a czélt elérte; élete végére, 
megérhette azt uz öröme*,  hogy eszméi az egész 
nemzet életét inegterméki nyilel'ék. ö volt az 
irodalom és a közélet Széchenyi je — a nemzet 

^braszlö legnagyobb magyar abba,a földbe \etette 
-cl politikai reformjainak magvait, a melyen a 
^Kazinczy tolla szántott baráz iákat. Szellem vala 
• ö, — Írja róla Kö'csey, a ki legluzgóbb tanítvá
nya volt, — íre'y a te pedö egészet oly sokáig 

-csaknem egyedül elrvenité; s lépcső, melyen 
•eg’.kcrui nu gasbrn hághassanak s a sztrencsésebb 
maradék tetőre ju'hasson . , .

Az az (gy kötet, a melyet Váczy János, 
Kazinczy leglrvalol’abb kritikusa válógatott össze 

-a n#,gy agitUor munkáiból, eg*sz  képét adja 
irodalmi iijjá’zü.oiósünk e buzgó Apostolának és 
munkáságának. A ml eredetit versben irt, azt 
mind fölvette a kötetbe er. deli p ózai dolgozatai 

il.özül pedig a legfontosabbat, « Pályám emléke
zetét. Egy egé’z kö íyvet töltenek meg Dalai és 

-ódái, kellőt a Tövisek és virágok, egyet egyet az 
"'Epigrammák, a Vegyelek és az Epistolák s e 
diát könyv u’án következik a Pályám emlékezeté- i 
mek négy könyve. Megelőzi pedig Kazinczy írásait 
m Váczi Já’ os dr. Ltevpzeté&e, mely rövid, de 
tannál tömörebb és igazságos kritikával jD10ri a 
széphalmi mester nagy érdemeit,

Jiö'csei Ferecz, a nyelvuj tás mesterének 
doglcliolségcsebb trnilványa, a hogy Greguss 
Jellemzően mondja róla. Angyal Dávid, a ki a 
„Magyar Remekírók*  porában fölvett Kölcseykö- 
tet elé alapos és kimerítő kritikai bevezetést irt 
igen nagy szcre'ctt I fpg’alkozik e sok olda’u 
költővel. A hymus írója erős, élénken fürkés-ö, 
bátor elme volt, igazi bőse a meggyőződésnek, 
do mélyre ható s éh són bonezoló logikája mellett 
van benne lírai érzés, kö tői fogékonyság és szub
jektív színezés fa.

Pál de. Mindjárt az e ső go'yóváltá3nál keresztül- 
lölo Cckö golyója Radnótaynak a vállát. A 
veszélyesen megsérült földbirtokost kórházba 

=szállitolták. Kibékülés egyik esetben sem történi 
Mindkét párbaj oka: ö'szesxólakozás,

A főszerkesztő bólintott.
— Jól van. Nj<u keli felfújni a dolgot.

Csalánok.
A szerenc’ének az a szerenc éje, hegy 

■vak, néha halálra szégyenlené magát, ha kegyelt
jeit látná.

♦
A bázzisság a szerelem kikötője. Vannak 

Jlékeszorciö emberek, akik senkivel tóin 
-szeretnek kikötni.

*
Valójában ki som számítható mennyi sokba 

<(t. i. tengernyi köny é>« vérbe) került az emberi
ségnek Éva asszony első tóilullóje.

A nöcmanczopáczió igen üdvös dolog, 
^jrü'jünk, hogy hőig cinket az egyete nre is bo
csátják; — igy legulább ,h a 1 g a t ó k*  lesznek.

A lányok soha sem akkor vetik szemünkre) 
í Ihalatlanságunkat, n.ilor „mást*  h gyünk o'l 
„értő k". •

Manapság már minden csak a ruha, ös 
eredeti alukj.-b-n az embert már csak u saját 
lelkiismcrctc ismeri.

Csörgő

A hú-z Íves, tartalmai kötetlen meg van
nak Kölcsey ösizcs .versei, meljek közül több 
nem nz irádalumlörlón >té csupá", lihucm nz 
egész nomzelé is. Prózai munkái kihűl a Icgjo- 
lesol beket válogatta ki Angyal Dávid: u Ber-
zs.n.i Dániel v .r»> iríil irt kiltikját omlékbeazéd- 
jét ugyancsak Ber.senyi Dani I follött, n g'ö 
nyörű Parinnesiet, melyet' mi dnynj n olv.stuk 

.és lenniük nz isl.i Iái mi, a n mélynél azebb ok
tatási, l-‘g»■ I.ibb magyar nye ven, ma -cm isme- 
lön'. Mintha ebben' litlo ■ voln i le Kölcsey a 
maga Ideális egyéniségének az tthikni hitvuilá*át  
hogy — bar minden l.üzdéseink mellett n magunk 

' számára jobb napokat nem vívhatni nk ki: de 
tisztán érezve, hogy emberi rendeltetésünk f<5- 
czél.a nem is ez vilii: nem nézzük álokkal visz- 
iza a pályáin, n.i ly hu nekünk tövist hozott is 
nemünknek most vagy a jövendöli n lirágol és 
gyümölcsöt teremhet . . .

C-.uc-.or Cerg ly a hazaliis érzí-si'i benezés 
köl öi munkáit Z-illvány Irén rendezte sajtó a’á 
s ugvancsak ö irta meg kiváló rí diAr.-ámik az 
életrajzát is. A som szenv dett teslestöl-lelkos- 
löl magyar Czuozorral Pét- fit kivéve nincsen 
újabb költő n ki .népszeiüség" tekin’etében vo- 
tekedh Ina. Egy lilán negyven dn lát énekli m« 
már n nép s költé.-zeténok bizonyára legbecse- 
sebb részét t szik o népies dallok. Do talántmna 
más irán o1 bán is nyilatkozóit; — az óda, elégia 
epigramma szatíra és éposz külömbözö hangjai 
mind megcsendülnek a lantján s költészetének 
az erős nemzeti érzés volt a legfőbb táplálója 
A Riadó költőjét bilincsekbe verték ugyan, do 
magyar lelkét nőm lehetett bókóba szorítani.

Ebbon a kötetben ' cgyii't találjuk lyrai és 
v gyos költeményeit, jeles n üforditásait (küönö- 
sen nevezetes ..lloraeusz epistolája a Fisokhoz 
a köliészetiőH, mely addig csak összes müveiben 
volt meg), népdalait, paprikás verseit, rajzait, 
életképeit, népregéit (űztük a híres „Fn'u-i kis 
leány Pesten") balladáit és legendáit, t ösköllemé- 
nyeit ( öziük a nagy konczepczióju .llunyad“-ot, 
mely noincsak Czuczornak lett volna főműve, 
hanem epikai kötészetünknek is legtökéletesebb 
alkotása ha szerzője abba nem hagyj i) slb. 
Bezárják n kötetet a rövid mosók, melyeknek 
allegórikus keretében „magyar példaszók" erköl
csi foglalatjait-magyarázza Czuczor.

A Vörösmarty Mihály munkáinak végleges 
toljis kiadásából, mo'y ebben a vál -laban jele
nik meg a harmadik, kötptet knpju'', — a nrgy 
kö tő drámai költeményeinek1 első felét. Megnl.o- 
IA'u!< időrendjében ;kövotke.rnék egymásután Sa- 
lanon király, Hábad-Jr, A bujdosók és Csongor 
és Tünde, me'y e wiagyér . költői ny'nlv legszebb 
diadala. Allulában : megszokták Ósak a lírai és 
epikai kötlöf magasztalni Vörösmartyban; pedig 
fiiozéfi 1 mélység, á: gondolatok költői szépsége, 
a hasonlatok v fönségé éz merészsége dolgában 
semmit tem irt Vöiöimárly a mi drámai költe
ményeinek fölötte állana. Valo-ágos Shaksperei 
forrongás nyilatkozik eszméiben, míg hibátlan 
zongzetes sorain szintén megeszik, hogy sokat 
tanult a brit szellemóriástól, a kinek hatása lépto- 
nyome.n nyilatkozik pimden sorában. Technikája 
meg valósággal páratlan: a blank-vcraet senki se 
kezelto nagyobb müvészot'.cl nyelvünkben, mint 
ö. A harmadik sorozat öt kőteléből c«ak ehhez, 
az egyhez nincsen nrczkép és bevezetés; mind 
a kel ö a legolsö Vörösma ty-kötet elölt van, 
mely az első so ózalban jolent meg, s áz élet 
rajzot Gyulai Pál j irta meg mesteri tollával, 
arczké|>ól |iedigv valamint a tövbiekél R. llirsch 
Nelli fcstolte meg.

Vajda János kisebb költoményni teszik a 
harm d.k sorozat ötödik kötetét. A Putöfi utáni 
korrzaknak kétségkívül legönállóbb, legtartalma
sabb lírikusa; Mindenütt nagy erő, mely moem- 
du'ás és viharos pathos onuli, — írja róla End- 
rödi Sándor, a ki a kötet elé nyomtatott lell.es 
bevezetésben teljes igazságot szolgáltat a sp.at 
bántott és félreismert, önmagával is meghason- 
lolt költőnek. Vajda egyénisége annyira külön 
ál ó, egyedü i, hegy szinte megdöbbent. Költészete 
a borongó*  ég, a zúgó éczeán vagy u rop| ont 
nagy komor hegyek hatását teszi ránk. Nőm kö
zönséges, nem hétköznapi, do ritka, rend' ivűli 
szertelen. Duzzad az erőtől, ég a szemvcdély öl 
s keserűségében néha úgy tud süvölteni, mint a 
vihar. Tépelödö, vívódó, magát emésztő lélek n 
ki a forradalom utáni lírát erős bölcsolmi ti rla 
I rmmiil mélyítette s uj hangokkal gazdagitot'n: - 
nem lehet öt mély megindulás nőikül clvasni,— 
a hogy Endiődi írja.

É .t.isobb költemények" soráb.n ott látjuk 
Vajda I gielosobb alkotásait. Első holyon vannak 
a Sirámuk, melyeket u Szorelem állni, a gyöngy- 
ffirér követ. Az oszmei tartalom révén szerves 
kapcsolatban van a dalokkul az u gyöuyöiü czik 
in-, melyet Gina emlékére irt küllő. A vegyes 
költeményei közt, melyek a kötetnek több mint 
kétharmad részét teszik, legjobban nyilatkozik 
Vaáli erdlb 11, Nyári lei, Húsz év milvi, H ír- 
niinoz ér után. slb. czimíi költeményei mindig a 
megy; r liru legszebb alkotásai murádnak.

I ne, ezt is udju u Magyar Remolirók harma
dik strozt.b; — a legnagyobb költők müved a 

I gjelesobb kritiku=ok méltató bevezetésével. Nem. 
zetünk nagy szellemeinek munkája, mely az egí8j 
nemzet kincses öröké, nem is kerűlhe'ott volna 
ldizra mé tóLb és d csó.elre érdemesebb válidat 
kerotébon. Külső kiúlilás és bo'sö tartalom a lég. 
bz< Lb harmóniában párom'nak itton ; a díszes 
betűk, a finom, famentes | ttpiros, a n űvészies 
ko és mind c ak tinói enek a kiadásnak az ér é. 
l ét. a mely minden ecetre ti legtökó'etesehb azok 
köz', a miket klasszikll-ainkból, bírunk. Az egész 
gyűjtemény ö v nőt kötet lesz, és uz összeseik 
ura 2. 0 korona, mely összeg azonban csekély havi 
részletekben Is töri szholö. A „Magyar Remek- 
nók,-at a Franklin Társulat adja ki s. előfizető- 
iuk részére a legelőnyösebb részlelfizotési feltéte
lek kicszközlésél vúlaijn el lapmik szerkeszlösögo 
hol megrendelések is felvétetnek. Végül még 
megjegyzük, hogy egy-cgy kötet átlagos terjedelme 
2'1—22 ii (320 —F5Ó lap), de a szúiaéghez mér
ten érinél ?jóvul több is lehet.

A szőlők nagyobb gondozása.
Szölőtormelöínk kcllerr.ellon dilemma elölt 

állanak. A tormólló^i kökségek évről évro szapo
rodnak, a bornak, fzö!őn«k ára pedig lassan, de 
fjkozaiossan csökken. Már pedig a költségek 
incg'-zorosilása rendesen a termés minőségén és 
mennyiségén megboszulja magát, inig az órléke- 
pilés mizériáit czóltudatos közgazdasági tevékeny
ség által sikerülni fog kellő összetartással ós szer. 
vezked scol megorvosolni.

Különösen az idén, mikor n rosszul beérett 
vessző, a melyet a tél zordsága is megviselt, 
amúgy sem kecsegtet valami kedvező termésered
ménynyel, minden szölö'ermelö fokozoliabb gond
ban részesítse Fzölöjót, ha azt akarja, hogy a 
reménybeli termés minősége kárpótolja a mennyi
ségben beálló veszteségért.

A re-’des szölömunkálatokon kívül az ál’ali 
ellenségek és gombabetegségek elleni védelem 
szikszerüsége ellen véfenok legtöbbször gazdá'nk 

' A peronospnra ellen úgy a ahogy mégteszik 
a kellő óvintézkedéseket, de a liszlharmatra (oidium) 
rendeson csak akkor kezdenek gondolni, mikor 
a fele termés már meg sem menthető. Pedig, a 
kinek egyszer özén a réven kára esőit, nagyon 
jól tudja, hogy ennél kártékonyabb ellensége a 
már alig képzolhető. Akkor, mikor jóformán 
már a szüretre folynak az előkészületetek, akkor 
semmisíti meg a gazda reményét.

Ily kellemetlen meglepetéstől pedig mogmo- 
nekü’het mindenki, aki idejében, az első perme- 
trz's után 10—14 nappal megkénporozza szőlőjét 
oly anyaggal, mely igen jói tapad és a szőlő fej
lődésére egyébként is igen jó hatással van. Éz 
az anyag á dr. Ascljcnbrant féle rózkénpor.

■Ha a lisztharmaljárvány, elmarad úgy a 
porozás költsége a fürtök és vessző gyorsabb 
érése által megtérül, do ha (másutt) fellép a 
porozott szől őt megkíméli addig mig a második 
vagy harmadik porzásra az előkészületek megtör
ténhetlek. Azért jó — biztonság kedvéért — a 
rézkénporból bizonyos készletet is taitani. Ha a 
járvány elmarad, ugy azt a készletet el tehet 
lenni más esztendőié mig ha bekövetkezik a 
kerestet kén és kénkeverékek iránt oly óriási, 
hogy hamarjában be sem h het ezeket szerezni 
az országba mért sokat ezekből raktáron nőin 
tártanak.

A rézkénport mint ismerotes a „Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete*  gyártalja és^ hozza 
forgalon b i s igy megvan a teljes garanczia arra 
hogy a legfinomabb minőségű lén és rézgálicz 
használtatik Teli annak gyártásánál. Már pedig 
a siker ezen fordul meg.

Azonfelül a ró--kénporhoz mészhydrát i< 
van keverve, a mi a kif.ijtatott szert odhlapasztja 
a növényhez és olt tartja addig, mig a levegő 
a kellő hőfokra felmelegedett. Ez a - (uliíjdonsága 
a „rózkénpor*  hrtását függetlené teszi nz időjá
rástól. A dr. Áschonbriind -fé'e „rózkénpor„ 
hHszn.ilata tehát már ebből nz okból összehason
líthatatlanul elöioő chb minta tiszta kénporé. 
Ammellelt sokkal kövesebb anyag is kell a 
rézkénporból, mint a tiszta kór porból mert a 
l» gíinomahl) kiporozott ré’eg is, állandósága 
folytán elegendő arra, hogy a szőrötökét az oi- 
diumtól megvédje. Nem megvetendő olöny az 
som, Imgv a rózkénpor jelentékeny rózgAlicz-Irr- 
tnl.i a miatt olyan helyeken, a hol a peronos
pora nem szokott vés cdelmos mérvet ölteni, 
vagy ahol év k ko s u rcra óta eszközölt lclki- 
i mcreles védekezés folytán' 'rohii ki nem fejlőd
hetett,. az első és harmadik permetezést is he- 
lye'tosilheti. I.y esetben tehát a sí kkal költsége
sebb permetezés elmaradhat és a rózkénpor ugy 
n peronospora mint ez oidium ellen megvédi 
teljesen a szőlőt.

Ila végül, jkierm Ijük, hogy a kísérletező 
gazdák egyhangú véleménye szeiinl a rézkénpo- 
r zott szöllök lerméso és vesszője jóval liamuiább 
és tökéletesekben érik meg, mint a nem kezei
teké, ugy oy elönyro n.ululimk iá melynek 
nagy jelentőségét szőllős gtzdáii.k épf n a tavali 
kulvozötkn ősz útin o.éggé fogják mól ányolni.

lell.es
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I I 1 R E K.
Az udvar Gödlllöi. A fővárosi lapok kö?ö'- 

vény 0 fols gónek iiujus 8-án Budapestre való 
megérkezését, sregestráltak, hogy fogndásáru 
nagyban készülnek Gödö lön is. Feltűnő v. It 
hogy mi Gödöllőn a nagy előkészület, k- 
böl nem látunk semmit. Uránná járván a dolog- 
n<k, értesültünk, Ii »gy nz egész hír nem igaz 
mert 0 felsége az idei tavaszon nem fog hosszúbb 
ideig Gödöllőn tartózkodni s csak néha jön ki 
ogy egy napra h izzáii c vad.Lzn'.

Vissza vont felebbezés. Á gödöllői képvi
selő testületi tig választás ellen beadott felleb
bezést a felebbozök vissza vonták.

Pestmegye közgyűlése Pes-iiv gyo törvényha
tósági bizottsága rendes évnegyedei közgyűlését 
20-án tartja a várni gycliázban. A közgyűlés 
főbb tárgyai: Pozsony vármegye közönségének 
■Átirata a vasárnapi mu ikaszün ilről s .óló t< rvé .y 
revíziója: Győr várói képviseletének átirata a 
párbaj intézmény kiirtása; Pozsony varmegye kö
zönségén k á irata a mag;ar nyelvnek az üzleti 
élőt terén minél szó esebb törten való érvénye
sülésé: Pozsony vármegye közönségének alirata 
a nem tisztán magyar nyelvű ezéglablák és fel
iratok mogadóztatá->a d ><g;tban. E kö gyüésen 
íog eldőlni a Budapest, Gödöllő, Vaczi h. é. 
villamos vasút részére adandó szubvenczió a a 
gödöllői járda kövezést ügy torsi is.

Hymen. Su in Ltván udvari kertész eljegyezte 
llejk Gizella kisasszonyt Hejk Pál töd illői elő
kelő iparos, polgártársunk bájos leányát Gödöllőn.

HÓ. Járásunk területén mint tudósítóink je
lenük csaknem iidnde.iütt erős hó vihar, és ha 
vasosö volt tegnap e hó 18 áu óriási károkat 
okozván a gazdakőzönségnok. Amit a mű t heti 
erős fagyok a gyümölc ösLen még megkíméltek 
■azt mind tönk e tel o ez a havas oső s az tz‘. 
fcövelö fagy,

Halálozás. Likovicsi Horváth Farkas, Bpcst. 
székes fővárosi nyug, főmérnöke e hó lö án d. e. 
í) órakor h rsszas szemvédői uián életének 78 
évében elhunyt Gödöllőin Temetése o hó 15-én 
<1. o. lü. órakor ment végbe a r?f. egyház szer 
tartása szerint nagy részvét mellett,

Uj kö.rég. A 11 ikoskeresz'U'hoz tartozó 
R ikosliget telep lakosai már régebben folyamod
ványt nyuj otiak b»i, hogy Rákosliget egy önál ó 
külön községgé alakiUussék. I d >kolva. hogy a 
tel°p helyi és vagyoni viszonyai ezt megengedik 
lakóinak száma p dig azt egy nes< n szükségessé 
teszi. E tárgyban alispánunk egy bizo.tság élén 
a legközelebbi napokban fog Rakosligetre kiszálld 
hogy személyesen s. erezzen meggyőződést min 
d mrőT a helyszínén. Az alispánt amint ért fü
lünk ez alkalommal a telep lakossága ovácziók*  
bán fogja részesíteni.

Névestély, A R íko ligeti „polgári kör“ ér
demes elnökének Hilbert Rezsőnek e hó 17-én 
névnapja lévén, az előző estén a körtagjai teljes 
számban gyűltek össze a kőiben társas vucsoiára, 
melyen az ünnepeltet nagy ovácziókban részesi 
tették. A bankett so án több pohárköszöntői tar
tottak 8 a társaság a legjobb hangulatban a 
késő éjjeli órákig maradt együtt.

JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsi-o*  akar
nak létesíteni, njánlju’-, hogy szerezzék be Ma- 
utner Ödön c ász. <s kir. udvari inagkcreskedé 
séböl 1 ndapesicn a ,Sétutériw vagy a .Margit 
szigeti, fűmag k»-v» léket. — Ezeket inár 29 evő 
■‘zállilja Maulner Búd p st é-> a Margitsziget oly 
bámulatra méltó ét gyönyörű sétaterei részére.

Tarsas vacsor . A Godölöi kaszinó tegnap 
szombaton este siket ü-t tárni• vacsorát rendezett 
melyen G >döllö inte igenl.ája cokiiéin te'jes szám 
bun voit részt. A társa-ág ké ő éjjdi órákig 
maradt együtt.

Adó tárgyaliások. E hó 24 én d. o. 8. órár i 
vannak kiiüzve azt idő közben — 190-1—lbU-1 
évekre kivetett III. oszt. keres«lud > tárgyald ok.— 
Az érd licitek figye!niét fu hívjuk — o körül 
ményro, m irt nagyon f mtos d > og — e tárgya
lásokén a mogjclenóg ós a v ló Unyálás előtör 
j 'szléso.

Ujitá ok a szÖlőhogyJc permetezésénél. A/ 
edd‘7 tzcizuil táp iMzia'uiok bebizonyítottak, bog. 
a , Poron szp >r<i \icüo’a“ ós egyéb számos nö- 
vényhclcgs ’gno’c »é<- vagy vnMiiriiilinu o d dokkal 
Vnl» okszerű hehe kend zéssel lehet clcj-d venni, 
m*ly  okbal nz úgynevezett poronospora-p r netc- 
zőkcl h azniltak. A különböző és külö fele szer 
kezrlii ilyen por iul zők közül, mo yok azonban 
<7y és ugyanazon hátrányban sz *nre  Inolc, hn^y 
az ol latot bo ölüi a nővé lyokro szivattyúzni kel . 
lHgelö.iyösübbeii ii melicdeil — tekintetbe véve 
hogy nemes.k a feesiond.*>és,  Irmom azon körül 
• ény is, h»'gy mi y műdön eszközlondö a p »rme 
t' zés, Iv/m gyobb fontosiágg d bir — a .Syphonia*  
permen zö, mert úgy sziv.dlyuzás, valamint ás 
emeltyű mozgi lása nélkül az oldatot önniftködölog 
az u olsó c-eppig fiion harmatosaként ol-z írja. 
Esi lőhető mgegyszinübo szerkezetű permetező 
nli egy üres iisib »l, nanométerből é< szel*  p'>Ö'. 
A< üst közönség bon ónozott é< ólmo olt erő1 
va-phh öl — nmgrend lésre iizorbm ré^hő*  i« 
álittiti’r elő — lurtós ói ollentálló, njiz.’.l .spin 

mechanizmussal, sem FÜ-üsités3kkel,Tsem pedig 
semmiféle csavarral elzáró nyílásokkal nem bír. 
Egy külön ké/szivattyú, mely csakis töltésre szolgál, 
mind< n egyes üsthöz adatik ez azonban hat üst 
meglő lj»ére is teljesen elegendő A kezelés a 
leho ö legegyszerűbb. A munkás csak a befecsken- 
drző rovó.:yekre tartozik figyelni; nem kell »zi- 
va tyuznia, hanem csakis a sugárcsövet tartani, 
minélfogva egyik keze in ndonkor szabadjn mo- 
zoph it, úgy, h gy a munkától cl nem fárudva, 
száraz és t szia marad. A „Syphoni i,“ moly o ér- 
kőzeténél fo. va nemcsak porvnospora el föl y tusára, 
h. nem egyéb növényi és állaü káillovök, mint 
burgonyabelegség, Bzogecs és vértelü kiirtására, 
a száj ós körömúij is lortőtlemtéséro, üvegházikban 
gyenge növényágyuk és növények permetezésére 
is kitünően sz«>lgál, M a y f u r i P h. ó s T á r s a , 
Bécs II !, gépgyáru áltál 10, lő és 100 L 
töltésű nagyságban, ú y hordható, miül szálfitha’ó 
sz rk iclben olc ó álban szálhtiutik. Azon előny, 
hogy eg) szivat yú több üst megiöltéséra dlegendö’ 
különösen nagyobb lelkek birloko-ainak. községek- 
ne , szövetkezeteknek és egyesül*  tűknek javára 
bzolgá1, mivel a s'.ivattjú tlusése folytán a pormo- 
loző áru so kai al.icsonyabb. Képús árjegyzéket 
említett ezég ingyen küld.

2023 sz.jtkvi 9G3.
Árverési hlrdatmény kivonat

A gödöllői kir. jbirósíig mint tkvi Imtősfig közhírré 
teszt, hogy a pesti m a g y u r koros k e <1 e I ni i bank 
végrehajtó ónak l) o n t. \V v n e z e I végrehajtást s/.on- 
vedo elleni 182 kor. «6 fii. töko követülés és jár iránti 
végrehajtási ügyében a. gödöllői kir. jbiróság térölotón 
lövő Kakos-Keie-ztur községben fokvö. a rákoskeresztúri
1 Wl sz. tkvi hete ben kisk Dont Amália, Un t. J. zsef 
é.s Mária nővén átló A f 1 sor, 4535 1 v hrsz. ingatlanra 
az ozv. Dont Uenczelné, sz. Schmidek Páni javáro C. 
sorsz. a. bakéblezett özvegyi jog épség en tartása mel 
lett azzal, hogv a momiyjbeii.az Ingatlanért ezen özvo- 
gyi jogot.megelőző követelések kielégítésére szükséges
2 125,0v0 kor. vételár el nem éretnék «z árverés az 1881 
LX. t. e. 103. §-a. értelmében hniálytalanná válik, az in
gatlan az özvegyi jog featartfua nélkül elárverezendő, az 
árverést 813 kor. ezennol megállapított ’ kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fenuobb megjelölt. Ingatlan az 1903 
évi m á j u s h 9 13-1 k n a p j á n <1. e.. 10 Órakor 
llakoskoro ztur községházánál megtn’rtnndé nvllvános ár
verésen a megállapított kikiáltás áron alnl ís éladatni fog.

Arver zni szándékozók*  tartoz.na> az ingatlan becs 
árának 1U száz, vagyis 81 kor. 33 fillért .készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. ez 42. paragrafusában jelzett ár
folyammal 8-ámított és az 1881. öyi november hó l é >
3 33. sz. a. kelt igazságügy jniuísteri. réndciet 8 parag
rafusában kijelölt, nvudéklcépós ért '»kn;»plrbau a kíküidött 
kezéhez betenni, avagv az I88f. L.\. l-cz. 17(). paragra
fusa értelmében a bánatpénznek á liiréságnál elöleges 
elhelyezéséről kiáljltott szabályszerű clismor.cnyt alszol- 
gáltatn*.

, .Gő.löllöa 1009. éri mány.ius hfh*8.án'  ‘ '•
A güdöl/u kfri járásbíróság miuk tkvi. hatóság*.

(p IJ.) Lukácsy ludc. kir. alj. biró

202L sz.,tkvi 1003.

A-yérési hirdetményi Iciybnat.
A gödöllői ki”, jbirósűg, mint Ikvi fca'óság 

közhírré (eszi, hogy a jiesli magyar ke- 
r e s k e d e 1 m i bank végiohajüdónak G a A I 
lléln végrehajtást szenvedő elleii J86 kor. €6 
fi kr tőke követelés ós jár. iránti végrehajtó i 
ügyében a gödöhői kir. jbiro ág területűn lévő 
R.ikos Kereszti! • kö/.'égbon fekvő, a rákoskeio z- 
lu i, I5Í.7 sz. k ;i betétben Guál Béla navén álló 
A f 1 sor 45271 ij II hrsz ingat! nra az ár.éré t 
813 kor. ezennel megállapított kikiá'tási árban 
olroi dvlte és hogy a f unebb megjelölt ingatlan 
az 1 9 0 3. évi mái us hó 1 4-i k nap. 
jánd. e. lOórakor Rákoi-Koresztur község
házán kitűzött nzilvános átverésen á mcgálhipi- 
tott kikiáltási áron alól is oludatni fog.

Árverezni szpndékozók tartoznak nz ingal- 
la 1 becsárának 10 százalékát vagyis 81 kor 30. fii. 
kószpén ben, vagy az It 81: LX. t.-cz. 42 § óban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi no
vember hó 1-én 8333 szám alatt kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8 § áhan kije’ölt óvadék

1 4

Schicht-szappan *1
“» ziivcb“ vagy = 

Jegygya)
„kulcs"

ér i
logjobb. logkladósalib s ennálfogva ^-rw'iiiwTi'a^E •■..'■■ 

legolcsóbb szappan. — Minden
káros alkatrészektől mentős.

Mindenütt kaphatói

n
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy • • 
minden darab szappan a „Schlcht**  névvel és | | 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •

képűi értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881 : LX. törvónyezikk 170 §*a  értel
mében a bánatpénznek a hi óságnál előleges el
helyezéséről kiáliloll szabályszerű elismervényt 
átzzulgáltatni.

Gödöllőn 1903. márez us 2-án. A gödöllői 
kir. járásbirósig mint tkvi hatóság

(P- H.) LukáC’y s. k. kir. albiró.
2O22t..vi 13v3.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a p esti m a g y a r kér e s- 
kt'delmi I) a n k vágrohajtatonak, K é d I i Sánd or 
végrehajtatást szenvedő elleni 2ufi kor. 00 fii. tőke köve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. 
járásbíróság területén lévő Itákos-Keresztnr községben 
fekvő rákoskeresztúri 1318 sz. tkvi betétben Kédli Sándor 
nevén álló, A t 1 sor 452(5 1 al. hisz, ingatlanra az ár
verést 813 koi-ban ezennel megállapított kikikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennehb megjelölt ingatlan az 
1003. é v I m á j u s h 6 15-ik n a p j á n <1. o. 10 ó r a- 
k o r Rákos-Keresztur községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az Ingatlan becs
árának 1 0*  0-á t vagyis 81 k o r o na 30 f i I I é r t 
készpénzbeli vagy az 1881. 00 t-cz. 42 paragrafu
sban jelzett árfolyammal számított és nz 1881. évi novumbrr 
hó l-en 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8 §• 
bán kijelölt oxadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, nvapv az 1881. 00 t. ez. I7O paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elölegos elhelyezéséről 
kiállított szahályszeiü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1903. márcziiH 2-an.
Kir. jbiróság mint tkvj hatoság.
(P. 11 ) Lukácsy s. k. kir. albiró
1689ilk. 19Ö8L

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint teekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy a g ő d ő I I ő i t a ka r ó k p ó n z- 
t á r végrehajtó tónak C s u k a .1 a n o s é.s n e j c vég
rehajtást szenvedő elleni 8570 kor. tőke követelés és jnr. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság 
területén lévő, Száda községbon fekvő, a szndai 277 sz. 
tkvi hetétlien Csuka János (nős Udvarnokl Lídiával) 
nevén álló A I 3-5 II. 12 sorsz. -150, 092, 093, 395 1, 
390,1 hrsz. ingatlanra Bl52 kor. kikiáltási árban ; továbbá 
a szadai 278 sz. tkvi betétben ugvaminnak nevén álló 
A I 1 — 2 sorsz: 1052 5, t(íő26-lirsz. ingatlanra 449 kor. 
az árverést elrendelte és hogv a fennehb megjelölt 
ingatlanok az 1903. é v i <M á j u s bo 19-lk ii apja n 
d. e. 10 orakor Szada községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapító t kikiáltási áron alól íj 
el adat ni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. (50. 
t-cz. 42 bán jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november lio 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. g-ban kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldőit kezein*/,  letonni avagy nz 188| 60 t.-cz. 170. 
§-a órtelmébeh a bánatpénznek u bíróságnál elöleges el- 
heb ez^sénrl-kíállitott szabályszerű elisinervénx t útszol- 
gáltatni.

Gödöllőn. 1903. február ho 20. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatoság.

_(P. H.) ______ Lukácsy, s. k. kir. albiró.
2021 sz. tk. 1903.

Árverési hirdetményi kivonat
A gödöllői kir járásbitóság mint te’okkőnvvl ha

tóság közhírré teszi, hogy a p é s t I ma gy a r ke rés
it e a e I m i h a n k végrehajtatnak Kiöli I s t v á ii 
végrehajtást szén védő elleni 350 kor. tőke követelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében, a gödöllői kir járásbíró
ság területén lévő. Itákos-Kerosztnr községben fekvő, a 
rákoskeresztúri 1397 sz tkvi betétben Kiéli István ne
vén álló Af l sor-45 7 t’s V. hrsz. ingatlanra az árve
rést. 1621 kor ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte s hogy a fennehb megjelölt, ingatlan az 1903. 
é v i m á j u s h ó 10-ik n a p j á |i <1 e. 10 órakor llá- 
kos-Keiesztur községházánál megtartatdo nyivános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni*  szándékozók tartoznak az ingatlan, 
becs-árának 10*/»  vagyis 162 k. 10 f. készpénzben ' agy az 
1881. évi 60 t.-ezikk 42-ik paragrafusában jelzett árfo 
lyamnml számított és az 1881 évi november l-én 3333*  
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 paragrafusá
ban kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy nz 1881. 60 t. ez.. 170 paragrafusa 
érteiméin*!)  á bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított sz.aliálaz.erü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn. 1908. évi márczius ho 2-án.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.

(P. 11.) Lukácsy s. k.
I ir. albiró.

J
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55,000 nyereménynek.
L^gnapvobh »v r-’m^nr a lagsrerüno»6«obb elitben 1

a.®G®.®O© korona.

1903. április JÓ
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[{iVáló szerencse 
TÖRŐ K - n é L

03 Nagyon sokan szerencsések lettel: ;il utunk I OO 
Tiz millió koronánál több?t nye. tok nálunk 

njgy'-abecsiili ve.öinkl
Az gesz viliig legrsélydu'Hbb sot>j i’ékii a mi 
m. kir. szab, o.‘zit hsor. j ilékun , in ly nem- 

tokára újból kezdetét v. .-zi.

110,000 sorsjegy 55,000 
pénznyereménynyel sorsollalik ki. l'h.t az ösz- 
s ur >or>j gy fele nysr a melléke t sorsolási 

jegyzék l.mmia'ása ‘•zorint.
5 hónap aluli összosoa Tizennégy millió 459 000 
koronát, egy hatalmas összeget sor oIimik l i. Az 

cg-sz vállalni állami felü.yelet alatt áll.
Az 1 sö osztály e.-fd ti sorsjegyeinek tervszerű 

belólj i a követne?ök: 
egy i yi lczad (*  s) frl —.75 vagyis 1 50 kor.
egy negyed (‘|,) „ 1.50 „ 8-— „
egy fél ('/,) . 3 — „ 6’— .
egy egész. , 6— „ 12— .
A sorsjegyekéi utánvéttel vagy a pénz beküldé-c 
ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díj
talanul. Mrgrei dőléseket kérünk azonnal, de 

legkésőbb
folyó évi április hó 27 íg 

bizalommal hozzánk küldeni.
TÖRÖK A és TÁRSA

bankháza BUDAPEST.
IIazimk legnagyobb osztálysorsjálck üzlete. 

Főárudánk osztályeorsjáték osztályul: 
l’ŐCZLET; VI. kér., Teréz-körut 46 a.
Fi okuk; 1. Váczi kórul 4. 

„ 2. Muzeum-körut 11.
.. 3. Erzsóbct-kórut 54.

Krndri-' 1<‘V‘ i<■ vőLfii11dó Török A és Tsa Búd pest. 
Kórok rószemro ................ I. oszt. m. kir. szab, osz-

tálvsorsiáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 
együtt küldeni. Az összeget...................... korona

(utánvételeznl kérem
ósszegbenípostau tál ványnval küldöm 

(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)
(A nem tetsző tör'ondő.)

JVincs többé sérv!

: A szőlő OIDIUM
,,, betegsége ellen ’

az rvjc ölti Ili) rólad fctijolib mr a
Dr. isin i:.x H lf. I.M) T-fél«

L' szállított ára 'Budapesten:
. 0 kilogrnmós z-ákokban á k.i'ogram <6 fl ór 
10 és 5 kilogftmos zárokban. vabun-nt 2 klgh 

dobozokban á klgramonkint 50 I I.
Ilasznólala olcsőb, mert levesebb'leli belőle, biz 
tosubb, meri a lombko3 tapad, a szel le nem fújja, 
k szőlő érését sietteti, a termés minő

ségét javitj 11
Olt a hol eddig a peronospora nem jelonlkczctl 
még az idén, olt a rózkónpór egyúttal a pcio 
nospora ellen is mentesíti a szőlőt s igy a 
hirmadik pcrme'ezós elmaradhat. Ez pedig lé

nyeges költségmeglakaritás !
Számos magyar gazda bizonyítványa^ kívánatra 

mcgküldctik.

Megrendeléseket elfogad a

„Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete"

Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.

A por megrendelhető:

Brill Lajosnál Veresegyháza

: KEPPICH KÓR i
szadai

...... : ve n d é g 1 ő s :

SAJAT TERMÉSŰ

ha nála. leg1- 
alábblO litert 
vásárolnak 

egyszeri' e.

W-000 korona jutalom
unnak, ki az en m’dszcrem használata mellett teljesen meg nem szabadul sérv bajától. 

Kérjük d-. M. Reimann Valkenberg 7IG, (Hollandia)
ingyenes brossürjeil. A levél 25, levelező-lap 10 filléren bélyeggel bérmentesítendő.

PlistillSde
-H-4-e temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám, f, p 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fénverell diófából

melle.t fáklyával, — nyilotl halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi’
h, minden felszereléssel dfogadtatik.

B®" Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek dba

a gyászkocsi 
akár vidékre

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda

Makulatúra méter mdzsánkint
16 koronáért kap 
ható. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

E lórin épület) élénk forgalmú
LluUU. ^ye'h fő-utezán, Gödöllőn. Czim : 

ft kiadóhivatalban.

N/áii lakás, mely áll 2 bútorozott szoba 
és konyhából, Gödöllőn, a 
Pesti-utcedban kiadó. Bő
vebbet a kiadóhivatalban.

Aszódon egy 4 szobás úri lakó
ház mellékhelyiségekkel, virágé 
kerttől azonnal eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. ------

Aki ájulás, górcsők ós más lh'*»
---- --------- ------- ‘Mtlnphiíhínlmtilrfinn szOtlVCtl, kél 

jen brossur arról. Ingyenes hórmentve kapható a hattyú
Gyógyszertár utján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

HÖLGYEKNEK S^Tés tanácsot nyuj- 
iqJj Szülés ősötöknél 

nagy gyakorlatiul birok. Csölle Anna egyetemi szü
lész i.ö. Feroncz-JózseMér (Adler ház) Gödöllőn.


