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Husvét.
A keresztény reménység alapja a 

Megváltó feltámadása. Azért a Nem
zetek Apostola nagyon bölcsen mondja, 
hogy — ha a Megváltó nem támadt 
fel, akkor hiábavaló a mi hitünk! ...

A Megváltó természetfeletti szent
sége ; az apostolok puritán jelleme s 
boldogságtól árjadozó vértanúhaláluk ; 
a mártírok szenvedő heroizmusa s ra
jongó halókedve : mind mind örök- 
igaz bizonysága annak a világrenditö 
eseménynek, hogy a keresztre feszitett 
Názáreti Jézus, az Istenember, halot
taiból feltámadott I

S a Megváltó dicsőséges feltá
madása meggyőzte szerető híveit arról, 
hogy Íme : van már miért élni a föl
dön ; a sziveknek sokélii fájdalma s 
az életnek sokrétű nyomora ; a bubá- 
nat égő könyüi s a verejték kínos 
cseppjei korántsem vesznek kárba: 
Krisztus megnyitotta a feltámadás út
ját, amelyen a megdicsőülés örök 
világosságába tér 'be az igaz ember, 
aki gondolkodásában nemes, lelkében 
erkölcsös, szivében jóságos volt itt a 

földön ; a siralom völgyéből a küz- 
ködő, a szenvedő érdemnek amaz örök 
nyugodalmába tér be, ahol nem fáj
nak a gyötrő életgondok, ahol nem 
zokog a szivet tépő fájdalom 1 . .

Még kétségbeejtően sivár lehetett 
azoknak élete, akiket nem hevített 
Krisztus felséges feltámadásának ma
gasztos reménye I . .

íme : a római gladiátorok érték
telen élete, akiket uraik merő kedv
telésből kardélre hányattak, vagy a 
cirkuszok besi iáinak vettettek oda tel- 
öklelés és szétmarczangolás végett ; a 
vásárra hajtott rabszolgák hitvány élete, 
akiket gazdáik veszett indulatból vé
resre verettek, vagy elrohasztás végett 
az ergasztulumok nyirkos odúiba zá
rattak : ezek a nyomorult életek a 
szomorú tanul annak, hogy mit ért 
az ember a feltámadás reménye nélkül 
s gyilkosaik a kiáltó példák arra, hogy 
mire vetemedhetett a zabolátlan em
beri szenvedély és indulat a feltáma
dás lélekfegyelmező s léleknemesitő 
igazsága nélkül.

De a hatalmaskodás és kicsapon
gás klasszikus typusainak : a Sergio- 
lusoknak, Catulusoknak és Milóknak 
irmagja nem veszett ki az ember tra

gédiájából. Az uralom kénye s az 
élvezet kéje ma is milliókat tart még 
rabszolgaszijon. A Megváltó mennyei 
erkölcseiből sok szivárgott be az em
berek vérébe, de — sajnos — sok 
kiszáradt már belőle. Milliójával van
nak, akik a Megváltó kereszthalálának 
és feltámadásának — kárát fogják 
látni, amint azt az agg Sámson a hi
tetlenekről s gonosztevőkről oly híven 
megjósolta. Fent, a trónusok bíborán 
s lent, a koldusok rongyain s a földi 
pálya e két véghatára között tömén
telen bűn üli borzalmas és förtelmes 
torát és az ember szinte azt hinné, 
hogy a Megváltónak újra kell kezde
nie a Golgotha-járást és meg kell 
ismételnie a feltámadást. Mintha nem 
értették volna meg jól Krisztust kirá
lyok és nemzetek, családok és egye
sek !.. .

A római világirodalom a maga 
megvasalására akarta felhasználni a 
kereszténységet, akkor, amikor Nagy- 

| Konstantin érezni kezdette, hogy ar.- 
i nak az uralomnak az abroncsa recseg- 

ropog, törik-szakad. A Megváltó ke
resztje segített a császáron a római 

! kereszténység érdekében, de a császár- 
ság kolosszusa hamarosan rombadőlt: 

TÁRCZA.

Áldjon meg . . .
Áldjon meg az Isten érte 
Hogy boldoggá tettél, 
I ogy oly régen, esztendőkig 
Mindig Iliin szerettél.

Áldjon meg az Isten érte,
Hogy enyém maradtál,
Hogy a lelked szerelméből, 
Csak énnekem adtál.

S ki szeretni megtanított
Ily igazán, Inven :
A te drága, jó anyádat,
Áldja meg az Isten I

Milena.

Minden ember széles e világon
Nem oly boidog mint csak én vagyok, 
Ily boldog tán senki sem lehetne,
S boldogabbak — csak az angyalok.

Milena.

Boldogság.
Olyan édes ez az égi béke,
Mely elömlik most a leikemen,
A mióta Iliin szeretlek téged
S te is szeretsz, édes kedvesem.

Ugy érzem, hogy szerelmes szivemnél, 
Nincs e főidőn senki boldogabb,
Kit oly híven, nagyon szeretnének, 
Senki sincs más itt az ég alatt.

A taiiitókisasszony.
Szomorúan járkált szobájában a halo- 

vány, vékonyarczu, kis szőke tanítónő. Fülé
ben még ott csengett az orvos beszéde, mint 
valami kegyetlen Ítélet, mely meg akarja 
semmisíteni élete minden reményét, ábrán
dozását. Kétségbeesetten kulcsolta össze ke
zet, amint az öreg orvos szavaira gondolt 
Hogyan is mondta . . ?

— Hát izé . . . hm, leikecském I . . . 
Gyönge a melle, a tüdeje, mondtam már .. 
Ugy-e, hányszor kértem, hogy nagyon vi
gyázzon I ? Aztán itt van I Bizonyosan meg- 
liiltötte magát. Ilyenek maguk, kisasszony
ként : fiatalok, gondatlanok. Hat — tudtam, 
hogy ez lesz a vége I Izé . . . csak azt 
akarom még mondani, hogy kímélje magát. 
A tanítással meg föl kell hagyma, ha élni 
akar. Nem ilyen gyönge kis leánynak való 
az, nem bizony I Most pedig pihenni fog. 
Legjobb lesz, ha szabadságot vesz magá
nak ... Azt az orvosságot pedig rendelje 
meg kérem, minél előbb.

Igy mondta. Szórol-szóra igy. Ö meg 
akkor .s éppen oly szótlanul bámult az

orvosra, amily tanácstalanul néz most maga 
elé. Az asztalon meg ott van az édes anyja 
lével; épen ma küldte. Panaszkodik szegény, 
hogy sokba kerül a Jóska taníttatása, s a 
pénz már elfogyott. Iskolából kivenni már 
nem akarja, most mikor a hetedik osztályt 
járja. Jövőre érettségezik, aztán megy ő is 
állas után.

— Csak még addig tűrj, kis leányom, 
— Írja, — még Jóska végez. Majd meghá
lálja ö, mihelyt leheti. Ha fizetésed megka
pod, küldj valamit, mert ha te nem volnál, 
igazán, ében is halhatnánk. De nem soká 
tart már, gyermekem, nem soká . . .

Ezt irta. Hát most mit tegyen ? Hogy 
ne tanítson, ha élni akar ... Ne tanítson!? 
Könnyű azt önnek kimondani, doktor ur I 
De mi letz akkor azzal a szegény özvegy 
asszonyukat, mi lesz azzal a szorgalmas, jó 
fiúval ? És ha élni akar I? Oh, hogy akar-e? 
Hiszen még nem is élt ! Még csak ezután 
akar élni, boldog lenni . . .

És maga elé képzelt egy szelíd, csen
des fiút, aki messze, egy másik faluban küzd 
a kenyérért, épen mint ö. Aki épen ugy 
kérte, mint az édes anyja, hogy még csak 
égy kicsit várjon. Majd ha ő jó állast kap, 
eljön érte ... És elviszi magával szerelmes, 
édes társának, feleségének. S magukhoz ve
szik az édesanyját is, Jóskát meg segíteni 
fogják, hogy tovább ^tanulhasson. Milyen 
szép is lesz az, milyen boldogság . . . Neki 
már nem kell szívnia az iskola poros, rossz 
levegőjét, meg fog erősödni c I okii g lesz 
és egészséges, mint a többiek . . .
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Krisztus nem lehetett a világleigázó 
liatalmaskodásnak az eszköze I A ke
leti császárság későbben keresztes bí
rókra kelt a nyugatrómai birodalomban 
szunnyadozásából felórzö ősrótnai po
gány szellemmel s Krisztus az ő 
híveinek érdekében most már a keleti 
császáron segített ; de pusztulásra 
kárhoztatta a császárságot akkor, a 
mikor idővel odafajult, hogy a kettős 
kereszt erejével a maga hatalmi am
bícióját akarta szolgáltatni I . . .

S a fejedelmeknek a Megváltó 
keresztjével űzött visszaélése hányszor 
ismétlődik meg a későbbi ivásu nem
zetek sorában : a spanyoloknál, a frar.- 
cziáknál, a németeknél, az angolok
nál, az — osztrákoknál s legújabban 
az — oroszoknál I De Krisztusnak a 
t írténelmi nemezisben megnyilatkozó 
igazságossága mindig megtalálta az 
alkalmas időpontot arra, hngy reápi- 
ritson a szemfényvesztőkre s meg
alázza az erőszakoskodókat I E tagad
hatatlan s kérlelhetetlen históriai igaz
ságnak súlya zúzza össze, most Ázsi
ában azt a czéljaiban fenhéjázó, szán
dékaiban ravasz, eszközeiben hazug 
európai hatalmasságot, amely a Meg
váltó nevében s keresztje jelében ár- 
tat'an ősnépek vesztére tör, hogy szá
jukról lerántsa a sovány falatot s 
kiverje őket szegényes családi fész
kükből I . . .

Az uralmi kénynek eme bűneivel 
csak az élvezett kéjének bűnei vetek
szenek gonoszságban és történelem
ben I Ezekért a Megváltót, a hazát, a 
csalódott, meg — magát veti el az 
ember magától 1 Az önmegtagaaás 
cs.ifságos, megvetett fogalom, pedig e 
nélkül a boldog Isten sem vette volna 
föl boldogtalan emberi testét, amely 
a pólyában didergett, szülei házában 
éhezett, azután pedig „kinzaték Pon- 
tius Pilátus alatt, megfeszitteték, meg- 
h la és eltemetteték !“ Az önfeláldo
zásnak ama felséges és szentséges pél
dája, amelylyel a jóságos Megváltó 

isteni személyét a legborzalmasabb i 
szenvedések Kálváriájár i s azon a 
keresztfára vonszoltatta, hogy meghal- 
jón az emberért s ez aztán neki, ne I 
a bűnnek éljen : ez a magasztos pél
da ugy a nagyhét sejtelmes napjaiban 
szánalmat, részvétet kelt a keblekben 
s akképpen hangolja a sziveket, hogy 
imádó szavakat sem sajnálnak Tőle ; 
de az irgalmasság cselekedeteinek 
professzionátus szolgálatába csak el
vétve egy-egy jótét-lélek ; holott azok, 
akik teli szájjal dicsekszenek azzal, 
hogy nincsen semmiök, tehát a test
véri szeretet segítő kezére szorulnak, ■ 
e szentséges szeretet nevében — 
pokolgépet vetnek felebaráta k közé 
és — vérontással demonstrálják test- 
vérséges érzelmiiket I — Krisztusnak 
meg kellett érnie azt, hogy a testvér- 
ség czégére alatt a földi jólét kon- 
czaiért folyjék a harcz telhetetlennek 
és élhetetlenek között, ami tehát végső ( 
elemzésben nem más, mint eszeveszett 
dulakodás a jobb helyért a létéit ví
vott küzdelem porondján I Az élvezet 
kéjének hajszolása, ez a veszedelmes 
epidémia, a felső osztályokról átragadt 
az alsó tömegekre és Krisztus lelke 
nélkül egyik szerencsétlen fél sem 
képes a fölöslegesről lemondani s a 
szükségessel beérni 1 A hiúság, kap
zsiság és kéjelgés kórsága fekete ha
lálként pusztítja a lelkeket s hogy az 
ember tragédiája következetes legyen 
római múltjához, az élvezetek habzó 
poharaiért fo'yó tusakodásból ijesztőn 
kiválik a mai romlctt nőknek, a régi 
római Júliák, C'.uviák és Hippiák vér
beliéinek rekedt hangja, amelylyel meg 
ők követelnek mindenben egyenlő jo
got a — férfiaknak I

Es erkölcsi prospektust olvasva, 
könybe lábbad minden igaz lélek 
szeme s részvéttel kérdezi a jóságos 
Megváltót: Hát erekért szenvedtél, 
véreztél s haltál meg a kereszten, ir
galmas, kegyelmes Jézusom ? Ez él
veket hajszoló tömegek mit érezhet-

nek meg kinszenvedésid fájdalmaiból 
s mit érthetnek meg föltámadásod 
örömeiből ? Mintha hallanám is szent
séges ajkadnak szomorúan panaszló 
zokszavát : lmproperia expectavi . . . 
De másfelől meg hallom isteni erőd
nek lelkes biztató szavát : Nolite 
tiniere — ego sum I . . .

Igen I Ha meg fogod sajnálni az 
emberek vakságát s türelmed bételik 
a tömegek romlottságával, uj aposto
lokat fogsz inspirálni, akik megfordít
ják az embernek sötét fejét s Hozzád 
téritik konok szivét. A lelkek e feltá
rna fása a bűnnek lethargiájából már 
csak azért is te fog következni, mert 
fo'yton-folyvást bizonyságot kell kap
nunk, ama lélekemelő igazságról, hogy 
Krisztus — él . . . győz . . . ural
kodik ... és parancsol I . . .

És nagy szükségünk van arra, 
különösen nekünk, magyaroknak, hogy 
országokon uralkodjál s fejedelmeknek 
parancsolj I Az édes magyar haza 
földjén ma ezt mindenki megérti s 
átérzi I Támadj fel, erős Krisztus, 
szállj le közénk, kegyes Jézus, rendet 
csinálni I Mintha nagy szabadsághő
sünknek török földön porladó csontjai 
felől egy szomorúan sejtelmes szálló
igét röpítene errefelé a lenge tavaszi 
szellő : Recrudescunt inclitae gentis 
hu.igarae vulnera I Ezt legigazabo hí
ved, 11. Rákóczi F. súgja 1 . . .

Szent keresztednek háromszáz 
évig volt rettenthetetlen s törhetetlen 
testőrsége a magyar. Uralkodni oda- 
tüzte a királyi korona hegyére. Szólj 
le onnan annak az agg királyi főnek, 
amely viseli s áraszd el bölcseséggel 
s ihlesd meg azt a fejedelmi szivet, 
amely Szent Istvánod palástja alatt 
dobog s tedd mindenben hajlandóvá 
irántunk I Dicsőséges feltámadásod 
napján ez a mi reménységünk s Te 
tudod, hogy nem-e az egyetlen — 
nemzeti reményünk I . ..

—1 —s.

S ahogy ezt mind elgondolta a tanitó- 
kisasszony, mosoly derült fel báaatos arcán. 
Oh, mett ugy szeretett volna ö is kaczagni, 
dalolni, mint a többi emberek, de neki 
mindjárt elfullad a melle és olyan, mintha 
valami csúnya, láthatatlan kéz nehezednék a 
tüdejére, amely meg akarja ölni. S ha ki
megy is az édes, tavaszi levegőre, ott is 
olyan, mintha ő előle elszedné valaki a triss 
levegőt s nem tud felüdülni. Oh, pedig ugy 
szeretné csak egyszer is magába szívni ezt 
a tiszta, balzsamos levegőt ; akkor egyszerre 
meggyógyulna, rögtön . . .

Egyszerre éles szúrást érzett a mellé
ben. Ez fölébresztette álmadozásából. Eszébe 
jutott az orvosság, melyet el kell hozatnia. 
Kiszólt a cselédnek : , Erzsi néni I"

Az öreg cseléd hirtelen megtörülte sze
mét s bejött. A leány ránézett és szemre
hányón mondta :

— Már megint sirt I Ne legyen olyan 
gyerek I Talán az orvos mondott valamit ? 
Minek hisz neki ? 1 atja, én s in hiszek. 
Semmi bajom ... tudja is az! Hanem 
küldjön el egy kis leányt, ezért az orvos
ságért, maaga meg majd elmegy a tan tó 
úrhoz . . .

Azután letilt s levelet irt. Kéri a kol
lega urat, helyettesítse öt I Csak pár napig. 
Most egy kicsit gyöngélkedik, pihennie kell. 
De nem tart soká, nem ... És amit irt, 
maga is hitte. Azután elküldte a levelet. Ö 

maga meg oda húzódott a dívány sarkába, 
és felkuporodott, mint egy kis gyerek. Na
gyon fáradt vol'. Aludni szeretett volna. 
Meg se várta az asszonyt, megvetct.e az 
ágyát és lefeküdt. És azután sem, soha . . .

Egy hét múlva levelet kapett Az anyja 
irt. Meg még valaki. Az a jó, hűséges, sze
relmes ifjú. Csupa boldogság volt a levele. 
Lesz 800 frt fizetése, meg szép, fehériorná- 
ezos háza, virágos kis kertje, épen ugy, a 
mint azt a halovány arczu kis tanítónő min
dig óhajtotta. Csak még egy hétig várjon. 
Akkor eljön ö is, meg Jóska is, meg az 
édes anyja is. A beteg leány felült ágyában 
s mosolyogva nézett maga elé. Milyen jó is 
lesz I A kertbe nefelejcset, rezedát ültet, az 
eresz alatt meg galambok turbékolnak . . . 
igen . . . hófehér, édes, szerelmes, kis ga
lambpár . . . Oh, be szép is lesz 1 Hátra
dűlt párnáját, lehunyta a szemét s ugy gon
dolkozott. Anyácskát is odavisszllk. Neki is 
jobb lesz . , . Nem fog már küzdeni az 
élettel ö sem. Csak még egy hitig kell 
vár.iia, csak egy hétig.

Harmadnap az orvos furcsán hm-getett 
mikor a beteget vizsgálta :

— Igazán nem hittem volna 1 Ilyen 
hirtelen változás tegnaptól máig. Sóhajtson 
csak kérem, mégegyszer . . . így . . .

A leány bizalommal nézett az orvos 
arczába.

— Ugy-e doktor bácsi, nem hitte vol

na I Lássa, én előre megmondtam, hogy 
nincs baj I Most csodálkozik hogy ily lur- 
teleu gyógyulok, ugy-e ? A boldogság teszi, 
orvos ur, a boldogság . . . Mar csuk négy 
nap . . . Akkor eljönnek érteni ... és el
visznek messze ... a boldogságba . . . 
Négy nap . . . Ugy-e addtg még várhatok, 
doktor ur ? .

— Várhat! ... — mondta a doktor, 
s értelmetlenül nézett a leányra. Azt hitte, 
önkívületben beszél. Megsimogatta a leány 
aranyos fejét s elment.

Az meg visszadölt vánkosára és mo
solygott. Kebléből visítva, fájdalmasan, sza
kadozva tört elé a lélegzet, de ő nem hal
lotta azt. Csak a boldogságra, az anyjara, 
öcscsére, meg arra a hűséges, egyszerű fiúra 
gondolt, aki nem sokára eljön ér.e. Rajongó, 
átszellemült tekintetét az ágya fölött függő 
feszületre emelte s törhetetlen hittel súgta:

— Már csak négy nap — s akkor bol
dog leszek . . . Csak mar itt volna I De 
varok türelemmel . . Azt a négy napot már 

i Levárom . . .
Cdakünn, a kis előszobában pedig 

I éppen ebben a pillanatban súgta az öreg 
orvos a zokogó cselédnek :

— Nem lehet tudni semmit. Jó volna 
s irgönyözni az édes anzjának . . .

Milena.
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A föltámadás 
ünnepén.

Az Eszme feltámadását ünnepli 
az emberiség. Az Eszméét, amely az , 
evangéliumi könyvek tanítása szerint i 
szenvedett és meghalt az emberisé- I 
gért.

Igen, föltámadt ma az öröKké 
való eszme, amelynek nincs halála s 
amely jelenti, hogy nem hal meg a 
földön semmi, el nem múlhat ez ár
nyék vimgúból egy parányi fénypont 
sem, úgy i.cgy nyoma ne maradjon, 
hogy a kioltott fény apró, észrevehe
tetlen hullámrezdülései tovább ne re
zegjenek itt, körülöttünk, bennünk, a 
a levegőben, az éjszakában. Talán 
nem látjuk, hiszen a szemünk gyönge, 
hiszen csak hét színét látjuk a szivár
ványnak, pedig tudósok mondják, hogy 
több van, talán nem érezzük, hiszen 
végesen gyarló, emberi szivünk van, 
amely hatandó s igy megmérni, átfogni 
az örökké való eszme halhatatlanságát 
nem képes.

Talán, talán . . Talán csakugyan 
föltámadt ma az Eszme. Ebben a 
csodálatos, édes, mámoros, elringató 
tavaszi sugárzásban, mikor a lélek 
fakadó rózsák illatának lengő ködén 
ring, ugyan ki merne valamit tagadni? 
Ugyan ki merné tagadni ? A lélek, a 
szív megtelik fénynyei, megtelik dal
lal, megtelik illattal és megtelik biza
lommal, hittel.

Ah, szép a tavasz, szép az élet 
újjászületése, szép a természet ujra- 
támadása. Halleluja 1

Van föltámadás 1
És mégis. Valami megdöbbentő, 

sivár, riasztó bizonyosság ropja lap
pangó árnyait szivünkbe. Nézünk a 
fénybe és hullámai mögül lomhán, 
sötéten, komoron suhan elénk, mint 
egy óriás kisértet, az emberiség nyo
morultjainak, a jogtalanoknak, kenyér- 
teleneknek vádoló hada. Egy egész 
hadsereg, mely milliókból áll.

Modern, uj szellem vette át ural
mát a föld felett. Ez uj szellem, ame
lyet mi újnak nevezünk, pedig igéi 
(Át vannak a krisztusi evangéliumban, 
fennen hirdeti az emberszeretet, a jog 
fenségét, az emberiség szabadságát. 
Hirdeti, törvényekbe önti, dogmákat 
készít róla.

De azért nincs, nincs még föltá
madás. A szivünkben nincs még fény, 
amely megvilágítaná, a lelkűnkben 
nincs újjászületés, amely szárnyra 
röpítené.

Még mindig otf állunk a pokol 
tornáczában és összetett kezekkel, 
közönyösen nézzük a kárhozatra Ítélt 
lelkek gyötrelmét, vergődését I

Vájjon niikor érjük meg a feltá
madásunkat, vájjon mikor jő el az az 
idő, amikor az egész világon égig
zengő és földet ringató lágy és dia
dalmas harmóniában zeng fel a hús
véti ének :

— Föltámadott az Eszme 1 
Halleluja I

HÍRE K.

Főispánunk bucsuzása. Beniczk) , 
Ferencz nyugalomba vonult főispánunk 
e hó 19-én búcsúzott el a vármegyei 
tisztikartól, melynek nevében Beniczky 
alispán üdvözölte. A főispán megha- 
tottan mondott búcsút eddigi tiszttár
sainak. A búcsúzon szolgabiráink is 
jelen voltak.

Közgyűlés. A gödöllői kaszinó 
vasárnap tartott t rendkívüli közgyűlé
sét, melyen a Polner Lajos, etr. Tegze 
Lajos és Kárász Gyula ..mondása 
folytán megüresedett tisztségeket töl
tötte be. Megválasztalak : pénztár
nokká dr Zachár Kálmán, gazdává 
Téchy Gyula, választmányi tagokká 
Nick Ede, dr. Rudolf Béla és Spalla 
Aurél.

Hivatalvizsgálat. A gödöllői kir. 
adóhivatalnál Sörös Béla budapestvi- 
déki pénzügyi titkár e hó 18 és 19-én 
rovancsolt. A hivatal vizsgálat min
dent a legnagyobb rendben talált.

Pestvidéki esküdtbirák. A pest
vidéki törvényszéken kedden délelőtt 
sorsolták ki a május hó 22-én kez
dődő esküdtszéki ülésszakban bírói 
tisztet gyakorló esküdteket. Rendes 
esküdtek lettek járásunkból : Melna 
Gyula intéző Czinkota, Eperjessy Béla 
mérnök Péczel, Cziráky József nyug, 
adóbiztos Rákoscsaba, Fenyő Mayer 
kereskedő Gödöllő, Kovácsy Aurél 
gazdász Aszód, Goldmann Fülöp ke
reskedő Czinkota, Flandorffer Ignácz 
gazdatiszt Kerepes, Gráf Aladár ke
reskedő Gödöllő, Beöthy János intéző 
Galgamácsa, Furcher János kir. erdész 
Galgamácsa, Chernél László intéző 
Galgahéviz : Helyettes esküdtek : Sas 
István s.-jegyző Gödöllő, Ehmann 
Viktor földbiitokos Czinkota.

Utvizogá.at. A most kiépített 
gödöllő-valkó-váczszentlászló-zsámboki 
törvényhatósági közút felülvizsgálata 
f. hó 28-án d. e. 10 órakor tartatik meg 
a helyszínén. Megjelennek ez alka
lommal, mint bizottsági kiküldöttek a 
vármegye részéről : Kömény Kálmán 
főjegyző ; az államé pitészeti hivatal 
részéről : Kuklay Béla műszaki taná
csos, Cseresnyés István kir. főmérnök'; 
járásunk részéről pedig Tahy István 
szolgabiró.

Jegyző választás. Május 26-án 
lesz megtartva Czinkotán a főjegyző 
választás, miután a vármegyei köz
gyűlés jóváhagyta HuszkaQyula nyug
díjazását, ami miatt az alispán rende
letileg elhalasztotta legutóbb a vá
lasztást.

Hivatnlvizsgálat. A pcstvidéki 
pénzügyigazgatóság mellérendelt szám
vevőség e hó 17. és 18-án megvizs
gálta szolgabiróságunknál a kihágás! 
pénzbüntetések számadását, nyilván
tartását és naplóit s mindenütt a leg- 
pedansabb ügykezelést és rendet 
konstatált. Járási számvevőségünk te
hát kitünően működik.

Megsemmisített határozat. Rá
kosszentmihály község elhatározta, hogy 
kiválik a csömöri orvosi körből s ön
álló községi orvosi állást rendszeresít. 
A vármegye ezen nagy horderejű és 

rendkívül fontosságú határozatot meg
semmisítette, oly indokolással, amely 
szinte páratlan a maga nemében ily 
kérdéseknél. Azt mondja ugyanis ha
tározatát an, hogy Ezti tmihály község 
népessége nem tezi ez idő szerint 
még feltétlenül szükségessé egy önálló 
orvosi állás rendszeresiiését, de va
gyoni viszonyai sem engedik azt meg, 
s viszont a csömöri orvosi kórból való 
kiválása esetén a csömöri körorvos 
dotácziói fedezésére nem volna elég 
alap. Ily határozatokkal akadályozza a 
vármegyei vaskalaposság egy törekvő 
község haladását I — Mert hiszen a 
szentmihályiak csak jobban ismerik a 
saját közteherviselő képességüket s 
jobban tudják, hogy mire van szük
ségük, mint a vármegye.

Isaszeg kölcsöne. A vármegye 
jóváhagyta Isaszeg község azon hatá
rozatát, hogy a községi korcsmaépü
letet kibővíti s erre 35.000 korona 
kölcsönt vesz fel! — Az építkezési 
munkálatok árlejtésen fognak bizto
síttatni s még a nyár folyamán meg
kezdetnek.

Lóvasut Czinkotán. Koch Ká
roly építész, czinkotai lakos, aki a 
magyar gazdasszonyok országos szö
vetkezete építkezését végzi Czinkotán, 
előmunkálati engedélyt nyert a czin
kotai h. é. vasúti állomástól a köz
ségbe közlekedő lóvonat építésére.

Kövező vállalkozónk műtár
gyai. Remek hidat épített a kövezési 
vállalkozó Gödöllőn, a Ferencz József 
téren az u. n. Ditrich-ház mellett. Ez 
a kiváló aesthetikai csínnal (?) végzett 
kövezési munkálatainak a koronája. 
Aki nem hiszi : menjen el és nézze 
meg. De csak fényes nappal, mert 
estszürkületnél már könnyen megesik, 
hogy a nyakát föri ki rajt. Ajánljuk 
elöljáróságunk figyelmébe.

Marha zárlat. Suba István kir. 
állatorvos Aszódon és Boldogon rtili 
kór járványszerü fellépését állapította 
meg s jelentése alapján a zárlat el
rendeltetett.

Uj helyi vasút. Schossberger 
Lajos nagybirtokos engedélyt kapott 
lóvonatu vasút építésére az aszódi 
kir. javító intézet illetve vasúti állo
mástól Kartalra. A vasút építését még 
a nyár folyamán megkezdik.

Indóház áthelyezés. Isaszeg 
község közönsége folyamodott a ke
reskedelmi miniszterhez a vasúti indó
ház kijáratának a jelenlegi s a köz
ségből csak nagy kerülővel megköze
líthető helyről a Péczel felé cső 
oldalra mintegy 40—50 méternyire 
való s a község fejlődési vonalához 
közelebb eső helyre leendő áthelye
zése iránt. Ez ügyben a szakértői 
helyszíni tárgyalás e hó 8-án lessz 
megtartva,

Ujszászy Imre ügyvéd irodáját Váczi 
utcza 441. házsz. alá tette át (a Polgári Kör 
előtti ház).

Zene-tanitás. A gödöllői önk. tűzoltó 
zenekar karnagya vállalkozik cziinbalom he
gedt! és fuvola-oktatásra háznál vagy laká
sán. — Czim a kiadóhivatalban.

Orvvadászok. Péter János 15 éves 
suhancz egyik társával a vadász sportra ka
pott kedvet : mely kedvét a túrái határban 
kacsákra vélte kielégíteni. A kcezavadászt a 
csendörség megcsípte s átadta a bíróságnak.
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Sebesedések Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél! w—. , , <it az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid id<rölŰuTilSillaimn alatt 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki 
nagyrabecsiilt vevőinknek ; egyedül az utóbbi 6 hónapban 2 legnagyobb nyeremény, 

és pedig a 602,000 koronás "agy íulalmat a 98924' sz' s°rsÍW(,>

a 4 0,000 koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. sz. sorsjegyre 
_ . . ' ______ — ~ ~ n- on rvnrv tm-k 15.CCC’

legyenek azok bárminő természetnek, gondosan meg
védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már,, hogy a megpuhitrt 
huzókenőcs PRA Al HÁZIK iNOCS név alatt, mint 
egy nélkülözhetlen kótőszer smeretcs. Az megvédi a 
sebet, esi lapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz. 70 Ilii.
Mim Posta szétküldés napont i.
3 kor. 16 fill. előzetes bekül- 
dése után 4 doboz, vagy pc- 
dig 4 kor. <70 fillérért b do- 
boz, Asztria-Magyarország * 
bármely részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

Főraktár: 
FRAGNER B. rs. és kir. udvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 1 
sarkán 203. sz. Raktár : Asztria- r 
Magyarország gyógyszertáraiban, hő V 
akt.r: Török József Budapes •

Y

A gyomor

»

nagyrabecsiilt vevőinknek ;

többtovábbá lOO.OOO, 80.000, 70.000, GO.OOO, 25.000. 2O.OCO, 
10.0C0 koronás és ezeken kívül még sok egyéb nagy gyeixményt...........................

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabl 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szeieiKscsr is,ej.yet.

' A most kezdődő 16. irrj ama sorsjegyre re aaa penznye.emény jut 
magyar oszrálysnrsjátékában liv. JULI ismét ^>r.vvU és összesen

14 MILLIÓ 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

jVíindenki keresse nevét!
(melyet a. b. o sorrendben megtalálhat).

Mindenki kiaéretje meg szerencséjét 
azon számmal, mely neve avagy csa
ládtagjainak neve mellett áll.

egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvekböl gondosan elő
állítóit étvágyelösegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértékteknség ismert következ
ményeit, hibás diaiét, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszeríl fájdal
makat csillapítja és megszűntéd, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Főraktár :

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

FRA6NER B.
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés íjapoqta.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

▲dam
▲ dél 
AdoláT
▲ dőlt 
Agnei
▲ goston 
▲ladar 
Albert 
Alfréd 
▲kos 
Amália 
Ambrus 
Andor 
András 
Anna 
Antal 
Aranka 
Armand 
Arnold 
Árpád 
Arthur 
Aurél 
Attila 
Balaas 
Baltit 
Barnabás 
Béla 
Benedek 
Hómat 
Berta 
Bertalan 
Blanka
Bogdán

Borúik* 
Brit • i

98J 
4143 

12312 
20472 
22511 
24242 
28818 
44360 
59119 
72813 
82811 
83145 
83505

890 
4948 

12417 
20593 
22514 
24248 
28828 
44189 
59142 
72615 
828*0 
83155 
83511 

274.1 
54118 

12421

■2.'23 
*4251

56273 
59115 
72.18 
v* 31

Cecília 
Celestln 
D autal 
Dávid 
Deues 
Dezső 
Domokos 
Dóra 
Dorotea 
Editb 
Ede 
Edurtn 
Elek 
Elemer 
Emil 
Emma 
Endre 
Ernő 
Ernesztla 
Erwin 
Éva 
Erzsébet 
Eszter 
Etel 
Fábián 
Félix 
Ferdinsn-1 
l'ereau 
Flóra 
Franoisxa 
Fri.la 
Fr vas 
Fúlop 
Gábor 
Gabriella 
Gá.t.ar

83156 
83-19 

2778 
6637 

12126 
21.983 
23006 
24 258 
r.*529 
56310 
59159 
72622 
82836 
874164 
83-'2#

2784 
5641 

1*431 
21142 
:.to"7

Gellert 
Gereben 
Gergely 
Géza 
Gizella 
Gusztáv 
György 
Győzd 
Gyula 
Hedwig

Henrietté 
Henrik 
Hennana 
Hermina 
Hilda 
Hu bért 
Hujo 
Humbert 
Ibolvka 
Idisna 
Ignao 
lltra 
Illés 
Ilma 
Ilona 
Imre 
Ince 
Ipoly 
Lrvu 
Irma 
István 
lza tolla 
Izidor 
) vau 
Jakab 
Janka

J&noa
J«DÓ 
Jolán 
Jónás 
Joxaa 
Jóensf 
Jnclitb 
Juliska 
K almiul 
Karolta 
Karoly 
Katinka 
Kaxmar 
Kelemaa 
Kiara 
Klotild 
Kornál 
Kornélia 
Kristóf 
Krisztina 
Lajos 
László 
Laura 
Lázár 
Lenart 
L-nlxo 
Leó 
Lconla 
Lídia 
Lipót 
Lóránt 
Lothár 
L r‘jao 
Ludmilla 
Lu sa 
Malvin 
Mnatred

82957 
83245 

4877 
7260

18230 
21452 
2io95 
24358 
40482 
56572 
59505 
72645 
82969 
88216 

2878 
7266 

16861 
22oo2 
23097 
243'15 
40186 
53678 
59532 
7Hv76 
S*VM 
83255
£ 79

17350 
22OOJ 
231'10 
24373 
4070! 
50687 
095.6 
73IM 
82975

Manó 
Marosi 
Margit 
Mária 
Márkns 
Mártba 
Marton 
Matild 
Mátyás 
Melánia 
Monybért 
Mihály 
Miklós 
Miksa 
Milán 
Mór 
tiíorio 
Nándor 
N&roiss 
Olya 
Olivér 
Orbán 
Oszkár 
Ottó 
Ödön
Pál 
Paula 
Petronella 
Peter 
Piroska 
Pista 
Rafael 
Pegtna 
Rtohard 
Róbert 
Rozslka 
Rudolf

83259 
2881
7280 

17707 
22-14 
24rO3 
24274 
40705 
56693 
59564 
80019 
WOOlJ 
83273

2.890 
7/8.8 

177148 
22016 
24014 
24279 
4o7 t» 
57098 
59-66 
80458 
MlOnS 
832*1

2M1J 
7300 

17740 
'2/017 
24017 
24288 
4< 742 
57 Mi 
59573 
80039 
KW*4 
84*96

Salamon 
Samu 
Sándor 
San 
Sarolta 
Sebestyén 
Simon 
Szeréna 
Taksony 
Tamás 
Tasziló 
Terus 
Tibor 
Tihamér 
Ti inon 
Tivadar 
Tóbiás 
Urban 
Valéria 
Vasul 
Vendel 
Viktor 
vikcoria 
Viiibald 
Vi ma 
Vilmos 
Vince 
Virgil 
Zoltán 
Ze'cmond 
Zsófia 
Z iat»<tnna

2»95 
7979 

177SS 
2Stil9 
•ln*9 
24289 
41)746 
57716 
59475 
80974 
83022 
Mwo

*5'14 
íviS* 
•3.1*7 
Sitiin 
24/95 
40789 
5st>U 
MláMi 
S'W74 
*>d«U7 
8XUI?

2'HUl 
8" 18 

ISS55

*J<»44 
2515* 
42270 
5ví2I

Legnagyobb nyeremény esetleg 1 . 0 0 0,0 0 0 korom.
Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000. 2 á 
80.000, l á 70,000, 2 60.000. 1 á 50 000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 

8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
I. osztályú sorsiegyek tervszerű árai:Az 1. osztályú sorsiegyek tervszerű árai:

1" eredeti sorsjegy frt —.75 vágykor. 1.5'. '/' eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor 3.
6 — 6.— ' i ,. 13 —

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében
küldjük. j

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre ■ 
kérünk azonnal, de legkésőbb |

bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyoisan elfogynák.

Fióküzlete : HATVAN
sajat házában az Újsoron.

SÍRKÖVEK
legfinomabb kivitelben
.. .. jutányos árban.......

Nyoma.ott a uödöllői .Erzsébet" könyvnyomdában

üzletében • •

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír

BANKHAZA BUDAPEST. 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete. 

Főárudánk osztálysorsjáték-íizle'ei: 
Központ : Teréz-körut 46 á. I. fiók : Váczi-körut 4 a. 

II. fiók : Muzeum-köriit 11 a. Ili fiók : Erzsébet-körut 54 a.

BALY áYÖRÓY
sirkőraktára Jászberényben


