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A gyermek
és a pálinka.

Ne tessék nevetni : van Magyar- | 

országon is virágzó ipar. Nem sok, ' 
csak e g y és bár az se volna I Mert 
miatta tányér sima fekete földeket, . 
térdet verő füves réteket doboltak el i 
a végrehajtók. Ez az ipar a pálinka- | 
mérő ipar.

Nem a szellem fejlesztője,ir.kább i 
a népek gyilkolója.

A stirü krajczárokból ott terem- | 
fenek legkönnyebben forintosokat : a I 
hol pálinkát mérnek. De a bűn is, a ■ 
betegség is a szegénység is itt szü
letik meg legkönnyebben.

Látjuk, hogy népünk fizikai és 
erkölcsi degenerálásának oka a buti- I 
kok pipafüstös, pálinkagőzös levegő- I 
jében van.

A filantrópok, a humánus krimi- 
nálisták évtizedek óta a korcsmái at
moszférában keresik az anyagot s . 
valamire való újságíró már mind meg :

birkózott azzal az anyaggal, még sin- ] 
csen javulás, sőt a statisztika ijesz
tőbb számokkal számol be évről-évre, 
a pálinka fogyasztás okozta anyagi és 
erkölcsi romlásokról.

Nekünk az a véleményünk, hogy 
ezen az állapoton csakis a szolgabiró- 
ság segíthet.

Jóformán belecsömörlöítck a la
pok is abba, hogy kenetteljes predi- 
kácziókat tartsanak a pálinkaivás ve
szedelméről, hiába festik a lőre ita
lokból kapott tüdővész s őrültségben 
szenvedő emberek élettelenségét, ha 
a szolgabiróság egyre-másra korcsmái 
engedélyeket ad.

Van egy vármegyei rendcletünk, 
még 1900-ban kelt, amely a 15 éven 
alóli gyermekeknek a korcsmában való 
megjelenést szigorúan tiltja, de ennek 
végrehajtásával legcsekélyebbet sem 
törődik semmiféle közeg sem.

Aminthogy igy van ez ország
szerte.

Nem is említve a sok tánezmu- 
latságokat, hol a korcsmában csak 
úgy hemzseg a sok 15 éven alóli gye
rek, mert nincs, aki az ilyen életbe 

vágó fontos ügyet megszívlelje, még 
kevésbé, hogy azt teljes szigorral 
végrehajtaná; azért fordulhatott elő 
olyan égbekiáltó bűn, mint a minő a 
közelmúlt országgyűlési képviselővá
lasztás alkalmával történt, hogy az 
erkölcsileg sülyedt szülők — mint 
tudomásomra jött — nem átallották, 
daczára a fenti szabályrendeletnek, 
mely 2 forinttól 50 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel, sőt behajthatlauság 
esetén még megfelelő elzárással is 
fenyegeti e szabályrendelet áthágóit, 
hogy mert akkor az eszem-iszom po
tyára ment, még gyermekeiket is ma
gukkal vitték a korcsmába.

Talán még le is részegítették 
szegény ártatlan teremtményeket. Eh
hez, azt hiszem, nem kell kommentár.

Magam láttam az utczán, hogy 
iskolás gyermekeket búcsú alkalmával 
ittasan vezettek haza a szülök úgy, 
ahogy azt a másnap általam tartott 
szigorú iskolavizsgálat kiderítette, hogy 
— horrendum dictu — már a 2-ik 
osztályú tanköteles gyermekek közt 
volt 5— 6, kinek totaliter részegségé

TÁRCZA.

A szikla rózsa.
Irta : KalIHa Ernő.

Daróczcn is liusvétra készültek. A falu | 
frissen meszelt házai ragyogtak a napfény- ; 
ben és a szalmatetők egyik-másik kéményen . 
már rendezte fészkét a gólyamadár. Rend
szerint husvét táj.m van egy nevezetessége 
e inek a falunak a híres daróczi szikla rózsa 
mely ilyenkor szokott virítani olt a falu mel
lett a sziklatetőn. Az a két magas sziki', a 
melyek úgy lógnak, ott a hegy oldalán, 
mintha ic akarnának szakadni a hegy lábá
nál fekvő falura az alacsony zsupfedeles 
házakra, megtelik lassan fehér virággal és 
messziről úgy néznek ki ilyenker ezek a 
fekete sziklák ott a magasban, mintha fö
löttük elrepülő angyalok hullatták volna el 
szárnyuk pelyheit. Ezt tartja a daróczi nép
rege, amelyről azután sokszor szó esik a 
fonóban, pedig közelebbről nézve tisztán 
lehet látni, hogy ott fenn a sziklán virágok 
nyilának, szép nagy virágok. Tudják ezt a 
daróczi tüzes szemű, karcsú termettl leányok 
is és még sem akadt közöttük éveken át 
egy sem, aki husvét vasárnapján keblére 
vagy a hajába tűzhette volna a szikla rózsát. 
Pedig a szikla rózsák husvét táján mindig 
kinyilottak s csalogatóan, csábítóan tekint- 
gettek le a völgybe, mintha azt akartak 
volna lekiáltania a falubelieknek: .Jöjjetek 
hát s szakítsatok közülünk 1“ Ezek a virágok 
mcgközelithctetlenek s aki mégis merészkedik

arra, hogy felmásszon a sziklatetörc, talán 
fele útig sem fog eljutni, mert leszédCd a 
mélységbe s holtra zúzza magát.

Az ördöggel kell annak szövetkezni, a 
ki a megmászhatatlan szikla tetők valame
lyikére fel akar jutni Nem is akadt jó ideig 
a legények között egy is, aki Kimászott 
volna ezéit a különös virágéit, hiába évöd- 
tek velük azok a daróczi szép I nyok. hiába 
Ígértek tüzes csókot puha karok ölelését.

Mikor husvét után már melegebb szellő 
kezdett fujdogálni s lenn a völgyben, a pa
tak melleit is nyílott a sok virág, meg az 
utczára kiugró kis kertekben a muskátli, a 
jáczint, úgy eltűntek azok a virágok a hegy
ről, mintha elfujta volna éket egy éjszaka a 
szél. S feledve lett egyidőse Daróczcn a 
szikla rózsa.

Egyszer azonban megint csak szóba 
került, éppen abban az időben, mikor már 
leolvadt a hó a zsuptetőkről, s langyosabb 
szellő kezdett fújni a hegyek felől. A falu 
egyik mesélni szerető vén asszonya mondott 
róla valamit a fonóban. A leányoknak, akik 
akkor ott voltak, a szikla rózsa hallatára 
felvillant a szemük, de azért hallgattak, csak 
az egyik szólalt meg közöttük, a falu leg
szebb leánya, Katicza.

Csábos egy teremtés volt ez a leány.
Koromfekete fényes haja két vastag 

fonatban borult formás vállaira, rózsapiros 
arczárói bűbájos szemek villogtak elő. Kar
csii termete pedig ringott mint a nádszál, 
ha meglebbenti a szellő.

— Meglássátok leányok, husvét vasár
napján ott lesz a hajamba tűzve az a fehér

hegyi rózsa, — mondta Katicza s kihivóan 
mosolygott a többire.

A leányok ránéztek azután nevetni kezd
tek, csak egy nem nevetett közöttük, a szőke 
Juliska, ki rzii tén szép volt, de Katiczával 
mégsem velrct.c fel a versenyt. Juliska tudta már 
hogy mire gondolt most Katicza s azért nem 
nevetett, hanem inkább elsápadt és szomo
rúan nézett maga elé. Katicza pedig csak 
arra gondolt, hegy Pétéit, a falu legszebb, 
legszálasabb legényét a kedvesét küldi fel a 
rózsáért és Péter el fogja neki azt hozni. 
Vagy la nem, akkor este midőn kiáll a kis 
ajtóba s Péter odajön és meg akarja ölelni, 
hát egyszerűen ellöki a legényt magától és 
becsapja az orra előtt az ajtót. Péter pedig 
ezt nem fogja elviselni. Tudta, hogy meny
nyire szereti az öt és ha éleiébe kerülne is 
— fölmászik a szikiara. Mit törődik Katicza 
egy legény életével, mig a másik leány, a 
Julisita, azért sápadt cl a fenéban, mikor 
Katicza az ő sziklarózsáját emlegette, mert 
féltette Péter életét.

Katicza é„ Juliska ketten egy legényt 
szerettek, azt a szép, délezeg Pétert. Vagy 
csak Juliska szerette őt igazán, mert Katicza 
a falu szirénje csak hitegette, csalogatta a 
legényeket, de őszintén nem tudott szeretni.

Tudta, hogy szép, megtehette.
Azt a Pétert is annyira hatalmába ke" 

ritette, hogy az csak érte bomlott, mig a 
szegény Juliskára rá sem nézett, pedig az
előtt esténkinf, midőn ott ült vele a házuk 
muskátlis kertjében, a pádon, sokszor simo
gatta a leány puha . zőke haját.

Juliskának fájt ez. Nagyon fájt a legény
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ről kellett szomorú 1:1 tudomást ven
nem.

Nem akarom még felemlíteni azt, 
mily arányt öltött e förtelmes kihágás 
a felsőbb osztályokban. Igy eljutottam 
volna az iszákosság, — biz fájdalom 
igy van, — vehemens elterjedéséhez.

A felnőtteknél kezd a pálinkaital
nak túlságos élvezete mind inkább 
terjedni.

Majdnem minden községben elő
mozdítja a pálinkaital túlságos élve
zete népünknek elsatnyulását és testi, 
lelki korosulását.

Megengedem azt, hogy mértékle
tesen élvezve ez italt, lehetnek ennek 
is előnyei, mert pl. zsíros ételek evése 
után egy kevés pálinka használata 
valóságos orvosságnak bizonyult be 
több Ízben.

E csekély előnytől eltekintve, 
sokkai naj/v-io azonban a kár, a 
veszedelem, mely ezzel az itallal való 
visszaélés következtében az embereket 
fenyegeti.

Ha néha korán reggel az ember 
valami nagyobb útra kél, a figyelmes 
szemlélő tapasztalhatja, hogy a pálin- 
kásputikok telvék a nagy emberára
dattól.

Minek a jele ez, mint annak a 
szomorú tapasztalatnak, hogy vehe
mensen terjed ennek az italnak káros 
és mértéken felüli élvezete.

Be van bizonyítva hogy olyan 
vidéken, hol a pálinkaivást mérték
telenül űzik, az utónemzedék gyenge, 
beteges, sok esetben pedig előidézője 
az epilepsjának és a hülyeségnek.

A hadkötelezett ifjaknak nagyon 

kevés alkalmas számaránya is a pá- 
I linkaivás mértéken felüli élvezetének a 
1 következménye. Pedig ez évről évre 
1 elszomoritóbban konstatálható járá

sunkban. Sokat lehetne ez italnak 
káros hatásáról mondani és felsorolni, 
én csak röviden azt hozom itt még 
fel, hogy nemcsak testileg megy 
tönkre az a nép, mely az italnak adja 
oda magát, hanem szellemileg is el- 
butul. tunyává, restté lesz s végre el
szegényedik

Egyedüli orvosszer volna e ve
szedelmes áramlat ellen, — szerény 
nézetem szerint a pálinkamérő helyi
ségeknek megszorítása, vagy kevesbi- 
tése és az egészségesebb szeszes 
italnak kevésbé való megadóztatása, 
valamint az úgynevezett „mértékletes- 
ségi egyletek" alakítása.

Tessék korlátozni az italmérések 
számát s tessék azok italait orvosi 
felügyelet alatt tartani.

Ne legyen olv olcsó a pálinka, 
de legyen jobb minőségit.

HÍREK.
Bérmakőrut. Megyés főpásztorunk ö 

méltósága bérmakörutját május 20-án kezdi 
meg és június lió 5-én végezi be. Bérmálás 
lesz a következő helyiségekben : Hatvan, 
Túra, Váczszentlászló, Valkó, Galgahéviz, 
Bag, Aszód, Gödöllő községekben, hová a 
szomszédos községek és fiókegyházak hívei 
is berendeltetnek. Hatvanban május 23-án 
és 24-én lesz megtartva a bérmálás és a 
megyés főpásztor fogadtatására mindenütt 
nagy előkészületeket tesznek. A többi köz
ségekben a bérmálás időpontja még nincs 
meghatározva.

Elitéit elöljáróság. A valkó— 
váczszentlászlói törvényhatósági köz
úton, az u. n. Király utón végig egész 
a Száritóig a múlt hóban a gödöllői 
elöljáróság felvett 70 napszámost s 
azokkal egy napig fákat nyesetett és 
pedig olyan alaposan, hogy levágták 
a gyönyörű álén a remek topolya és 
akáczfá'kat csaknem derékon, úgy, 
hogy azok nagy része ki fog pusz
tulni. Ez az álé a ni. kir. Korona ura
dalom nevén áll telekkönyvileg, de a 
törvényhatóságtól sem nyert engedélyt 
a község fairtásra. De nem tartották 
érdemesnek ezt az ügyet a községi 
képviselő testületnek sem bejelenteni, 
daczára annak, hogy itt egy nagyobb 
— 7—800 frt. értékű, — vagyon 
értékesítéséről volt szó. Amennyi 
tényleg be is folyt a község pénztá
rába a kivágott fákért. Megírtuk an
nak idején és elitéltük az elöljáró
ság ezen barbár tettét. — Csütörtö
kön ült ez ügyben törvényt szolgabi- 

l róságunk s Dinnyés János bírót 3 napi 
elzárásra és 150 korona birságra, 
Bara Mihály város gazdát, (aki vég
tére nem bűnös, mert ő csak végre
hajtó közege az elöljáróságnak) 50 
koronára, Teér György, Pásztor Ist
ván, Jámbor József és Karácsony 
András elöljárókat 30—30 koronái a 
Ítélte. Dr Schön Gyula és Szlabey 
József elöljárósági tagokat felmentette 
a szolgabiróság, mert közvetlen tudo
másuk nem volt a dologról, bár a 
jegyzőkönyvet aláírták. — A kár 
megállapítása polgári perutra utasit- 
tatik.

Btküldetett Kiéin Mór gödöllői 
táneztanitó reputácziójának helyreálli-

hütlensége és mégis remegett most annak 
életéért, mert tudta, hogy amit Katicza a 
legénytől akar, az meg lesz. Mikor ezen az 
estén a fonóból hazamentek a leányok, az 
egyik utczasarkon a fordulónál Péter szembe 
került Katiczával. Átölelte a leány karcsú 
derekát, az pedig odaszoritotta puha arczát 
a legény lehajtott fejéhez és sugdosni kez
dett neki valamit a fiilébe, majd azt is csak 
úgy halkan mondotta neki, hogy hát husvét 
vasárnapján meglegyen ám a szikla rózsa.

— Jól van, violám, elhozom neked 
azt a rózsát, — szólt Péter és még erőseb
ben szorította magahoz a leányt.

A fonóbeli beszélgetés után még egy
két hetet kellett lemorzsolni a nagyböjtből 
husvétig korai volt még a tavasz és a 
fekete sziklákon nem mutatkozott még a 
fehér sziklarózsa.

A daróczi leányok feledni kezdték azt 
amit Katicza akkor a fonóban mondott, csak 
az az egy nem feledte, aki ott lakott özvegy 
édesanyjával, a hegy alatti utczasorun az 
alacsony kis házban, melynek ablakai'a ko
mor sziklákat nézték.

A szőke Juliska minden reggel sápadt 
arczczal nézett a szikla tetőre s félve lesle, 
hogy nyílik e már a szikla rózsa s magá
ban azon imádkozott, hogy csak most lega
lább maradnának oly csupasz feketék azok 
a csúnya sziklák.

Ámde azok nem maradtak kopáran 1 
Lassanként mutatkoztak rajtok fehér pon
tok, mind sűrűbben, mindég nagyobbak 
lettek. Kinyílott a híres daróczi szikla rózsa. 
Husvét vasárnapjának reggelén, mikor még 
szunyadt a falu s reggeli párázat rezgeti 
a levegőben, a hegytetővel szemben a keleti ] 
oldalon már emelkedett lassan felfelé a nap 
ttlzkorongja el oszlatva a ködöt s tisztán ' 
lehetett látni a virággal borított sziklákat.

Juliska olt állott az ablakjuknál s a |

hegy felé nézett. A szive hangosan dobo
gott s forró fejét az ablak üveghez szorította.

Most fog felmászni Péter Katicza ró
zsájáért. Nemsokára tényleg láthatta, amint 
Péter bátor, elszánt léptekkel a hegy felé 
tart s azután sietve törtet fel a bozótos 
hegyoldalon s megáll ott, ahol tnár azok a 
veszedelmes sziklak kezdődnek s vizsgálódva 
keresi a mászásra legalkalmasabb helyet. 
Úgy látszik hamar megtalálta, mert Juliska 
onnan lentről minden izében remegve látja 
mint mászik előre a sziklákon, mig az a 
másik leány Katicza otthon pihen a fehér 
nyoszolyán s azt álmodja, hogy fehér szikla 
rózsával a hajában megy a templomba.

Péter ügyesen, mint a macska kúszik 
mind magasabbra, magasabbra, aztán eltű
nik két kiugró szikla párkány között. Juliska 
szeméből kicsordul a könny, de egy-két 
perez múlva látja amint Péter diadalmasan 
megáll a szikla tetőn.

Éppen ebben a pillanatban hinté szét 
a felkelő nap meleg sugarait amelyek bera
gyogták a komor, sziklát és a bátor legény 
alakját.

Péter letörli arczárói az izzadtságot, s 
azután lehajol, hogy megkeresse a legszebb 
virágot. Nem kell soká keresgélnie, mind 
egyforma, mind szép.

Leszakít közülük egy párat, keblébe 
rejti őket s azután neki kezd a lemászásnak. 
Óvatosan kúszik lefelé a szikláról sziklára s 
Juliskának nem kell már többé remegnie, 
mert Péter már sietve halad le a hegyről s 
azután Katiczáék háza felé igyekszik, oda 
szín tekint Juliskáék ablakára. Nem fáj ez 
most Juliskának oly nagyon, örül annak, 
liogy a legényt nem érte baj.

Mikor a daróczi templom tornyában 
megkondulnak a harangok az ünnepi 
misére, ott lépkedett a leányok között a 
kevély Katicza s fénylő fekete hajába be 

volt tűzve egy szép nagy fehér sziklarózsa. 
A faluban sokáig beszélgettek még minder
ről, de péter nem sokáig élvezhette a bol
dogságot, amit néki Katicza a szikla rózsá
ért nyújtott, mert egyszer csak jöttek a 
zsandárok s a többi katona sor alá való 
legénnyel együtt bevitték őket a városba, 
ott azután felültették őket a vasúti vona*ra, 
mely zakatolva vitte a falu reményeit el 
messze Darócztól, be a nagy városba az 
emeletes kaszárnyába.

Péternek nehezire esett elszakadni 
Katiczától, sokat gondolkodott, töprengett 
azon, vájjon szeretni fogja-e őt továbbra is 
az a leány, de mindég megnyugtatta az, 
hogy ő hozta le néki a szikla rózsát.

Katicza azonban nem sokáig gondolt 
Péterre. Maradt még legény Daróczon elég 
s közöttük Fehér András az a szőke, hetyke 
bajuszu legény, akinék mosolygósak a sze
mei, mosolygós a lelke. Ezt igyekezett háló
jába keríteni most Katicza és '..kerül is neki.

Fehér Andrásnak mar régen fájt a foga 
a szép leányra, de nem tehetett semmit, 
mert ott volt mellette Péter, a hatalmas 
Péter. Annál jobban megörül mikor vasár
nap délután a tánezban Katicza egy párszor 
rámosolygott s azután játszva enyelegve 
kapkodott a keze után.

András lett most már Katicza kedvese. 
Eltelt lassan ez az év is s beköszöntött a 
tavasz, midőn Katicza fülébe súgta András
nak is. amit egy évvel ezelőtt ilyenkor Pé
ternek mondott. Hogy meg legyen ám hus
vét vasárnapjára a hajába tűzni való fehér 

I szikla rózsa.
András bele sápadt ebbe a kívánságba 

de azért megígérte, hogy meg lesz.

Az ég tiszta, felhőtlen, s a nap már 
ontja melengető, éltet adó sugarait. Daróczon
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tása érdekében a következő ügyészi ' 
határozat közzétételére kért fel oen- 
nünket: 16093k. ü. 1905. szám. A 
budapesti kir. ügyészségtől. Vörös 
Péter péczeli lakosnak Kiéin Mór gö
döllői lakos ellen megfertőzés büntette ' 
cziinén telt feljelentése tárgyában a 
nyomozást megszüntettem. Egyben a 
bünjeljegyzékben foglalt női ruhadara
bokat Vörös Péter sértettnek kiadom. 
Indokok : stb. Geguss s. k. kir. ügyész. 
Megjegyezzük itt. hogy az indokolást 
pikáns tartalma miatt nem közöljük s 
csak azt említjük fel, hogy a meg
szüntetés legjobb okául azt említi, 
hogy a nyumozás során megállapit- 
tatott, hogy ez ügyben még csak az 
sem bizonyítható, hogy büntetendő 
cselekmény követtetett el, annál ke
vésbé, hogy azt Kiéin Mór követte 
volna el.

Országos vásár. Pétervásár községben 
a legközelebbi országos vásár f. évi május 
hó 11-ik napján lesz s arra szabályszerű 
járlattal mindennemű állat felhajtható lesz.

Piispökszentelés. Szmrecsányi Lajos 
kinevezett magydai püspök felszenieiése e 
hó 30-an fog megtörténni. A felszentelést az 
egri érsek fogja végezni dr. Párvy Sándor 
szepesi és dr. Radnai Farkas beszterczebá- 
nyai megyés püspökök közreműködése 
mellett.

Útépítés. Nagyszabású útépítés 
folyik most járásunk területén : az 
Isaszeg—czinkotai törvényhatósági köz
út építése. A költsógvetés szerint az 
építkezés — mely már a herfgerezésig 
haladt 370.000 koronába kerül.

Tűz. Kartalon e hó 25-én d. e.
11 órakor leégett K. Vámos János és 
özv. Homok Andrásné egytelken épült 
két háza. A kár 1000 korona. Bizto
sítva egyik épület sem volt.

a frissen meszelt házak között is végig tán
czol a tavaszt napsugár és az utcza soron 
már látni az ünneplőbe öltözött legényeket, 
legnzokat. Husvét vasárnapja van s nemso
kára a templomban megkezdődik azqiinnepi 
mise Csak egy leány nem mozdul ki a 
házból, pedig már rajta van az ünneplő 
köntöse s fénylő fekete hajába be van fonva 
a piros szallag Ez Katicza. Vár valakit, 
vár valamit. Andrást, a kedvesét és a feliér 
szikla rózsát.

A sziklás hegy felé pedig eközben 
táinolygó léptekkel sietve halad egy legény. 
Neki vág a hegynek, azután kapaszkodni 
kezd a sziklák között. A falubeliek meglát
ják s csoportosulni kezdenek a hegy lábá
nál. Kiáltanak is neki.

Lentről egészen jól ki leltet venni bi- 
zonytálan mozdulatait. Majd megáll s lát
szik, hogy azon gondolkodik, ne térne-e 
vissza ?

De azután megy tovább, előre, mind 
addig, mig el veszti az egyensúlyt és ka
lapálva zuhan alá a magasból. Éles siko
lyok hasítják a levegőt s András szétron
csolt testtel fekszik a földön. Nincs már 
benne élet.

A toronyban megkondulnak a haran
gok ünnepi miséié és a sápadt arczu szép 
leányok bevonulnak a templomba, nincs 
egynek se a keblén, nincs egynek se a ha
jában virító fehér szikla rózsa.

Zugnak a harangok Jézus feltámadására 
s ott az alvégen szomorú legények czipelik 
lassan véres, összezúzott pajtásukat; egy 
szívtelen leány és egy sziklarózsa halottját.

Zászlószsnteléj. A Túrái 48-as 
i függetlenségi kör folyó évi május no 
. 7-én, vasárnap zászlószentelési ünne

pélyt tart. A zászlóanya Kálmán lst- 
; vánné úrnő lesz és dr. Héderváry ' 
' Lehel orsz. képv. a zászióvédnök. — ■ 

Az ünnepély sorrendje a következő : |
1. Délelőtt 10 órakor gyülekezés a [
28-as  kürben. 2. Délelőtt 11 órakora ' 
zászló egyházi felszentelése a r. kath. ' 
templomban. 3. Felvonulás a Szabad
ságszoborhoz. Ünnepi beszéd. Tartja : 
Dr. Hédervári Lehel orszúggy. képv.
4. Délután 1 órakor társuseb-d a Ca- 
sino helyiségében. 5. Délután 3 órá
tól 5-ig a zászlószögek beverése. 6. 
Himnusz és alkalmi dalok. Énekli : az 
Újpesti Dalkör és a Túrái énekkar.
7. 5 óra után a tánczmulatság kez
dete.

Egy milliomos életpályája. Egy disz- 
lakomán, melyet egy előkelő fővárosi nagy
kereskedő tiszteleté, e adtak abból az alka
lomból, hogy udvari szállító lett, az tlniie- 
peltnek élete folyása a jelenlevőkre mély 
benyomást gyakorolt. Mint szegény fiatal 
gyerkőcz került Budapestre s itt egy nagy
kereskedő czégnél szolgai állást nyert el. 
Kitartó szorgalma és feltétlen megbízhatósága 
folytán olyannyira megnyerte főnöke bizal
mát, hogy ez beíratta egy kereskedelmi esti 
tanfolyamra, melyet kitűnő eredménynyel 
fejezett be. A szolgából Így kereskedelmi 
alkalmazott lett. Miután azonban nagyon 
mérsékelt jövedelemben részesült még Így 
is, egy osztálysorsjegyet vásárolt, melylyel 
hosszabb ideig játszott, mig végre a sze
rencse kedvezett neki és egy főnyeremény
hez jutott. Egy forgalmas utczán üzletet 
nyitoti és törekvő munkásságát siker koro
názta itt is. Üzlete virágzott és ezenkívül a 
po'gártársak bizalmát és tiszteletét is kivívta 
magának olyannyira, hogy az iparkamarába 

’ és a városhoz is beválasztották bizottsági 
„Látják, tisztult uraim — fejezte be az uu-

■ vari szállító elbeszélését — ami vagyok és 
amivel bírok, azt a szerencsés Török bank
háznak köszönhetem. Me.t ennek szeren-

i cséje nélkül talmi még ma is csak függő
viszonyban levő alkalmazott volnék és nem 
egy önálló kereskedő".

A választás utóhangjai. A leg- 
; utóbbi képviselő választáson történt, 
i hogy Madocs Károly gödöllői tanítót 
i Keresztes István és szavára mások is,
> minden igaz ok nélkül inzultalták. A 
1 bíróság most Keresztest 8 napi eizá- 
’ rásra " és 50 korona birságra ítélte

másodfok'dag.
i Istálló tűz. E hó 20-án Kistar- 
: csán leégett Bodog János istállója. 
' A tűz a szemét dombra kiszórt tüzes 

pernyéből keletkezett. A kár 300 ko
rona mely megtérül, mert az épület 

. biztosítva volt.
Jókai Mór utolsó kézirata. Jókai 

Mór a halhatatlan regényíró utolsó müve a 
jótékonyságnak az az apotheozisa volt, me- 

1 lyet a József föherczeg Szanatóriumi Egye-
■ sülét fölkérésére irt. Bevezető mondata Így 
' kezdődik : „Egy vallás van, melyben egye- 
’ sülünk mindnyájan : A szeretet vallása. 
r Temploma ennek az egész világegyetem :

híveinek tábora — minden jó emberek.
■ Papja e vallásnak mindenki, aki áldozik. 
’ Egyetlen hitágazata van csak, amely Így
> szól: Tedd azt, ami másnak jó “ Jókainak 
• fönséges szózatát facsimilében az oly neme

sen buzgólkodó egyesület legközelebbi kiad-
i ványában teszi közzé.

1 Vásár. E hó 24. és 25-én volt
megtartva az úgynevezett Szentgyörgy napi 
vásár Hatvanban. A vásár sikerét korlátozta 
a húsvéti ünnep, mely belényult az állat
vásárba, ennélfogva aránylag kicsiny volt az

állatfelhajtás, noha olyan keresletet régen 
nem tapasztaltunk, mint e vásáron az állatok 
minden fajában. Vidéki kereskedők nagy 
számmal vettek részt az állatvásáron, verse
nyezve egyik a másikával, mesés árakat 
fizettek, különösen a jó tiszta fajú borjas 
tehenekért, nevelőre való növendék marhák
ért és járatos ökrökért, továbbá nagyon ke
resettek voltak a tisztafaju fiatal tenyészbikák; 
magas áron keltek el a húsnak való vágó
marhák és borjuk. A lóvásárban is élénk 
forgalom volt noha az ünnep miatt nem volt 
annyi szép példány kiállítva, mint más al
kalommal, sokat vettek meg a fejérmegyei 
lókereskedők és a budapesti lóllgynöKök, 
kik mint értesülünk a francziák részére szál
lítják a megvett lovakat. Sertésvásár élénk 
lefolyású volt, elég jó árban keltek el a (el
hajlóit es süldők és az összes felhajtás 
elhelyezésre talált hízott sertés egyáltalában 
hiányzott a vásárról. A gazdasági eszközök 
vására, mely a;, állatvásárral egy napon van 
megtartva, nagyon gyenge eredményű volt. 
Tapasztalható a mull mostoha évnek nehéz 
volta a kis gazda-közönségre és címek 
tudható be, hogy tartózkodtak minden elke
rülhető dolgok vásárlásától. Kedden volt a 
kirakodó vasár, melyen ugyan eladok voltak, 
de a fentemlitett okokból a vásár sikertelen 
volt.

Vasúti menetrend érvényes 1905' 
május 1-től fogva Budapest és Gödöllő közt:

Budapestről indul : Reggel 6'15„, 7'10-j, 
7-50f, 800, 8-35, 9'35. Délután 12'35, 1'30, 
215-j-, 2'25, 2'50,„ 3'30, 5'20, 5'35*f, 6'25. 
8'25, 9'00, 9'40, 11'10.

Gödöllőről indul : Reggel 3'50, 5'29, 
6 02f,„ 615, 6'23, 7 11, 7'48, 8'45, 11 05 
Délután 2 08, 4'37, 5'57, 6'45,„ 7'07, 7'47, 
9'38, 1006.

j- Gyorsvonat.
* Budapesttől Gödöllőig nem áll meg. 
f Felszállás csak.
„ Május 21-től szeptember 10-ig vasár 

és ünnepnap.

Kiadó vagy eladó
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllő 

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatal.

I
 Köhögés, rekedtség és hurut ellen 

nincs jobb a

RÉTHY-féle
PEMETEFŰ CZUKORKÁNAK.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
h határozottan FIÉTlIV-íélét kérjünk, 
H mivel sok haszomaian utánzata van. 

r :—1 doboz CJ fillér.---------- ■"

g Csr... Réíliy-ié é. fogadjunk el.
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jiQ Sebesedések
■ k-. je ick azok bárminő természetűek, gondosan meg- 
I védendők minden tiszUtlnnság ellen, mert ezáltal a 
g legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen W J 
A sebet idézhet elő, 40 éve már, hogy a megpuhitft 
1 iiuzóken.-.cs PRA Al HÁZIK iNÖCS név alatt.mini
■ egy nélkiilözhetlen kOtoszer smeretes. Az mc»iv»( (a
■ sebet, csillapitin n gyulladást és fájdalmat, üdíti cn
■ iiat és elősegíti a gyógynllást. I doboz 70 fill.
■ lliiTM Po-atá szétküldés napont*.
■ 3 kor. 16 lill. előzetes bekül • 
| -lése után 4 doboz, vagy pé
ti dig 4 kor. (0 fillérért t» i.o- 
| boz, Asztria-Mngyarorfzíg 
1 bármely részébe bínnentve 
> szállit.dik.
J A cícivi g minden részén a 
I törvényileg bejegyzett védjegye van.

gyomor
egészségben va.ó megőrzése
főleg az emésztés met tartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az ell anyagólt 
székrekedés e.li: ritasí n alapul. Egy ki
próbált, a keresettek l.öziil a legjobb cs 
hatásos gyógyfüvekbí 1 gondosan elő- 
állítod étvagj elősegítő, emésztés elő
mozdító és enyhül levezető hm-iszer, 
mely a méitéktekrség ismert következ
ményeit, hibts dxret, meghűlés es el- 
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szcls; 01 ulást, niériek- 
telen savkepzedés is gCrcsszerii fujda.- 
makid csillapítja és megszünteti, rz a 
dr. I'o.r.-féle gycmcrtalzsam, Frag- 
r.cr B. prágai gyógyszert: rab. I. fii 
ü\eg 1 i.oroi a, egész üveg - kor.

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

Főraktár :

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

Nerudagasse sarkán.
Postai szétküldés napoqlí’.

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

Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

Óriási SZERENCSE TÖROK-nél!
_ esed az a szerencse, mely bankiul unknak kedvez. Rövid időrellilmulnatian ajalt 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki 
nagyrabecsült vevőinknek ; egyedül az utJ.bi 6 hónapban 2 legnagyobb nyereménytt'g.Y

és pedig a 602,000 korom- . nagy jiiiamat a 98924. sz. sorsjegyre,

40,000 koronás legnagyobb fenve eményt a 83461. sz. sorsjegyre 
-------------------- —. 25 000, 2O.OOO, több 15.COO. lUVdUIIU iWZ.VZVZVZ, . . . . x-------,---

10.000 koronás és ezeken kívül még sok egyéb nagy gyercmenyt. u,,,i,,,,hh
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legcsclydusabb 

osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen italunk egy szerencsesoisjegyet.
' A most kezdődő lf. 11fv rtrjn sl’‘?je«yrc SS OPft r“"Zv.^«Jn V 

magyar csztálysorsjátékában l'U.UUU ismét W cs összesen

a
továbbá 100.000, 80000, 70.000, 60.000.

14 MILLIÓ 459.000 koroma hatalmas összeget sorsolnak ki.

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

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

Adam 
Adél 
Adolár
Adóit 
Ag-nes 
Ágoston 
Aladár 
Albert 
Alfréd 
Ákos 
Amália 
Ambrus 
Andor 
András
Anna 
Antal
Aranka 
Armand 
Arnold 
Árpád 
Arthur 
Aurél 
Attila 
Balázs
Bálint 
Barnabás 
Béla 
Benedek 
Bernat 
Berta 
Bertalan 
Blanka 
Hodoi$ 
Bogdán 
Borbála 
Boriska 
Brúnó

9X2 
4114 

1*»"2 
20122 
22511 
24242 
28818 
4436U 
50119
72614 
89811 
83145 
85505

J'JO 
4948 

12417 
2O59J 
22514 
24248 
28828 
44189 
59142
72615 
8282Ó 
83155 
8'Há||

274 • 
5; 98 

1 -4:4
/2..2I 
21951 
2'886 
56274 
59145 
7*i.K 
'2'31

Ceoilia 
Celestin 
Dániel 
Dávid 
Denes 
Dezső 
Domokos 
Dóra 
Dorotea 
Edltb 
Ede 
Edwtn 
Elek 
Elemer 
Emil 
Emma 
Endre 
Ernő 
Ernesztin 
Erwln 
Éva 
Erzsébet 
Eszter 
Etel 
Fábián 
Fel x 
Fer-linand lereuo 
Flóra 
Franciska 
Frida 
Fr. vés 
F u I o p 
Gaoor 
Gabriella 
CíM-..ar 
Gedeon

84156 
84519

2778 
56X7 

1*426 
20983 
23006 
24258 
99599 
56X1(1 
59159 
7*622 
828X6 
63164 
8X529

2784 
5641 

12433 
2114* 
*301.7 
24959 
29536 
56471 
5*1'4

Gellert 
Gereben 
Gergely 
Géza 
Gizella 
Gusztáv 
Györijry 
Gyózó 
Gyula 
Had űrig 
Heleua 
Henrietté 
Henrik 
Hermann 
Hermina 
Hilda 
Hu bért 
Hugó 
Humbert 
Ibol vka 
Iduska 
Ignao 
11 ta 
Illés 
Ilma 
Ilona 
luiru 
Ince 
Ipoly 
ireu
Irma 
lárván 
Iza >o!la 
xz dór
< V áll 
Jakab 
Jan'-a

v

72630 
82*49 
83916

2797 
6649 

13161 
21145 
2Xni8 
24*6.8 
29633 
66625 
59167 
72633

83217 
2799 
6314 

13154 
21H7 
23077 
2l?7 ■ 
2W.47 
5i;
T*r.i9

János 
Jenő
Jolán 
Jónás 
Jozsa 
József 
Juditb 
Juliska 
Kálmán 
Karolta 
Károly 
Katinka 
Kazmer 
Kelemen 
KI ara 
Klotild 
Kornél 
Kornélia 
Kristóf 
Krisztina 
Lajos 
László 
Laura 
Lázár 
Lonart
L-*nke 
Leó 
Leonia
Lídia 
Llpót 
Lóránt 
Lothar 
L< nno 
Ludmilla 
Lu za 
Malvin 
Mantred

*2957 
84245 

2877 
7260 

132X0 
2145! 
•-.1195 
24358 
4048! 
5657! 
59508 
72645 
82960 
83246

♦878 
726(1 

lf.SOX 
i2im! 
23097 
24365 
4OIR5 
5<1678 
69532 
73076 
8*.'62 
63255

2*79 
7278 

11450 
220<i9 
231<K) 
24373 
4H7O2 
56687 
Ü95 6 
7313.4 
82975

Manó 
Maróéi 
Margit 
Mária 
Márkus 
Mártba 
Marton 
Matild 
Mátyás 
Melánia 
Menyhért 
Mihály 
Miklós 
Miksa 
Milán 
Mór 
Mórto 
Nándor 
Nárcisz 
Olga 
Olivér 
Orbán 
Oszkár 
Ottó 
Ödön
Pál 
Paula 
Petronella 
Péter 
Piroska 
Pista 
Rafael 
Fogina 
Richard 
Róbert 
Rozsika 
Rudoli

83*59 
. 2881

7!80 
17707 
22014 
24<H>3 
24274 
40705 
56693 
59564 
80019 
S30O6 
83*73

2890
7'íS.' 

17738 
*2016 
24014 
*4279 
41173» 
57<"J8 
59566 
80458 
84<h«8 
84*81

*894 
7300 

17740 
2/017 
2H(17 
94288 
4(>74* 
57 "(I 
59573 
8(i63» 
830*0 
8X296

Salamon 
Samu 
Saudor 
Sári 
Sarolta 
Sebestyén 
Simon 
Sseröoa 
Taksony 
Tamks 
Taszító 
Tarul 
Tibor 
Tihamér 
Timon 
Tivadar 
Tóbiás 
Úrban 
Valéria 
Vazul 
Vendel 
Viktor 
Viktória 
Vhibald 
Vilma 
Vilmos 
Vinoe 
Virgil 
Zoltán 
Zsigmond 
Zsófia 
Zsuzsanna

2895 
7979 

17764 
22UI9 
24029 
24289 
40746 
57716 
59575
80973 
83022 
83300

2*98 
8504 

1865! 
22027 
940.45 
21295 
40789 
58014 
69586
80974 
84047 
84302

2900 
8618 

18655 
22029 
24044 
25156 
4*270 
58021

Legnagyobb nyeremény esetleg 1.0 0 0,0 0 0 korona. -J
Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á4
80.000, 1 á 70,000, 2 60.000. 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 a 20.000, |

1 H

1 2

Az 
eredeti

8 á’ 15. 00, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: _ !>
sorsjegy frt —.75 vágykor. 1.5 . '< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3. r

„ „ 6— „ „ 6.— i.'i „ „ „ 6.— .. „ 12—
sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg clfzetes tchíildése cl.etté. ctijI A

küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb
eressel f. évi májú, hó 7-'g

bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámol: gyorsan elfogynak.
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sirkőraktára Jászberényben

Fióküzlete : HATVAN
sajat házában az Újsoron.

Főraktár: az Erzsébet ..SÍRKÖVEK

könyvnyomda papír legfinomabb kivitelben
. .. .Jutányos árban. .. .

üzletében Gödöllőn.

BANKHAZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üz'.ete.

Foarudánk osztálysorsjátck-üzletei:
Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váczi-kfrut 4 a. 

II. fiók : Muzeum-köriit 11 a. BJLA

I

BALY <7yÖR<;y

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


