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A vasárnapi 
munkaszünetről.

Hat nap munkálkodjál és tedd 
meg minden dolgaidat. A hetedik 
napon pedig a te Urad Istened szom- 
bata vagyon, ne tégy akkor semmi 
dolgot, se te, se fiad és leányod 
se szolgád és szolgálód, se marhád’ 
se a jövevény, ki kapudon belül 
van. A mózesi törvény ezen intézke
dését negyedfél évezreden át szent 
tiszteletben tartották az ó-szövetség
ben nemcsak a zsidók, hanem még 
több pogány nép is, melyhez a kinyi- 
R'ikoztatás sugarai eljutottak, s az uj- 

ovetségben a kereszténység népei.
De az emberi ész, ha a maga 

utjain akar haladni, s elzárkózik Is
ten világossága elől, oly tévedésekbe 
merül, melyek veszedelmet hoznak 
egész népekre s nagy nemzetekre.

A vasárnap megszentelése, melyet 
a keresztény egyház annyi évszázadon 

keresztül híveinek lelkére kötött, szi- ; 
gortt kötelességévé tett, az egyháztól 
elszakadt népek között. Csak az egy 
angol nép volt az, mely konzervatív 
hajlandóságánál fogva, a kath. ősök 
hagyományához ragaszkodva, a mai 
napig is példás lelkiismeretességgel 
őrizte a vasárnap megszentelesének 
tiszteletben tartását.

A tizennyolezadik század hitet
lensége volt az, mely a vasárnap 
megszentelését a népek szivéből ki
tépte. A franczia forradalom e téren 
is uj rendet próbált behozni. Elég 
lesz az embernek — Így gondolták — 
minden tizedik nap pihenőre ; nem 
kell a nemzet erejét annyi ünnep
napon a munkától elvonni. S a libe
rális nemzetgazdászok farizeus képpel 
mondogatták, minek megfosztani azt 
a szegény népet minden vasárnap 
munkakeresetétől ? Jól esik annak a 
szegény embernek, ha vasárnap is 
kereshet valamit. Persze hogy ez a 
liberális humanizmus nem annyira a 
szegény népre gondolt, mint azokra, 

kik a nép munkájából gazdagodnak.
— De lám az igazi tudomány csúffá 
tette a naczionalista bölcsek okosko
dásait. Az emberi szervezet tudomá
nyos tanulmányozása arra az ered
ményre vezetett, hogy az ember ter
mészet maga is megkívánja a hetedik 
napi pihenést. Az Isten harmadik pa
rancsolatja tehát természeti törvényen 
alapszik, melyet Isten Mózes törvé
nyében külön is kinyilatkoztatott. S

, aki megszegi ezt a törvényt, az vét 
nemcsak Isten parancsolatja ellen, 

. hanem a természet ellen is. De ter
mészeti törvényt nem lehet büntetlenül 
áthágni ; megszegése magában hor
dozza a büntetés csiráját. Egy Isten 
harmadik parancsának tömeges áthá
gása is reázuditja a népekre és a tár
sadalomra a büntetés átkát, erkölcsi 
és fizikai romlást hozván maga után- 

A vallástalanság, a materialisz- 
tikus gondolkodás terjedésének egyik 
kiváló előmozdítója az, hogy a mun
kásnép nagy részének nincs alkalma 
s módja lelki táplálékot magához

TÁRCZA.

Milena szeret...
Hogyha majd elmégysz, édes, Isten áldjon I 
Felzokog a lelkem, eltitkolva, fájón.
Mosolygó szememből, tudom, meg nem érted, 
Hogy szivem, titokban, majd meghasad érted. 
Fájó szerelmem zokogva követ :
Milena szeret . . . örökké szeret . . .

Hogyha elfeledtél — évek múlva tán, — 
Amidőn az élet megcsalt mostohán,
S bús lelked nem bízik már az emberekben: 
Csak akkor tűnjék fel nevem emlékedben.
S ha — kit szerettél — hűtlen elfeled :
Milena szeret, akkor is szeret ... I

Milena.

Nagyapó hagyatéka.
— Eredeti tárczink. —

Haloványan, alig pihegve ült karosszé
kében a jó öreg nagyapó. Eeeset szemeiben 
már csak néha néha lobbant meg az. élet 
kialudni készülő tüze. Szomorúan tekintge- 
tett szét a szobácskábán, melynek kicsiny 

I tűzhelyén már napok óta nem égett. A szó- I 
ba bútorzata, a nagyapó kopott ruhái hali- ’ 

i gosan hirdették a szegénységet, mely itt 
tanyát ütött. A szoba egyetlen dísze egy 
egyszerű kard volt, melynek markolatán kes
keny, nemzetiszinü szalagocska volt csokorra 
kötve. Az öreg ember szeme szomorúan té
vedt, hol az ócska kardra hol a szoba 
ajtajára. Néha-néha felsóhajtott s lassan 
folytak végig barázdás arczán az előtörő 
könyek.

— Nem jön, — susogta keserűen — 
pedig már itt érzem torkomon a halál hideg 
kezének borzasztó szoritását. Meghalok, mi
előtt utoljára megcsókoltam volna, mielőtt 
utolsó óhajom közölném vele . . .

Elhallgatott . . . Dermesztő hidegség 
lepte meg, érezte, hogy lelke nemsokára 
Teremtője elé megyen, s úgy érezte, hogy 
fáj neki a távozás. Pedig mennyit szenve
dett I Mennyi igaztalanságot, gonoszságot 
látott e világban s most mégis sajnálja itt 
hagyni. Nem is annyira a világot; mit bánja 
azt ? De ki visel gondot árva unokájára, ki 
ad enni az ő ártatlan, szép kis Palkójának ? 
Talán szenvedni fog házról-házra járva egy 
darab kenyérért. Talán nem lesz, ki kenye
ret adjon neki s az a szép kék szempár ké
nyektől apad ki, annak az édes arcznak ró
zsáit a nyomor tépi le, talán a mi legbor
zasztóbb lenne ! aranyszőke haja ott csap
zik össze a bűn sarában, az élet posványá
ban I Oh mi lesz vele, azzal a tiszta lelkű, ,

■ ártatlan gyermekkel.
I Mór alig tudott gondolkozni. Lélckzete I 

akadozoit, szemhéjai nehezültek Kezét imára 
kulcsolta, hogy egy fohászt mondjon lelke 
ildvecrt . . . egy utolsó fohászt . . Lehunyt 
szemekkel, imára font kezekkel olyan volt, 
mintha már élet sem volna benne.

Az ajtó lassan, halkan nyílt ki s egy 
10—11 éves liucska jött be a szobába. Egy 
csomó száraz gallyat hozott vékonyka kar
jain s azt csöndesen a tűzhely mellé tette. 
Sompolyogva közeledett nagyapó felé, vi
gyázva, lassan, hogy föl ne ébressze. Gyö
nyörű gyarmek volt. Finom, törékeny, mint 
egy kis porczellán szobrocska. Selymes, sző
ke haja válláig ért, szomorú, szép kék sze
meit tágra nyitotta s úgy nézte az alvó 
nagyapát. Az öreg éppen befejezte imádságát 
s töltekintett A fiú rajongó szeretettel ka
pott a száraz hideg kéz után.

— Hát ébren vagy, nagyapókám ? Te 
drága, jó nagyapó, ugy-e már aggódtál is 
értem ? Kinn voltam az erdőn . . . Tudod, 
olyan hideg ez a szoba. Juj, most is hogy 
fázik a kezed, ez a drága, szent kezed ; — 
és megcsókolta az ősz remegő kezét, — de 
most tüzet rakunk, jó meleg lesz és nem 
fazik többé nagyapó I Nem bizony I

Újra ajkáho’ szorította a ránezos kezét 
és kaczagva csókolgatta :

— Juj, juj, milyen hideg vagy, nagy
apó I

— A halál hidegsége az, fiam, — 
mondta szomorúan az agg, — a halálé, 
mely itt leselkedik fölöttem, hogy magával 
ragadjon. A halálé, melyet sokszor kerestem 



2 1905. február 19.

vennie. Lélekölő egyformaságban da
rálja le napjait, mint egy gép, melyet 
fütenek, hogy munkaerőt fejtsen ki. 
Hogy munkájából megpihenve, Isten
nek is üldözzék, hogy felsőbb rendel
tetésére is gondoljon, arra a jelenlegi 
viszonyok között ritkán akad ideje. 
Természetes dolog, hogy ilyen körül
mények között sok munkás szivében 
kihal az ember felsőbb rendeltetésé
nek tudata ; hisz van olyan, kinek 
arra sem jut ideje, hogy családja kö
rében övéinek szentelhessen néhány 
órát s hogy azt az imádságot, amelyet 
valamikor édes anyjától tanult, gyer
mekének ajkairól tanú ja meg újból 
megszeretni.

így lesz a vasárnap megszentség- | 
telenitése az a talaj, ahol az anarchiz- | 
mus, szocializmus és mindenféle egyéb 
izmus mérget lehelő palántája felbur- 
jánzik. A társadalmi rend s nemzeti 
felvirágzásunk szempontjából is felette 
kívánatos, hogy a vasárnap megszen
telése törvénynyel biztosítva legyen. 
A magyar törvényhozás nem feledke
zett meg egészen a vasárnapi munka
szünetről ; az 1891 : Xlil. t-ez. arról 
intézkedik, hogy az ipari munkának 
vasárnapokon és Szent István király 
napján szünetelnie kell. De ez a tör- j 
vény még nagyon hiányos, igen sok , 
kibúvója van s ki is bújnak alóla kü
lönösen kereskedőink.

És hol marad a hatóság a mely 

szigorúan ellenőrizze a mimkaszünet 
megtartását ?

Nincs sehol I
Nincs rá ideje, mert rendőrzö 

közegei még vasárnap is kézbesítenek, 
maguk csapván igy arczul első sorban 
a törvényt és a vallást s nélkülözik az 
erkölcsi alapot, a vasárnapot inkább 
csak pihenő napnak tekintivén, mint 
szent napnak.

HÍREK. 

Lenárd Pál temetése. Tegnap 
délután fél 4 órakor ment végbe nagy 
gyászpompával a gödöllői csendőrőrs 
egykori parancsnokának, Lénárd Pál 
nyugalmazott őrnagynak a temetése. 
Nagy, gyászoló nép, jóbarátai, tiszte
lői kisérték el utolsó útjára, őszinte 
részvéttel hullatván a fájdalom köny- 
nyíiit ravatalánál.

S mi lenne ennél szebb jutalma 
egy oly ember életének, aki köteles
ségét mindenütt és mindenkivel szem
ben mindig híven és pontosan telje- 1 
sitette.

A négy ló által húzott gyászkocsi, 1 
melyen az egyszerű érczkoporsó rej
tette magában az elhunyt katonát, 
virágokkal, koszorúkkal volt megrakva.

Mellette két oldalán a csendőrség 
egy szakasza ment teljes díszben, i 
utána egy csendőr altiszt vitte tiszti I 
jelvényeit s egy másik kis párnácskán j 
érmeit, kitüntetéseit.

Azután a gyászoló család, a bol

dogult nővérei, hozzátartozói, majd a 
csendőrkerületi tisztikar s végül a 
gyászoló nép sokasága s köztük Gö
döllő inteligentiája csaknem teljes 
számban ment lassú lépésben a gyász
menetet megnyitó tűzoltó zenekar ál
tal előadott megható gyász indulók 

’ tompa, monoton ütemeire.
A gyászszertartást Garay Sándor 

páter végezte fényes segédlettel, inig 
az egyházi énekkart Kreml Károly ve
zette, a temetés mintaszerű elrende
zéséért pedig Plistill Ede gödöllői te
metkezési vállalkozót illeti a dicséret.

A váczi mandátum. Barabás
Béla a váczi és aradi kerület képvi- 

j selője, pártja határozatából az aradi 
i mandátumot tartja meg, a váczíról- 
I pedig lemond. A váczi kerületben te- 
' hát uj választás lessz és pedig való- 
1 szinüleg ismét egyhangú választás,

mert a 48-as párt jelöltségét báró 
: Prónai Dezső elfogadja s vele szem

ben a szabadelvű párt nem fog je- 
I töltet állítani.

Névmagyarosítás. Kolesza Róza 
péczeli lakos, családi nevét belügy- 
ministeri engedélylyel Szabó-ra ma
gyarosította.

Járásunk közegészségügye. A 
gödöllői járás területén jelenleg elég 
jók a közegészségügyi viszonyok. For
dultak ugyan elő itt-ott szórványosan 
vörheny, kanyaró és roncsoló toroklob 
esetek, de a legtöbb betegedés gyó
gyulással végződött. Nagyobb mérvet 
a vörheny járvány csupán Szadán 
kezdett ölteni, de az azonnal fogana
tosított orvosrendőri óvintézkedések

s mindig elkerült és most, hogy én futnék 
előle, Önkényt felkeres.

A fin kaczagva válaszolt:
— Tréfálsz, nagyapóként, ugy-e, hogy 

tréfálsz ?
A nagyapa felsóhajtott. Látta a gyér- ' 

inuk szemében a könyvi, melyet kaczagásá- 
val akart elrejteni s arra gondolt, milyen ! 
müvészszé tette ezt a gyermeket az élet I 1 
Keserűen go idolt arra, hogy hát még ezután ; 
mennyi hazugságra tanítja ezt a f.noni lelkű ! 
fiút az a kegyetlen mester I Reszkető kezei
vel gyöngéden vonta magához unokáját.

— Hallgass rám, fiam I Én nemsokára 
meghalok, tálán csak egv óra mór az éle
te..,. boka: szenvedtem, sokat küzdöttem s 
variunk d >.; élelemben, miket te még i 
nem értenél meg. Azért nem is magyarázom ' 
neked. Most meghalok s te itt maradsz ár- I 
váll, egyedül. De nem fogsz éhen veszni. 
Gondoskodtam rólad . . büszkeségem árán. 
Ott van az asztalfiókban egy-egy lepecsételt 
levél. Menj el vele oda, ahova czimezve van. 
Egy fehérhaju, szomorú, öreg néni az. Is
mered te is . . . Aki sokszor fölvitt magá
hoz és sírva csókolgatott Nem fog elűzni, i 
magához fogad s helyettem majd ö vigyáz I 
reá l. Csak menj hozzá. Nekem is ajánlotta 
segítségét, de az alamizsnát nem fogadtam i 
el. Menj hozzá, mihelyt engem eltemetnek. 
Ne sírj fiacskám, ennek igy kell lenni, igy.

Suttogóvá vált a hangja, a fiú már alig
értette meg szavát. Letérdelt a nagyapó előtt 
s zokogva csókolgatta azt a kiaszott ke'Ct.

A haldokló tekintete hiitelen a falon 
függő kardra esett. Szinte ijedten szólat meg 
mégegyszer :

— Kis fiam . . . Palikám . . .
A fiú fölemelte könyes arczát.
— Édes nagyapókéin!
Az öieg hangja fuldoklott, ijesztően ' 

rekedt suttogássá tompult.

— Egy óhajtásom van még ... Azt 
az ócska kardot, hozd ide fiam . . . Hadd 
lehelem rá végső csókomat . . .

A fiú levette a szegiől a kardot s 
nagyapjának nyújtotta.

Az agg szinte őrjöngve ölelte magá
hoz a drága jószágot.

— Fiam I ezt velem tegyék sirba. Hit 
társa volt életemnek, megosztom vele a 
sirt is . . .

Könyezve csókolgatta a kardot s utolsó 
erejét megfeszítve szivéhez szoritá. A fiú 
ijedten ugrott fel :

— Nagyapó, hát ezt nem hagyod ne
kem I?

— Szent kard ez, fiam, — susogta a 
beteg. — Velem volt ez a porba tiprot- sza
badság véres harczaiban, együtt szenvedtünk, 
vertük az ellenséget, s óh, hányszor csókol
tam ezt a kardot boldogságban égve, midőn 
fényes győzelmeink után zsarnokok vére 
piroslott rajta. . . Ezt a kardot döftem mel
lembe akkor, midőn Világosnál sárba tipor
ták a legszentebb jogokat, mikor láttam, 
hogy a magyarok Istene elfordult tőlünk. De 
nem jól találtam. A seb, melyet testemen 
ütöttem, begyógyult, hogy annál jobban é •- 
jen a lélek sebe . . . Tegyétek ezt a kardot 
koporsómba, fiam, hogy édesebb legyen 
örök nyugovásont ...

A fin összekulcsolt kézzel könyörgött ;
— Add nekem e kardot, nagyapám, 

add nekem I Ha újra eljön a szabadság 
napja, — mert el kell jönnie I — én ezzel 
harczolok s ha te megszentelted, unokád 
sem szennyezi be soha I Ez a kard lesz az 
én boldogságom, büszkeségem s ami rozsda 
esett rajta, én fényesítem ki, esküszöm I

Kipirult az arcza s máskor oly szelíd, 
szomorú kék szemei csodás lángba gyultak. 
Nagyapó arczán égi mosoly derült fel :

— Hát rád bízhatom, fiam ? Esküszöl? 
A fiú rajongva nézett a kardra :
— Esküszöm 1
Az agg megnyugodva válaszolt :
— Köszönöm fiam . . . boldoggá tet

ted végső perczeim. Csókolj meg. ... Így 1 
Áldjon meg a: Isten . . . Még egyszer csó
kolj meg . . . sokszor . . . utoljára . . .

Es csókolták egymást, a fin forrón, 
zokogva, nagyapó sírva, hidegülő ajakkal. 
Végre az ősz férfi ismét megszólalt :

— Elbúcsúzniuk ... A kardia jól vi
gyázz fiam I S ha valaha úgy érzed, hogy 
talán beni'. cskolnád azt, jöjj ki a temetőbe, 
ásd föl síromat és temesd oda mellém, én 
boldog leszek hülő poromban ... A leve
let se feledd el I . . . Hadd csókoljalak 
meg . . . Most meg a kardot . . . várj, 
húzd ki hii-velyéből ... igy ... igy .. .

Megcsókolta a kardot azután magához 
ölelte azt. A mi erő még volt haldokló tes
tében, mind megfeszítette s úgy szorította 
kebléhez a drága jószágot. Egyszerre csak 
kibuggyant melléből a ver. Palkó rémülten 
kiáltott:

— Mit csinálsz, nagyapó ?
— Semmi, fiam, — sí sogta az, — 

fölpattant a seb, melyet Világosnál ütöttem 
testemen, ütöttek lelkemen. Mindkettő halá
los .. . így meghalni édes . .

A kard véresen hullott a fiú lábaihoz 
l s nagyapó fehérülő ajka már csak annyit 
i tudott susogni :

— Azt a kis nemzetiszin szalagot a 
| kardról vedd le . . . temessétek el velem. 
, 0 kötötte rá egykor, az a szomorú, fehér

haju asszony . . .
Milena.
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még ideje korán elejét vették, úgy, 
hogy a betegség már ott is szűnő
félben van.

Szökés a javítóból. E hó 10-én 
<ste 7 órakor elfogta a csendőrség 
Ember Géza és Miskolczi Gyula aszódi 
kir. javító intézeti növendékeket, kik 
előadták, hogy ők egy társukkal még 
e hó 7-én megszöktek az intézetből, 
társuk azonban már Budapestre me
nekült, Gödöllőn elhagyván őket. A 
két szökevény ifjút vissza kisérték a 
a javító intézetbe.

Színészet Gödöllőn. Márczius 
hóra színészek készülne'.. Gödöllőre. 
Miklósy Gábor 38 tagból álló jóhirti 
színtársulata akar Gödöllőn tartani 
15—20 előadást. A társulat jelenleg 
Dombóváron játszik és áprilisban a 
nyári szezonra Kispestre megy s csu
pán a márczius hónapot töltené Gö
döllőn. Ajánljuk a jobb erőkből álló, 
kiváló vidéki társulatot közönségünk 
figyelmébe s pártfogásába, annál is 

•inkább, mert csak az esetre jönnek 
el, ha a közönség kellő számú bérlet 
előjegyzésével ittlétüket biztosítja. Bér
letet előjegyezhetni 12 előadásra 20 
és 16 koronáért, mely összeg utólag 
fizetendő.

Lelketlen anya. Szlenár Mihály 
isaszegi vasúti málházó vasárnap kora 
hajnalban az állomás előtt a sínek 
mellett egy női fehérneműbe és újság 

. papírba csomagolt újszülött gyermek 
é, hullát talált. A csomag zsineggel volt 

átkötve s valószínűleg az állomással 
szemben eső oldalon dobatott ki a 
Budapest felé robogó korai vonatból, 
mert a hulla közelében a friss hóban 
semmi nyom nem volt látható. A ti
tokzatos esetben csendőrségünk és a 
bpesti rendőrség is nyomoz, mert az 
Í gyanú merült fel, hogy a tettes Bu
dapesten rejtőzik s valamely ottani 
kórházban gyógyittatja magát.

Árverés. A földmivelésügyi mi- 
nister árverést hirdet a gödöllői ko- 
roi’auradalomban nevelt 43 db pinz- 
gaui és 14 db bonyhádi másféléves 
tiszta vérii tenyész bikára. Az árverés 
márczius 20-án d. e. 10 órakor lessz 
Ilkán megtartva az Alsómajorban.

Országos vásár. A legközelebbi orszá- 
gos vásár Aszódon márczius hó 24-én lesz 
megtartva. Az előző vásárok kedvezőtlen idő 
miatt itt alig sikerültek s Így a mostani való
színűleg látogatott lesz.

A tisztelt gazdaközönséghez! Mint 
tudomásunkra futott Mauthner Ödön cs. és 
kir. magnagykereskedésc Budapestee arról 
értesíti a gazdaközönségei, hogy a lanyha 
irányzat következtében, a lóheremagnak 
(stíriai lóherének) f. c. január 1-én megje
lent főárjegyzékében rovatolt árát hatályon 
kivtll helyezte. Az árak jelenleg a követke
zők: 4 számú príma priinissitna 95 korona, 
4-a számit legelsörendil 92 kor, 4-b számú 
elsőrendű 92 korona, 50 kilónként. Ezen 
bárom minőség tisztaság és csiraképesség 
tekintetében a lélező legkitűnőbb. Általáno
san ismeretes, hogy a Mauthner ezég olasz 
vagy amerikai lóheremagot nem forgalmaz, 
és hogy az általa szállított lóheremagnak 
arankamentességét a m. kir. vetőmagvizsgáló 
állomás hivatalos ólomzára igazolja. Ezeo 
árleszállítás nagy elismerést kelt a gazda- 
közönsig körében, mert újból bebizonyult, 
hogy Mandiner a gazdák é riekét szem j 
előtt tartja. t

Uj tizkoronás bankjegyek. Az oszt
rák-magyar bank 10 koronás uj bankjegye
inek kibocsátását február hó 25-én fogja 
megkezdeni ; a jelenleg forg lomban levő 
bankjegyek pedig bevonatnak, e bankjegyek 
bevonásának határideje 1907 február 28-án 
jár le. Ezen időtől fogva a bevont bank
jegyeket az Osztrák-Magyar bank intézetei 
már csak beváltás végett fogadják el ; 1913 
február 28-ika után az Osztrák-Magyar bank 
többé nem köteles a bevont 10 koronás 
bankjegyeket beváltani.

Uj ezég. Az 1857-ben alapított 
Gráf Márton féle jóhirti vas és fűszer 
kereskedés Gráf Aladár tulajdonába 
ment át, ki abban 14 éve működik s 
3 éve, hogy azt kiváló szakértelemmel 
vezeti. Gödöllő és vidékén közismert 
ez az előkelő ezég s uj tulajdonosa, 
ki a ezéget saját neve alatt váltótör- 
vényszékileg is bejegyeztette, — elég 
garanczia arra, hogy az szolidság és 
megbízhatóság takintetében ezentúl is 
a régi marad.

784 tápgyermek. A gödöllői já
rás területén jelenleg 784 tápgyermek 
gondoztatik. A múlt hó utolsó napjáig 
szóló hivatalos kimutatás szerint dec. 
31 -ér. maradt gondozásban 795, ebből 
elvitetett 15, meghalt 8, uj felvétetett 
január hónapban 12 s igy jan. 30-án 
maradt összesen 784 gyermek. Ezen 
számból legtöbb Valkón, Dányon és 
Váczszentlászlón van elhelyezve, mely 
községekben, valamint Bagón, Túrán, 
Zsámbokon gyermek telep is van 
szervezve.

Levágta a fia lábát. Váczszent
lászlón a múlt napokban összeveszett 
Krima Ferencz földmives, a vele vad
házasságban első nejével, Cseszkó Er
zsébettel és baltával kergette ki házá
ból, miközben oly szerencsétlenül 
sújtott a menekülő nő után, hogy 3 
éves fiók lábát találta az élesre fent 
szerszám s a lábfejet egészen a talpig 
átalvágta. A súlyosan sérült gyermeket 
csak a gyors orvosi segély mentette 
meg. Az eset feljelentetett.

Szélhámos pénzügyőr. Ditricli 
Jenő pénzügyőri felvigyázót a múlt év 
november havában többrendbeli hiva
tali visszaélései miatt fegyelmi utón 
elbocsátották állásából. Dilrich azon
ban a zöldhajtókás egyenruhát tovább 
is viselte s mintha mi sem történt 
volna, Bpest és Gödöllő között sorra 
járta a regalebérlőket, trafikosokat, 
pálinkafőző gazdákat s ahol csak te
hette, hivatali vizsgálatot tartott. E 
vizsgálat rendesen azzal végződött, 
hogy pénzbírságot szabott ki, amelyet 
nyomban be is inkasszált. Miután 
hivatali nyomtatványokkal bőven el
látta magát, a máv. vonalain is ingyen 
utazgatott, amennyiben egy-cgy hiva
tali utazási jegyet is állított ki. Egy ilyen 
utazása alkalmával aztán a gödöllői 
pénzügyőrök felismerték Isaszegen a 
szélhámos felvigyázót s letartóztatták. 
A pestvidéki törvényszék pénteken 
vonta felelősségre Ditrich Jenőt csalás 
és közokirathamisitás büntette miatt. 
A beismerésben levő vádlottat a bíró
ság dr. Biró kir. ügyész vádja után 9 
havi börtönre ítélte. A vádlott feleb- 
bezett.

ÉVI LAKÁS,,:*.."
előszoba, konyha és kamarából egész 
évre, vagy nyárilakásnak kiadó. Bővebb 
értesítés a kiádóhivatalban. 4—6.

KIS SZŐLŐBIRTOKOS urak 
figyelmébe ! Végzett szőlész vagyok. Jó 
bizonyítványom van. Bátorkodom a kisbir

tokos urak legújabb szőlőművelésének veze

tését elvállalni. Czimem e lap kiadójában.
5-5.

í A TERMÉSZET ==
■ == KÉP VELŐSNEK! |

Tarcali telepünk a kereskedelmi, kerti 4 
és dísznövények jól gondozott és gaz- |j 
dag gyűjteménye. Erfurti és egyéb 
inagvaink a legfrisebbek, amellett meg- ; 
lépőén olcsók és minden 5 koronát . 
meghaladó rendelés portómentes. Leg
nemesebb rózsafajok szinpompázó 
változatban. Köztük több újdonság is. 
PELARQÓNIÁX legbecsesebb fajai.— 
SZAMÓCÁK. Magas törzsű köszmele- 
és ribizke fák. Több millió fajtiszta, 
dús gyökerű gyümölcs és diszfa-cse- 
mete. Minden talajban diszlő téli évelő 
virágfajok. Szőlökötésliez legalkalma-

; sabb jutafonál és egyéb kertészeti kii- 
|l lönlegessegek. Kertek díszítése, átalaki- | 
lg tása és építése a legmodernebb ízlés | 
fii alkalmazásával. Levélbeli megrendelésre : fj 
M legpontosabban szolgáljuk ki vevőinket. I 

EÖTVÖS LAJOS és TÁRSAI j 
í kereskedelmi kertészete
i Tárcái (Zemplénmegye).

A legszebb alakú és legnagyobb súlyú 
| takarmány répáért és konyhakerti ternic- 
I nyert 50, 20 és 10 K jut. aranyban. í

Versenytárgyalási hirdetmény.
2290 a. 1905. szám.

A közúti vám tárgyait képező utak 
közül : Adácsou 184 in., Kálón 1672 
m., Kompolton 1788 ni., Pásztóit 
6088 m. uj ut építésére, valamint 
Pásztón 1685 m. utón javítási munkák 
végzésére zárt ajánlati versenytárgya
lást hirdetek.

A versenytárgyalás határidejét 
1905. évi márczius hó 14-ik nap
jának délelőtt 10 órájára tűzöm ki, 
mely időre az ajánlatok beadandók. 
Később érkezett ajánlatok figyelemoe 
nem vehetők.

A terveket, kiírási műveletet stb. 
a versenytárgyalás napjáig a m. kir. 
államépitészeti hivatalnál közszemlére 
kitettem, hol is az a hivatalos órák



4. 1905 február 19.

I
alatt betekinthető és a részletes felvi
lágosítás, valamint a kiírási művelet, 
ifóbbi az előállítási Költségekre figye
lemmel, ivenkint 1 koronáért meg
szerezhető.

A versenytárgyalás eredménye fe
lett a bizottság azonnal halároz, mire 
a munka azonnal megkezdhető.

Az adácsi nt 1905. évi junius 
1-ére, a káli és a kompolti utak 1905. 
évi július hó 15-ére, a pásztói utak 
1905. évi november hó 1-ére befejezve 
a forgalomnak átadandók.

A kiírási művelet ajánlattevő által 
sajátkezűleg kitöltendő és abba az 
egységárak számmal és betűvel kiiran- 
dók és ahhoz az ajánlati összeg 5 

-ának megfelelő bánatpénznek vala
melyik hevesmegyei m. kir. adóhiva
talba történt letételét igazoló nyugta 
csatolandó. Készpénz vagy értékpapír 
nem mellékelhető az ajánlathoz.

Ajánlat tehető az összes mun
kákra és kűlön-kklön utszakaszon- 
kint is.

Fenntartom magamnak a jogot, 
hogy a vármegye az ajánlatok között 
szabadon választhasson, esetleg egyet 
sem fogadjon el.

A pásztói utón fuj utak építésé
hez) vállalkozó a szükséges k/ivet és 
kavicsot az útra kiszállítva kapja meg, 
amennyiben azonban az összes szük
séges mennyiség <4664 ni' kő. ebből 
2192 ni' kavics) 1905. jtilius ho 1-ig 
ki nem szállíttatnék, köteles vállalkozó 
a még hiányzó mennyiséget ugyan
azon áron előállítani, mint a mely 
árat a mai vállalkozók kapnak.

Eger, 1905. évi február hó 13.

Majzik Viktor
alispán.

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váezi-utcza 469. szám 
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szeaifödalek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyeriyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
elszereléssel elfogad tátik.
_ Gyászjslen isek 1 óra alatt eikésziLeinek. =====

Földterület
fel; éréseket, birtokfelosztást, par- 
cei’á-’ást, ehhez vá-..rajzokai pon
tosan készít és legolcsóbban félválla 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Oizella-utcza 45. szám.

i’énzl, 
sok pénzt, 

ha • •tike tt ICO k ir.m.’i• 
k tisz- 

icssegcsen minden szak- 
sm- r t nélkül.

Küldje be czlmét 975 
jelige ..kit a követkéz ■ 
.vinne: Atn-t zcn-AI t t- 
lung di-s „Merkúr" Mun- 
licim Mccrleldstr

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot nyuj- 
t ik. Szülés esetén litigy 
gyak iriottsággal bírok. ' 

Csölle Anna 
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár-ház.)

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásnak

Egger mali
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár:

N ADÓ R“ gyógyszer tár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

|My;.;"trKaphatÁ Gödöllő : Szeiitmikióssy B
I Alberti : Langliof Gyula. Egger mellpasztillaj

1 Aszód: Sárkány László. csak Immár meggyógyított. n
S - 2.. mAÍKSffS ■ <r^» n.!i. — -------

BENZIN MOTOROK, GŐZCSÉPLÓKÉSZI .ETEK 
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

VEZÉR ÜGYNÖKSÉGÉNÉL

— BUDAPEST, V., Váczi-körtit <32-----
------  Árjegyzéket és költségvetést kiváltaira ingyen és bérmentve kü I ütik. —

Nyomatott a Gödöllői „ Erzsébet** könyvnyomdában —”


