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Föltámadunk.
Husvélját ünnepli a keresztény világ. 

Az evangéliumi könyvek szabatosan ma
gyarázzák e nap erkölcs elhikai jelentősé
gét, a mely nem más, minthogy minden 
gonoszéig fő ött győzedelmeskedik a jó, 
minden sötétség fölött a világosság. Hen- 
gergessenck nehéz sziklaköveket az Igaz
i-ágra s őrizzék koporsóját bár a zsarnok
ság zsoldosai, a kő szétnyillik az Igazság 
di.dttlma, ragyogó, fehérfényü szárnyon 
röppen ki Erejétől földre vágódnak, vilá
gosságtól megvakulnak a sirőrzö zsoldosok, 
így mondja az Evangélium és az aposto
lok igéje szent, dönthetetlen.

Mióta a keresztrefeszitett, sziklasirba zárt 
Igazság feltámadt, a hosszú évszázadokon 
át az Evangélium tanítását igazolta min
den pillanat. Az Igazság ereje nagy, földön
túli és valamikor bizton föltárnád.

De mikor? Az Evangélium igy Írja:
— És harmadnapon feltámadd 1
Harmadnapon tehát. Ez az a liarm id- 

nip, mely már annyiszor eljött és még 
el fog jönni számtalan sokszor, valamed
dig csak sírba zárják földön az Igazságot.

Minden elnyomott igaz eszmének, min
den sziklnkővel lezárt igaz ügynek elérke
zik egyszer a föllámadása az a bizonyos 
harmadnap, a melyen klasszikus alakot ölt 
az Evangélium gyönyörű parabolája.

Vájjon mikor jő a mi harmadnapunk? 
E nemzet, a melyet annyiszor z írlak szikla-

_____T ÁRCZ A._____
A kaszinó mulat.

— Irta ; F X Y S Á N DÓR.—

István, a nagytanultságu kaszinói portás iz- 
golf-mozgott knpualatli páholyában. Dusprémü bun
dája ma nagyon meleg volt neki és monologizálni 
kezdett:

— Na, ha ma nincs háború olt fon az urak 
közölt, akkor nincs a világon háború. Huszonhét 
év óla állom a „Kereskedő Kaszinódnak portá
ját, de ilyet még nőm ériem, hogy három óra 
hosszat tartson odafönn valamelyik választmányi 
gyűlés. Bizton eszik az urak egymást.

A nagytanultságu portást nem hagyta cser
ben a szimatja: az urak otlfönn csakugyan sze
relték volna egymást megenni.

Már-már fellélegzett a gyűlés, hogy végo a 
sok a tudomásvótelnek, midőn szót kért a ka
szinó egyik aligazgatója, Abai orsz. képviselő.

Szikár, simamozdulatu ember volt, a ki sze
repűit mindenütt, de legtöbbet az újságokban a 
Jelenvoltak*  között, A hiúságnak legordilóbb 
mozzaikjából volt összeékclve az élete és éppen 
azért mindig azt hirdette, hogy ö ment minden 
hiúságtól. A pózja azt sejtette, hogy most érke
zett cl a század legnagyobb világtörténelmi mo
mentuma.

— Uraim, nagyon érdekes, sőt nagyon fon
tos ügyről értesíthetem önöket — mondta. Rövid 
leszek Aí „Agrár Kaszinó", a melynek politikai 
és társadalmi nézetei ollentéles ponton vannak 
ugyan, mint a miéink : részt óhajt kérni a ven
dégszeretetünkből. Melegen érdeklődnek az iránt 
az orosz tenorista iránt, a ki nálunk fellép majd...

Hogy kiegyenesedett a lomha ülésből az 
egész társaság I Ugylátszott, hogy Abai pozja még 
sem volt ostoba, hogy igazán mogokolla azt ez a 
világtörténeti momentum. A szónok pillanatokig 
kiélvezte ezt a közfeszüllséget s most már — 

sirb:>, mikor fog már véglegesen feltámadni? 
Ki ludná megmondani.

Hiszen talán az Igazság fiának nem 
kellett annyit szenvednie, annyit verejté
keznie a szenvedések olajfák hegyén, mint 
ennek a hányatott nemzetnek. Hányszor 
eladták, hányszor koporsóba zárták! Meg 
járták a golgolhák hegyét, a melyen vé
reink fejei heverlek, éreztük a keresztre- 
feszités kínjait, s Mohácsnál, Világosnál 
sírba zárták.

És é’ünk. Feltámadtunk mindannyiszor, 
mert mienk az Igazság. Evangéliumi sors 
ez. A születésünk jegyzett el a tenger 
szenvedéseknek, de ugyancsak a születé
sünkéi váltottunk jogot az örökkön-örökké 
való feltámadásra. M=rt nagyszerű szüle
tés volt az.

Az a csodálatos és óriási lépés, mely 
a pogány oltárok mellől a magyart az egye
dül fejlődéslépes, müveit keresztény világ 
szenlegyházába vezette, volt létünk kezdete, 
születésünk pillanata. Most, egy elmúlt ez
redévnek ködös távlatából nézve szinte 
káprázatnak tetszik ez a históriai valóság. 
A mint hogy csakugyan ragyogó káprázat, 
sejtelmes csoda. Ugyan az a csoda, mely 
az Igazság fiának születésénél az egyszerű 
istálló felett megállította útjában a csilla
got, mely a született gyermeket isteni kül
detésre rendelte.

Ki vitatná azt, hogy az Ázsiából jött 
magyarnak nem lett volna küldetése a föl-

mert elérte, hogy ö a föld középpontja — küz- 
ködö természetességgel szólt:

— Tizenöt-husz agrár kaszinóbeli ismerő
söm kért tőlem meghívót a legközelebbi hangver
senyünkre. Örömmel láttam ebben a közeledésben 
a béke első pillérkövét s a kérés teljesítését kész
séggel megígértem. Ezt akartam bejelenteni . ..

És leült a képviselő ur. mint egy Palmerston.
A zugo éljenzés perezokig elnyomott egy 

másik zúgást, a kilörni készülő viharnak a tompa 
morajlását. Egy alig nyolez-tiz tagú töredék sze
méből kezdtek czikázni a villámok. És megszó
lalt a viharmadár.

Barnapatinás arczu volt a viharmadar, Bekő 
egy nagy politikai napilapnak a munkatársa. Fe
gyelmezett gondolkodású ember, a kinek a sike
reiből szívesen vett magára egy-egy darabot a 
Kaszinó is, de a ki elég ellenségot szerzett ma
gának azzal, hogy alkalmatlan helyen okos dol
gokat szokott beszélni:

— 'fiszlelt uraim, a világnak érdekes csodái 
leszünk, hogy gerincz nélkül is tudunk élni. Mert 
ennek a másik kaszinónak a fogadása ezt bizo
nyítja. Majd felfrissítem a memóriákat. Egy hó
nappal ezelőtt az Agrár Kaszinó az Ínségesek 
javára bált rendezett. Mi nem segítettünk volna 
a szegényen? Éi egyetlen meghívót sem küldtek 
ide. Egyetlent sem. Ennek egy hónapja. És öt és 
tiz és húsz év óta? . . . Az volt, hogy: a hol 
kellott, meghallgatták cgy-két szavunk, de fele
letre már nőm érdemesítették. Evröl-évro elvesz
tettük gerinezünknek egy darabját a mi közele
désünkben, eredmény nélkül; — az utolsó dara
bot már őrizzük meg És ha őszinte ez az ö 
közeledni akarásuk, miért kér Billiómban tizonöl- 
husz ur meghívót? miért nem történik ez nyílt 
színen, hivatalos, őszinte formában ? És miért ját
szanak bujosdit, hogy: „melegen érdeklődnek a 
fonómén tenorista iránt?*.  ... Ebben a közeledés
ben tizonöt-husz ur tobzódik majd a mi spongya- 
önérzelünkön Lőhet formát tulálni arra, hogy 
azok az urak, ne kapják inog a meghívókat.

Aszódon, Orosz. S. papirkereskedéséban.
I Iirdetósek : 

egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér sor*  
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dön ? Hiszen hosszú tiz század alatt min
dig csak küldetésünknek éltünt. Légvára 
voltunk a keresztény Nyugatnak a pogány 
Kelettel szemben s e küldetésünk mellett, 
akárcsak az Igazság lia, magunkkal nem 
törődtünk.

Es eladtak és koporsóba zártak ben
nünket Hanem hiába 1 Föltámadtunk min
dig és föltámadunk ezután is, mert nem 
múlhat el a földön az Igazság és minden 
sötétség fölött győzedelmeskedik a vilá
gosság.

Talán nem támadtunk még fel végle
gesen. Talán a ragyogó, káprázatos har
madnap, mely az evangéliumi tanítás sze
rint eljő, még nem virradt ránk teljesen 
De fel fog virradni. E nemzet, e társada
lom már bölcsőjében hordta az égi felté
teleket, melyek mellett a Golgotha-ut szen
vedésein át el kell jutni az örökkön-örökké- 
való feltámadásig.

És feltámadunk I

II U S V é t.
A kereszténység egyik legszebb, leg- 

poelikusabb ünnepe a föltámad is nagy 
napja. A feltámadásba vetett szilárd hit a 
keresztény vallás egyik kimagasló funda
mentuma. Megtisztítja e magasztos ünnep 
az emberi lelket a mindennapiság gyarló
ságaitól. a hétköznapok megannyi rut hit
hitványságaitól és felemeli, magával ra
gadja egy tisztább atmoszférába, üdébb 
légkörbe, hol áthatja n lelket a ragyogóan

Az élos beszéd mindenkibe belefojtotta a 
közbeszőlást, de utána tomboló erővel zajlott ki 
a szenvedélyek vihara. A csekély kis töredék az 
órákig tartó vitában nem tudta lebirni a vendég 
látásért diadalillassan lelkesedő többséget és a 
titkár viharpaskolta arczczal végro azt jelenthette, 
hogy a határozat szerint a meghívók clküldelnek.

Bökő gúnyba öntött tekintetlel hajlongott:
— Brávó I Helyos! Az orrunkat magasan 

hordjuk, do a fejünket nem I
II.

Kilencz óra felé a Kereskedő Kaszinó óriási 
fehértermének az aranyos irádái kezdték szégyen
leni magukat. Hogy mennyire halaványak a mel
leit a sok arany, drágakő és selyem melleit, a 
mi az asszonyokon van. És azl gondolták maguk
ban, hogy Brazíliában jók a gyémánltormések, 
Lyonban meg jó sorsuk van a so yeingyárosoknak.

Bekő, az újságíró, szórakozottan bámult 
maga ólé. Ismerős hang, Abinak a felesége szó
lította meg :

— No, maga czinikus ur, ma csak meg lo
bot elégedve ! ?

— Mivel? A nagyságos asszony inkább 
lehel. Látom romok, uj butonjai vannak.

A csodás aranyos testű asszony mosolygott 
látszott, hogy nem bánja ezt az elismerést.

Egyszerro elvágták a terem zsibongását, 
mindenki a hatalmas középső szárnyasajtó felé 
fordult.

Előbb valami tizenöt krizantém lelt látható, 
azután ugyanannyi frakk. A frakkok pontosan ki
mért ritmusban mozoglak, az első sorok felé men
tek, azután, mint valami falanksz, tömörülted egy
más melló üllek. A torom gyönyörrel lélegzett fel, 
hogy imo még is eljöttek ezek is. A falanksz sem 
jobbra, sem balra nem fordult, mert hacsak egy 
pillanatra is felbomlik, csak ogy pillanatra is fel
melegszik végo a tekintélynek.

Abainéban volt valami megillelödés ■
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fénylő, fenségesen egyszerű, niakulányi föl- | 
lót nem tűrő hit, vallás. S ez a hit, ez a ; 
vallás átalakítja, mintegy megmásítja a lel- I 
kel, heesöpögletvén a megnyugvás, bizalom j 
reménység . i zeiét, i„érvén neki újabb éle- j 
tét, sz.bbel, t szJábbat, nemesebbet.

Az el i.nlás, megsemmisülés gondola
tát mintegy túlszárnyalj. a feltámadás szép, 
eszméje, líogy a mit itt rosszal, bűnöset, > 
gyár ét cselekedtünk, azt lerójjuk a nagy, | 
hatalmas bitó i'.l szexe előtt es igv meg- 
vezekelvén, megtisztítvén a hit csodásán I 
hatalmas er.j vei lelkűnkben egy újabb 
életet lo zdheiűnk.

Ezért még földi életünkben, husvét 
szent ünnepén térjünk magunkba, tekint
sünk el eu berlársaiiiz hibáitól és tekint
sük öi.ön g ar óságain al. A hitben erőt, 
kitartást nyerünk munkáinkhoz és erős 
lélekkel, telve bizalommal, türelemmel, re
ményűvel dolgozunk mi magunknak és 
családunknak, nem kívánva töobet, mint a 
mennyi meg dalolt nekünk és nem áhítozva 
arra, a mi másoknak adatott.

Legyen hitünk erős és ha csalódván, 
tnegszuil'a csüggedés, lebegjen elöltünk a 
hit Ígérete: Föltámadunk 1

A szőlő állandó veszedelme.
Tizenötéves tapasztalat amellett bizonyít, 

hogy a szőlő perono.-paraja nálunk teljesen meg
honosodott és állandó romlással fenyegeti szőlő
inket, ha nem védekezünk ellene. Ezzel a tény
nyel ma már u legkisebb szőlőtermelő is tisztában 
van, de a védekezés mikéntjére nézvo még évről- 
évre uj ismérv eket szerzünk.

Ki képzelte volna azt, hogy nálunk peronos- 
poru még annyi kárt fog tehetni, mint a minőben 
tavaly része volt termelőinknek ? Egész vidékek 
termése rothadt el, vagy nem érolt meg, daczára, 
hogy a gazdák túlnyomó része háromszor is per
metezett. Söl még olyanok is szenvedtek kárt, a 
kik négyszer sőt ötször is permeteztek. Mi lehet 
ennek az oka ?

Ez a sajnálatos kö ülmény több hibára ve
zethető vissza.

Az el.-ö az, hegy termelőink az első perme
tezésed rendesen megkésnek. Azt hiszik, hogy az 
első permetezéssel nem szabad sietni, minthogy 
olyankor a szőlő erős növésben van és egy hét 
után a szőlő hajtásai 8 szór akkorák lesznek, 
s ezért helyesebb az első védekezést akkorra ha
logatni. Pedig a dolog fordítva vau; az a zsenge
h. jiás vagy rügy inlicziálásra nagyon hajlandó, 
de az időben (má.us legelején) a tenyészeti vi
szonyok egyébként peronosporának nem kedve 
zöek s igy elegendő, ha egy kevés, bármily gyenge 
oldal érje azt az erős növekedésben lévő hajtást 
vagy rügyet, hogy ezt a veszedelmet elhárítsa. A 
második permetezés történjék azután június ele
jén (virágzás elölt). így szőlőnk sokkal olleuállóbb
i. -sz. ogvenleléso.bben fog virágzani és a harmadik

— Müyen komoly elegáncziáju úri emberek!
— mondá.

Bekő seblibe dühbe gurult :
— l’gyan nagyságos asszony, mit lát eze

ken komolyat meg elegáncziál ? . . . Éa egészen 
mást látok. Azt hogy egy csomó megüvegesedett 
külsejű ur belülről knezag a jól sikerült heczczen 
hogy ezer szempár lesi az ö szempillantásukat.

Abainó csilitólag intett. Megkezdődött a Hang
verseny. A falanksz másodpereznyi pontos perió
dusokban csattogtatta zugón. járó tenyerét az első 
piészek után.

A rövid szünetben a képviselő neje tréfásan 
komolykodva zsembóskedni kezdett az újságíróvá :

— Maga nem ismer más szint, csak feketét.
— Bocsánat, é:i ablnkliv gon ál nézők, csak 

az a hibám, hogy látok is.
Végre valahára az orosz fonómén is dön- 

gicséll egy fertály óráig a pódiumon az örök 
szcrelomrlö, azután vége volt a hangversenynek. 
Mindenki tolongott kifelé. A falanksz, mint egy 
test, tartóit a kijárathoz. Bekő szeme, majd hogy 
könnybe nem hlbbadl a jókedvtől.

— No, orr * az esléro büszke lehet ez a 
kaszinó. Engem kinevellek, mikor megmondtam, 
mi lesz ebből. Az olőjáték már meg van: Ba 
falanksz a hangversenyen? Folytatása majd kö
vetkezik a biilTében és a lánozban.

A folytatása következeit is.
A kikoményilell urak egy része a legszigo- 

iiibb kettős rendekben mérte végig a tánczlcrom 
parkettjét, nehogy idegen elem férkőzhessék hoz
zájuk. Izzó párak nehezedlek a lövegűre : a ven
déglátó kaszinó kezdte' erezni, mily csávába ke- 
rii't, — hogy az otthonában nincs ma otthon. 
I)o azért most már engedtek a vendég urak a 
müjeges fagyból.

(Folyt, köv.) 

permetezéssel többnyire elvárhatunk július végéig, 
ha mé hozzávesszük, hogy a korai perme ezé el 
nagy anyag megtakarítás is jár, ugy 
azt az indokot is, mely szőlősgazdáin v elolt cg 
több sulykai szokott bírni.

A második hiba az, hogy termel, mk nagy
része részkor permetez. Eveten keresztül azt 
hangoztatták szakembereink, hegy akkor kell pót 
melózni, hl állandó meleg, napos szjim ntcs 
időjárás van. Minthogy p.dig ilyen időjárás néha 
hetekig is késik, ennélfogva u permetezés oly Ion- 
tos munkáji hótröl-hétro elhahiszlódik és mire 
végrehajtásra korül a sor, már késő van.

Az újabb tapasztalatok szerint a dong ugy 
áll, hogy épen hideg, (do nem szeles), ciöro hajtó, 
borongűs időben kell permelezn-, mert ebben az 
időben az inficziálás vc-zrdelmo legnngyoLb. 
Ugyanis hideg időben az infi 'züllés veszedelme a 
legnugyvbb. Ugyanis hideg időben a szőlő hajtá
sainak felső részéből a kemény.tö lefelé költözik 
és a növekedésben szünet áll be, már pedig a 
peronospora gombák a komlnyilölöl megfosztott 
szövetben sokkal könnyebb ii ind.i.k lerjeszl edin 
s innen van azután, hogy III ilyen hideg, nedves 
idő után meleg napok követ, ezm-k be, u peronos
pora ugy kezd burjándozni, mintha liohiutolték 
volna vele u szőlőt. A ki t.-h.it ezt n hideg időt 
bevárja és csak azután permetez, az néha azt 
fogja tapaszlulm, hogy a permetezésnek dac.ára 
a peronospora, melynek előzetesen (szabad szem
mel nézve) nyoma sem volt, permetezés után ro
hamosan kezd terjedni.

Csakhogy ilyen Irdeg, e-öro gyanús időben 
a permetezés bizonyos koczkázaltal jár. Hu az eső 
közvetlenül permetezés után köszöni be és tarlós, 
akkor bizony a permetezés nagy részben Itáiba 
vesz és ismételni kell, főleg, ha az gyenge és 
rosszul tapadó oldattal történt. Annak kö-zönheti 
a dr. Aselienbrandt-féle bordói por fölényét min
den más permetező anyag felett, hogy igen jól 
tapad és oly esők, melyek a házilag készült réz- 
gálicz- és mészkeveréket lemossák, a bordói por 
porméjévol nem birhak. hanem ez hivatását tel
jesen betölti. . . .

A magyaróváfi gpgdasági akadémia növény 
kisérleli álloinásí*m/f  öt óta kísérletez a bor
dói porral és évrökívro arról ad számot, hogy ez 
az anyag felette áll minden egyéb permetezési 
anyagnak. A földrfiivelésügyi minisler kiadásában 
megjelenő , Kísérlet ügyi közlemények*  egyik leg
utolsó számában (V. kötet, 5-ik füzet, 549. óidul) 
Barna Balázs akud. tanár a bordói porral és egyéb 
permetozö anyagokkal végiéit kísérletek alapján 
így nyilatkozik :

.... tekintettel a többi anyagokból készült 
oldatok ellenálló képességére (tapadás tekintetében) 
nyugodtan és teljosen részrehajtatlanul megadhat
juk az e 1 s ö h o 1 y o t a bordói porból készüli 
oldatnak. Ez a kitűnő tulajdonság biztosítja hasz
nálhatóságát, lassú bár, do biztos elterji dósét az 
anyagnak, a molylyel az njabb permetező anya
gok közül egy sem versenyezhet."

Ha hozzávesszük az oldat könnyű elkészit- 
hetési módját, mely alig vesz néhány pcrczet vesz 
igénybe, kitűnő tapadását, olcsóságát, és végre 
azt, hogy ebből még a legügyctlenebb munkás 
sem képes oly oldatot készíteni, mely a szőlőt 
megperzselné, ugy a közérdek, szőlősgazdáink leg- 
vitálisabb érdeke szempontjából is csak azt kíván
hatjuk, kívánhatjuk, hogy bárcsak minél szélesebb 
körben terjedjen ol használata.

Hamisítás kizárva, mert a bordói port a Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest, V. kor., 
Alkotmány-ulcza 31.) gyártatja és az hozza inog- 
bizottai révén ólmozott zsákokban kizárólagossági 
joggal forgalomba. A gyártás azonban korlátolt s 
igy ajánlatos az egész évi szükségletet idejében 
megrendelni, mig ti szállítás tetszés szerinti rész
lete, bon történhet.

I-I 1 R E K.
Magyar méhészet Bécsben. A Mária Jozefa 

kir. herczegnő védnöksége alatt szombaton meg
nyílt bécsi nemzetközi méhészeti kiállítás legim
pozánsabb részo a magyar osztály, melyben ki
magaslik a művésziesen odavarázsolt gödöllői gaz
daság miniatűrje, a gazdaság méheseinek, pavi
lonjainak és duezainak modelljei,a különféle rend
szerű káplárok és egyéb felszerelések, továbbá a 
mézlcrmékek, mézes sütemények és mezős italok 
ügyes kézzel, jó ízléssel elrendezett Csoportosítása 
kod vés panorámát tár a néző elé. Gödöllő után 
következnek a magyar méhészek szorgalmának és 
szakértelmének szintén becses bemutatkozásai. A 
magyar kiállítás sikere nagy érdeme Sárossy-Ka- 
peller Foroncz földinivelési miniszteri osztálytaná
csosnak és Kovács Antal orsz. méhtenyésztési fel
ügyelőnek. Érdekes, hogy amikor Giovanelli oszt
rák földmivolési miniszter Mária Jozefa herczegnő 
nevében a kiállítást megnyitotta. Beck dr. lovag, 
miniszteri osztályfőnök a minisztert fogadó üd
vözlő beszédében Európa móhószvilriga elölt ol 
ismerte, hogy a méhlenyószlés művelésének állami 
támogatással s szervezéssel elért fejlesztésében a

Az
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vezetés és példaadás szerepét a magyar nemzet 
vette át. Természetes, hogy u miniszter és a többi 
vendégek o kijelentés után a legrövidebb utat ke
resték it melyen u magyar osztályhoz juthatnak. 
\ vázolást ilt S.irossy-Kapellor osztálytanácsos 
vette ál Giovánolli minisztert és a többi hivatalos 
személyiséget a gödöllői rész szépsége annyira 
mceleute hogy további kőrútjuk közben is újra, meg újra viseli tértek hozzá. A király szerdán, 
— e hó íMn — délben egy Örskor szintén meg- 

|,,|t h kiállításon és megnézte a munkatermeket, 
a I osárfonódál. Különösen sokáig időzött a ki
rály a kiáll.lás magyar osztályán, a hol Sárossy- 
Kineller miniszteri osztálytanácsos fogadta és 
kalauzolta. A király több kérdést intézett Kapói- 
lerhez, miközben sokszor magyarul beszélt. Hosz- 
szusan szemlélte a gödöllői m. kir. méhészlelep 
remek kivitelű festett mintáját és csodálkozásának 
adott kifijezé-t, hogy a néhány év óla fennálló 
leien máris oly pompás fejlődésnek indult. Beha
tóan tu lakosodon a gödöllői méhészeti tanfolyam 
egyes tervei és tudakozódott a hallgatók polgári 
áliisu után. Azután ti mézpróbákat vette szem- 
ügyro a király és kérdezősködött, hogy elég hárs 
és akáczfa vau n Gödöllőn a méhek számára.

Kinevezés. A földmivelékügyi miniszter Pod- 
inaniczky Gyula báró fenyöharaszti földbirtokos, 
miniszteri czimme! felruházott segédlilkárt való
ságos miniszteri titkárrá nevezte ki.

Tea estély. Husvét hétfőjén, o hó la-án az 
aszódi polgári kör tánczczal cgybi kötött tea es
télyt rendez. A sikerültnek Ígérkező mulatság iránt 
széles körben nagy az érdeklődés.

Megfelebbezett képviselő választás. A gö
döllői képviselő testületi tngválasztás ellen felleb
bezés adatott be. Felebbozök a választást 5 pont
ban felsorolt megsemisitést invonáló okból támad
ták meg. Ez indokok: meg nem engedett kortes 
fogások, a választás alapjául szolgáló választói 
lista hibás volta, az özvegyi szavazatokkal történt 
visszaélés és alaki okok, melyek ha bizonyítva 
lesznek, fekétlon megsemmisítését invonáljált a 
választásnak.

Halálozás. Id. Kalix József péczcli előkelő 
iparos f. hó 4 én d. u. 2 órakor életének 73-ik 
és boldog házasságának 43-ik évében elhunyt 
Péczelen. Temetése e hó 6-án, hétfőn délután 
4 órakor ment végbe óriási részvét mellett, 
elhunytban Kalix Zsigmond, Isaszeg népszerű fő
jegyzőbe édes atyját gyászolja.

Pes megye közigazgatási bizottsága c hó 
9-én délelőtt ülést tartott Beniczky Feiencz fő
ispán elnöklé-o alatt, melyen a pénzügyigazgató
ság jelentése a közvetett adók kedvező eredmé
nyéről, Tóth József kir. tanfelügyelő jelentései 
s a fölebbezések intéztelek el.

Angliának híres pázsit területei valóban igen 
szépek ; ámde azok sem szebbek, mint Budapest 
sétatereinek pázsitrészletei és a Margitsziget disz- 
gyepterületei. Ugyan ki no gyönyörködött volna 
már ezekben? Egy év hiányzik csupán és akkor 
harmincz éve lesz, hogy ezen remek pázsitokhoz 
a fűmagot Muulhner Ödön cs. és kir. udvari mag
kereskedése Budapesten szállítja. Méltán lett oly 
nagy hire már e lümagnak, hogy nemcsak a Mo
narchia minden nagyobb parkja részére szállítja 
az említott ezég ezt a fűmagot, hanem Német-, 
Franczia- és Orosz országból is érkeznek tömegesen 
rendelések. Most, midőn a pázsitfümag vetésének 
iJeje elérkezeti, jó tanácsol vélünk adni, midőn 
azoknak, kik hasonló gyönyörű, üdo zöld pázsitot 
akarnak létesíteni, - azt tanácsoljuk, hogy szerez
zék be Mandinertől vagy a „Sétatér!*  vagy a 
„Margitszigeti*  fümagkeveréket.

Budapest—Gödöllő és Váczi villamosvasút. 
Budapest főváros környékén egy uj és régóta ter
vezett nagyfontossagu helyi-érdekű villamosvasút 
építésén fáradoznak most az engedményesek. A 
lorvczell vasut Budapest főváros két pontjából 
fog kiindulni és Rákospalotán át a Károlyi-féle 
Uj-mujor, a lovaregylet tulajdonát képező illegi 
nagy major, Fóth község, Csornád és Mogyoród 
között, Veresegyháza és Szada. Ör-Szt-Miklós és 
Vácz-Boltyán, Vácz-Hartyánon át a in. kir. állam- 
vásutak Vácz álloinásábu fog csatlakozni, más
részről pedig a vácz—aszódi országút mentén 
Kis-Váczig és ismét a dunapiirtig fog vezetni. Az 
uj majortól az alagi lóvorsenytérig szárnyvonalat 
terveznek, a melyen n lóversenyek alatt ti fővá
rosból közvetlen vonatok lesznek indíthatók, A 
vonulnak, melyet Gödöllőig kiépilenok, már az 
összes tervei készen vannak s a jövedelmezőséget 
is részletesen kimutatta egy ügyes eiuboratumban 
Königsbeigcr Lajos tervező mérnök. Az érdekelt 
köz-égok és magánosok is tetemes hozzáját ulást 
szavazlak már meg, ugy, hogy a vonal rövid időn 
kiépülhet. Blaskovich Elemér, a vonat engedmé
nyese és Hajós Menyhért társengedménycs most 
Pestmegyétöl 850,000 korona törzsrészvény át
vételét kéri, ami u vasút kiépítését teljosen biz
tosítaná. E vasut érdekében — o hó 9-én — 
küldöttség járt Beniczki Ferencz postmogyei fő
ispánnál, hogy támogatását kikérje. Dr. Freysinger 
Lajos váczi közjegyző volt a küldöttség vezetöjo 
a ki meggyőző érvekkel mutatta ki, hogy milyon 
nagy környéknek jólétén lendilono az uj vasut 

I kiépítése. Beniczky főispán a küldöttséget szívesen 

részére szállítja
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fogadta és kijclontoltc, hogy ö teljesen fttérzi a 
vasat építésének szükséges voltát és n nniga ha
táskörében minden tekintetben láningalni fogja 
ezt a tervei. Most azonban a megyei vnsninhip- 
nnk csak 120.000 koronája van és ajánlsni fogja 
hogy a vasúti bizottságé hó I j-án tartandó ülésén 
határozzon n kéri 300,000 koronához hiányzó 
összeg fedezéséről is. E h ilározalokiit az április 
20-iki megyei közgyűlés vnloszinilleg meg fogja 
erösiloni.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában. 
.11 n I á s z a t — G ö d ö 1 ö n" czim idatl hir 
rovatunkban megírtuk, hogy n kir. koronauradalom 
tisztikara tiszteletére a halaszmestor luilászebédut 
óhajtóit rendezni. Az érdokolt gazdatisztek köré
ből most o hírünk oly érlolmil beiyreigazitá-áru 
kérnek föl bennünket, hogy a kérdéses halász 
ebédet nem Szinghoffer halászmostor. mint a ha
lászat vállalkozója akarta rendezni az uradalmi 
tisztikar tiszteletére, hanem a tiszti kar maga a 
Károli szállóban teriténkonkénti 2'40 korona árért. 
Szi/esőn holyreigazitjuk közleményünket ily érte
lembon. Kár, hogy o kedó yesnok Ígérkező mulat
ság, moly hivatva lelt voltul Gödöllőt unalmas 
egyhangúságából Llrúzni, közbe jött akadályok 
miatt elmaradt.

Tűz. E hó 7-én, kedden, tűz volt Gödöllőn, 
a m. kir. koronauradalom tulajdonát képező u. n. 
uj-mojorbnn, mely könnyen nagyobb karokat okoz 
halott volna, ha Elefánty kiéin tűzoltó főparancs
nok vezetése alatt n helyszínén megjelent tűzoltó
ság hamarosan nőm lokalizálja. A tűzet 10 óra
kor vették ószro és negyed tizenegykor már ol 
volt oltva. A kár jo'entékiolen.

1773 sz.'tkvi 903.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. jiirásbitó-ág mint tkvi haló
ság közhírré teszi, hogy D o u t s e h Sámu 0 I 
végrohujtalónak, Tóth J ó z s o f végrehajtást 
szenvedő o.loni 140 kor. töke kövotelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödö löi kir. járás
bíróság területén lévő Tara községben fekvő a torai 
1087 sz. tkvi betétben Karpeleez Simonná szül. 
Kőim Léni, Dúsa Anna szül. Lnczkó Anna, Tóth 
József (nős Meleg Erzsébettől) Bottá Jánosné sz. 
Tóth Julianna és Tóth Mária nevén álló, azonban 
az 1881: LX. törvény czikk 156 § ának d) pontja 
alapján egészben eláivi-rezendö A f 1 sorsz. 
987 hrsz. 248 ö. i. számú ház és beltolek a C 1 
sorszám illett özv. Tóth Józsefié sz. Szénási 
Erancziska javára bekebelezett özvegyi jog épség
ben tartása mellett az árverést 960 kor, ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrondolto és hogy a 
fennebb mogj-löll ingatlan az 1903 évi Május 
Ii ó 2 ik napján d ó I o I ö t t 10 ó r a k o r 
T u r a község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron ulul is ol- 
iidulni f. g.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
langbccsárának 10 százalékát vagyis 96 koronái 
kószpén bon, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42 § óban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi no
vember hó l-én 8333 szám alatt kelt igazság- 
iigyminiszleri rcndolet 8 § ában kijelölt óvadék- 
képor értékpapírban a iiikkldölt kezéhez letenni 
avagy az 1881: LX. törvónycziklr 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bit óságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllőn 1903. február 20 án. A gödöllői 
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

(P. H.) Lukácsy s. k. kir. nlbiró.

1508 sz.|tkvi 1903.
Árverési hirdotmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 
közhírré leszi, hogy P o s t m e g y o b e t o g- 
á p o I ás i alapja végrohajtatónak S i m o n 
L u j o s n ó szül. Bazsik Judit végrehaj
tást szenvedő elleni 20 kor. töltő követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járás
bíróság térülőién lévő Dotnony községben fekvő, 
a domonyi 82 számú tkvi bőiéiben Bazsik Anna, 
Bazsik Judit félj : Simon Lajosné, kisk. Bazsik 
János, Goliér Györgyné sz. Bazsik Mária nevén 
álló, azonban az 1881 : LX. t. czikk 166 § ának 
a) és d) pontjai alapján egészben elárverezendő 
A I 1—3 ser 281, 282, 1872 hrsz. 55 ői számú 
ingatlan 719 kor. kikiáltási árban ; az A 11 1 8 
sorsz : 1865 hrsz. ingatlan 80 kor. kikiáltási árban ; 
ós végül az A f 1—2 sor, 1518, 1519 hrsz. in
gatlan 290. kor. kikiáltási árban az árverést 
olrendalio ós hogy a f o n n o b b megjolölt 
ingatlanok az 1903. Május hó 1-sö napján 
d é 1 o 1 ö 11 10 órakor D 0 m o n y községházá- 
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is dudálni fognak.

Árvorozni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben, vagy nz 
1881: LX törvényezikk 42 §-ában jelzett árfo
lyammal számitolt ós az 1881 övi november hó 
1 ón 8838 szám alatt kelt igazságűgyminiszteri 
rendelőt 8 § ában kijelölt óvadókképos értékpa
pírban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy nz 1881: 
l.X törvényezikk 170 §-a értelmében a bánatpénz

nők a bíróságnál olölegos olholyezósröl kiállított 
szabályszorü elismorvényt álszolgáltatni.

Gödöllőn. 1903 február 14-én. A gödöllői 
kir: já ásbiróiág mint tkvi hatóság.

(!’• H ) Lukácsy s. k. kir. alj. biró.

2197 sz.|lk. 9C3.
Póthlrdetmény.

A gödöllői kir. járAsblró-ág mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint Pestmegyo be- 
legápolási alupji végrohajtatónak Simon Lajosné 
szül: Bazsik Judith bpesli (Vili, kereposi-ut (J5 sz.) 
végrehajtást szenvedő elleni 20K.sjár. iránti vég
rehajtási ügyében 1503 903 szám alatt kibocsátott 
árvorési hirdetményben a gödöllői kir. járásbíró
ság területén lévő Domony községben fekvő do
monyi 82 sz. tkvi betétben Bazsik Anna, Bazsik 
Judith férj: Simon Lajosné, kisk: Bazsik János, 
Goliér Györgyné szül : Bazsik Mária nevén álló, 
azonban uz 1881: LX törvényezikk 156 § ának 
«) és d) pontjai alapján egészben elárverezendő 
A I 1—3 sorsz. 281, 282, 1872 hrsz. 55 öi sz. 
ingatlan 719 körömi kikiáltási árban ; az A II 13 
sorsz. 1865 hrsz. ingatlan 80 kor. kikiáltási árban 
ós végül az A f 1—2 sorszám 1518, 1519 hrsz. 
ingatlan 290 kor. kikiáltási árban a Domony köz
ségházához 1903 c v i M á j u s h ó 1 n a p j á- 
n a k délölt 10 órájára kitűzött árverés 
az 1881 : LX. törvényezikk 167 § a alapján az 
Országos betegáplási alap végrehajtató érdekében 
is 20 korona 64 fillér töke követelése és járulékai 
kielógiléso végett megtartatni fog.

Gödöllőn, 1903 évi márezius hó 16 án.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 

(?• II) Lukácsy s. k, kir. alj. biró.

1883. sz.'tkvi 1903.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ság közhírré toszi, hogy a g ö d ö 1 1 ő i t a ka r é k p é n z- 
t a r végrohajtatónak K o <1 ó M i h á I y és no j o vég
rehajtást szenvedő elleni 120 kor. tőké követelés ós jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság 
területén lévő, Gödöllő községbon fekvő, a gödöllői 1795 
sz tkvi betétben Kodé János ós neje szül. Puskás Ju
lianna nevén állő A I 2—3 sorsz. 2660, 2061 hrsz. ingat
lan 689 kor. kikiáltási árban ; továbbá a gödöllői 1795 
sz. tkvi betétben A I 1 sorsz; a. felvéve volt, időközben 
a gödöllői 2090 sz. tkvi betétben Matuz János és nője 
szül. .Szekeres Mária nevén álló A f 1 sorsz. 2059 hrsz. 
Ingatlanra az árverést 312 kor. ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte ós hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1903. é v i M á j u s bo G-ik napján d. o. 
10 óra kor ezen kir. járásbíróságnál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól íj 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lü százalékát készpénzben vagy az 1881. 60. 
t-cz. 42 -hun jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november ho l-én 3333. sz. a. keli igazságügyminisz
teri rendelet 8. S-ban kijelölt ovadekképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez lotunni, avagy az 1881 60 t.-cz. 170. 
§.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Gödöllőn, 1903. február ho 23. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatoság.

(P. H.) Lukácsy, s. k. kir. albiró.

1465 sz.[tk. 1903.
Árverési hirdetményi kivonat

A gödöllői kir. járásbíróság mint toiokkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy S z a l> ó Ferenc z ós nője 
szül. I n t 1 b i Julianna vógrehajtatónak I n t i b i 
György végrehajtást szenvedő elleni vagyonközösség meg
szüntetése ós jár. iránti végrehajtási ügyéljen, a gödöllői 
kir járásbíróság területén lévő, Aszód községben fekvő, 
az aszódi 480 sz. tkvi betétben Intibi György, .Szabó 
Forencznó szül. Intibi Julianna ós Szabó Foroncz nevén 
álló AI 1—2 sor 869 és 870 hrsz. 419 és 420 ö. 1. számú 
ház ós boltelük a C 1 sorsz. alatt Intibi Györgyné szül. 
Schnlor Johanna javára bekebelezett özvegyi haszonélvo- 
zeti jog épségben tartása mollett az árvoróst 3891 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte s hogy 
fennebb megjelölt, ingatlan az 1903. évi április 
h ó 80>ik n apja n <1. e. 10 órakor Aszod községházá
nál megtartandó nyilvános árvorósen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs-árának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
évi G0 törvóny-czikk 42-ík paragrafusában jelzett árfo
lyammal számított, és az 1881 évi november l-én 8333. 
sz. a. kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8 paragrafusá
ban kijelölt ovadékkópes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa 
értilinében á bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szubálszerű elismorvényt átszolgál tat ni.

Gödöllőn, 1908. évi február ho 14-ón.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.

(P. II.) Lukácsy s. k.
kir. albiró.

1155jtk. 1908.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint toiokkönyvi 
hatóság közhirró teszi, hogy dr. Z a c h ár K á I- 
mán gödöllői ügyvéd végrehajtónak Sápi And
rás (Iinro fia) végrehajtást szenvedő elleni 800 
kor. tőke kövotelés és járulék iránti végrehajtási 
ügyébo a gödöllői kir. járásbíróság területén lévő 
Hévíz Györk községben fekvő, a hévizgyörki 588 
sz. tkvi betétben A f 1 sor, 80 hr, 61 ö.i szám, 
Sápi András (Imre fia) és Kovács Istvánná szül. 
Sápi Anna nevén álló, az 1881. évi LX. tövény- 
czikk 156 § a értelmében egészben olárverozendő 

telteik! ház ős udvarra az árverést 8C0 kor.-ban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrondolto 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. 
ó v i á p r i 1 i s h ó 27 ik n a p j á n d é 1 e I ö l 10 
ó r á j a k o r Hóvizgyörk községházánál megtartandó 
nyilvános árverésin u megállapított kikiáltási áron 
a ul is eladulni fog.

Árverezni s ándékozók tartoznak az ingatlan 
becrárának 10 száza lokál \ úgyis korona , kész
pénzben, vagy a< 1881: LX. törvényezikk 42 íj
ában jelzőit árfolyamaiul számítolt és az 1881. 
évi november hó J-ón 8333 szám alatt kelt igaz*  
ságügyinini-ztorí rendelőt 9 §-ábnn kijelölt óva- 
dékképos értékpapírban a kiküldött kezéhoz letenni 
avagy az 1881; é v i LX. törvényezikk 170 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt 
átszo.'gállalni.

Gödöllőn, 1903. február hó 17-én.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
fP. H.) Lukácsy s. k. kir. alj. biró

L029 sz. tk. 1903.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi haló
tág közhirró teszi, hogy a v ác z i takaró k- 
pénztár végroha jtatónak, B i n d o r Káról y 
végróhnjlást szenvedő elleni 1750 kor. tőke kö
vetelés és jár. iránti végrehatási ügyében; — a 
gödöllői kir. járásbíróság területén lévő, Csömör 
községben fekvő, a csömör-puszta szent mihályi 
1172 sz. tkvi betétben Bindor Károly nevén álló 
A f 1 sor 3293 31 hrsz. 479 számú ingatlanra 
az árverést 1G51 kor. czénnel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1903. ó v i j u n i u s hó 18-ik 
napján délelőtt 10 órakor Csömör 
községházánál magtartandó nyilvános árvoréson u 
megállapított kikiáltási áron alul is oladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát vagyis 165 kor. J0 fillért 
készpénzben, vagy az 1881. LX t.-cz. 42§-ában 
jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 évi 
november hó l én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelőt 8 § ában kijolölt óvadékképes 
érték papírban a kiküldött közéhez letenni, avagy 
az 1881. LX t.-cz 170 §a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű olismcrvónyt álszo'gállatni.

Gödöllőn, 1903. márezius 27-én.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
(P. II.) Lukácsy s. k. kir. alj. biró.

1156'tkvi 1903.

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

közhirró teszi, hogy <lr. Zachár Kálmán ügyvéd által 
képviselt Ka leső Magdolna vógrehajtatónak, K o n- 
k o I y János végrehajtatást szenvedő elleni 190 kor. töke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. járásbíróság területén lévő Kartal községben l« kv<> 
a kartali 89 sz. tkvi betétben A I 1—I sorsz. 41—45 hrsz. 
a. fölvett Konkoly János, Kis Flóriánná sz. Konkoly Bor
bála, kisk. Konkoly János és kisk. Konkoly András nevén 
álló, azonban az 1881. évi 60. t.-cz. 15G paragrafusa ér
telmében egészben elárverezendő 50 ői. ház-, beltelki ud
var és kertből álló ingatlanra a C 3 alatt Konkoly János 
javára bekebelezett kikőtményi jog fenntartásával mimi 
azon által akként, hogy lia az ezen jogot megelőző rung- 
sorozftttal bekebelezett követelések fedezékére szükséges 
461 kor, vételár a kikőtményi jog fentartásával el nem 
éretnék az árverés liatá'ytalanna válik és a kiköt mén vi 
jog fenlartása nélkül tartandó mog. — az. árverést 931 
kor-lmn ezennel megállapitott kikikiáltási árban elrendelte 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. ó v i á p r i li * 
li ó 27-ik napján d. e. 10 órakor Csőmörlkőzség- 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan hord
árának 10%-át készpónzheu vagy az 1881. GO t-ez. 42 Sv
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó l-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminist éri rendelet s tj- 
ban kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez, 
letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséiül 
kiállított szabályszorü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1903. február 9-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatoság.
(P. II) Lukácsy s. k. kir. albiró

Aszódon egy 4 szobás úri lakó- 
CÍQfln hí7 ,n°Nókhelyiségo'.kel, virágos 
LICiUU IIul kerttel azonnal eladó. Czim a, 

kiadóhivalulbnn.

KEPPICH KÓR
szí ic Iái

v c n d é g I ö s

SAJÁT TERMÉSŰ 
fBORAI 1 > 
lltwenfcént ÜO kéért »nrri, 

ha nóla ley- 
alAbblO litert 

vftsúrc ílntik 
e y y m z e r re.



I

] e gk i I ünőid, külföldi szaktudósok vá

zon v i I v á 11 ya bárkinek díjtalanul tneg-
küldetik.

o»
nn
n»
nn

M n
iiii

»•>
n

* »

BUDAPEST. 
Vi, Rózsa utcza 85.

(
< 
•\z\>

a
u

leinél ive, számos magyar gazda hl-

Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 

h por kapható és megrendelhet# :

Btnll Bajos-női üeresegyliáza-

k i bérletének fért yes eredménye a

Hondtdőlevói levágandó Török A. Ó8 Tsa Buti |)68t 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osz

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

(utánvételeml kérem
összegbőlpostautal vánvnval k üIdőm

(mellékelem bankjegyekben (hélvegekhen) 
(A nem tetsző tőr.ondö.)

ru'iamosáshoz 
a logjobb kékltőszer.

— 'I'őrvényesen védve. — 
os.’-intézőtökben, háztarl ísokban 

lojkedveltebb riihnkókitö.

Olcsó 63 fölü’mulhatatlan! 
kisüveg 2Í fillér, tizszeri mosásié 
elegendő. — 1 nagy üveg l’GO kor. 

>/, üveg 1 korona.

Kapható mindenütt 
l'tanzatoktól óvakodjunk !

akadémia nővé nyélettmi állomási

? ESETLEG ft LeJimACYOBB NYEREMÉNY!!

JEGYZÉKE as

55,000 nysreniénynak.
Lppnairvob’’ nyeremény a leg»»«rencsősübt> eaotbeo ;

H.®®®,®0® korona.
Korona 

®®®®GO 
4L®O®@® 
s®®®®® 
1O®®®& 

f»®®®® 
HOOO9 
7®OO® 
45®®®® 
,W®®0 
4®OÓ®

&5®o® 
»®®®® 
B S®O® 
1®®(W 

5®®®

S®@@
E O0®

80®

E 70 
fi 30

JW
___  

,ÓC3ftaiM.459,Ö0Ö

Kiváló szerencse 
TÖRÖK-né!.

•• Nsgyon sokan szerencsések lettek általunk 1 ©•
Tíz millió koronánál többet nyurtek nálunk 

nagyrabacslilt vovöink I , _
Az . gész világ legesélydusabb sorrjáléka a mi 
in. kir. szab, osztáhsor.-jálékun , mely nem

sokára újból kezdetét viszi.

liO.OOO sorsjegy 55,000 
pénznyereménynyel sorsoltatik ki. t.'lilt nz ösz- 
s.oi sorsjegy fele nyer a mellékelt sorsolási 

jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap aíutt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összegei sor,ólnak ki. Az 

egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az 1 só osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 

betétjei a követl,o>ök:
egy nyolezad (ls) frt —.75 vagyis 1'50 kor.

• ' J.50 „ 8- ,
3.- „ 6-- „
G— „ 12— .

*° — 
M CT
-J

487 
H<>«

152W
4 40

84 S.i« 
4K.1O

nem
4850
8850

C 
o (/) •d

•<ű
2
W)‘03
>

'u•03
Q
<

I 
CÜ 
c 
bJD 
<D

(Ü

X 
ű

CL
•o 
c 
(Ú u

•o 

o 

c
:□
-X
XI 
-O 
o>
M)

egy negyed Cl,)
egy fél (*/,)
egy egész
A sorsjegyekéi utánvéttel vagy ti pénz beküldése 
ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet dij- 
talunul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de 

legkésőbb
folyó évi április hó 20 lg 

bizalommal hozzánk küldeni.
török a és társa 

bankháza BUDAPEST.
Ilazank legnagyobb osztálysorsjáték üzlete. 

Főárudánk osztálysorsjáték osztályai:
FŐÜZLET; VI. kor., Teréz-kőrut 4G a.
Fiókok; 1. Váczi-kőrut. 4.

„ 2. Muzeum-kőrut 11.
„ 3. Erzsébet-körut 54.

LAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 

a szőiö peronoszporája elten 
vtilti vrilckczíshez általánosan elismert li'gjoltb anyag a 
Df ASGHENBRANDT-féie 

BORDÓI-POR.
A >• a B u <1 a p e s t e n :

50 hlogramos esáholcban á kilogr. (ifi fii.
10 ö kilogramm zsáhokl.an, valamint 2 
kilogramos dobozokban á klgr. .0 fillér, 

llasmálata olcsóbb, bietosabb élőlliitása 
gyorsabb, a Iciélhco tűm tapad, mint a róe- 
gálici, a pirmetexőt sohasem dugitja.

A magyar-óvári mngy. kir. gazdasági

A B0RDÓ1-P0R ezenkívül 
kitűnő credménynyel használható a 
BURGONYAVÉSZ ellen, GYÜMÖLCS
FÁK permetezésére, GABONACSA- 
VAZASRA és BAROMFIÓLAK fer
tőtlenítésére. ~"4m

| (Deguendelésehef elfogad a

d „Magyar
I— Mezőgazdák
3 Szövetkezete"-*

. .. . tr .4 1 / , ,, 3 <1 < , . ./z> ZÍ *1'1
♦Cl*<
♦c.
•*o;
*< ♦c
*<■

>•*
?*-  O-

>*  >►

£
>«*•
>*

Cx*  
>*-  
'>*

£*•

' *

'(X*
— 

>«*■  
;>«. 
>*•  
>- 
o*

>*  >» 
£

— 
>- 
t>—

»» 
c— 
'O*

©a/v<<

KCx*  o*  
,o*

F

BÉRBEADÓ
Nagytarcsa kösségben (Pestmegye) al orssag ni 
nuiiUn levő nagy üsltehils, gazdasági portával, 
hol tüxsde, korcsma, mészáros és hen
tes üzletek mtgfelclö jó jövedelem mellett 

vescihetők.
Értekezni lehet 

Sonnenschein Ei

1
rni lehet: <
Edénél, Kistarcsdn. r

----- ----------------

A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérligynöksége
BUDAPEST, V KERÜLET, VÁGZI-KÖRÜT »2-IK SZÁM

Ajánlja a magyar kir. államvasutak gépgyárában készült i, 6, 8, 10 és 12 lóerejü gőzcséplő készleteit, 14-, 16 és 20 
--------- =------ lóerejü Gompound-lokonfoblljalt és végre ------ — . . . = 

íTlí í 1 | ) 0í? í(,e^u-íQ1)15 szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó-
yyl I ! 1UUV/I. fi flU Jlf ••^•<0 •<•<■*<•<•<■•<)•<) p® Ir6x7olröl ri_ni»nfÁrfÓTt£

Cx» Cx*-(X»  C>*
- —  ------------- -------- •<♦<•<)*<i*<  és kéVekötő-nratógépeit. továbbá

aczélöntésü ckefőVel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

Gödöllöi Erzsébet könyvnyomda
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HüsVétkór.
Az alkony lassan, némán lerjed; 
Bevonva völgyei, rétéi, berket 
Fölü*l  a c illagok világi 
Szelíden pillant le a tájra, 
S mig elülök illinadozvu, 
Keleti szellő ?ng zokogva 
Valami fölsir bús daliban.

Nincs liil, erény e nagy világban.

Félénk zsibongás éri lelkem 
És rút világom elfelejtem 
A múltba szállók röpve vissza, 
A mull, az szenytelen, az tiszta 
Ha bűne volt, vakságba telte. 
Nem hajlott még a szeretetve, 
Tombolt a nyers erő szivében. 
S dórén hitt még pogány bitében.

IJe jött a próféták királya 
Örök jóság rezgeti szavába’ 
Zord., télidő tavaszra, válóit, 
Nyomába nyíltak vadvirágok.
S hol vétek ólt erényi tiporva, 
Erény jutott ott diadalra.
S a.bűn nyomába szerteíoazlol', 
Pogány istmség — mind leomlottl

.. S mint révedezve széjjel nézek, 
Nem látok másl, mint lomha éjét 
Melyben csak sötét bűn tanyázik 
S erény fáján — vétek virágzik I 
A bit, az félénken megbúvik. 
De-a hitetlen följebb kúszik! 
S meglépik azt, ki szól emelve, 
A vétket leálczázni merte.

Ki többet ől, az megy előre ....
Holttesteken — a hegytetőre.
És ott magának trónt kovácsol, 
Megittasulva hatalmától.
S ki nem jár rejlett, tiltolt utón, 
S ki nem ölt álszint hazug módon, 
Azt a csalódás átka várja — 
És sírig tartó Golgothája.

Bágyadt szememre álom szállott, 
Elfeledtem e rút világot .. .
Már szürkület kél künn a tájon, 
Hogy szertefoszlott bűvös álmom. 
Bózsás kelet már pírban égett, 
Mely előzőidé a vidéket.
S kívülről zúgják a harangok : 
Higyj és remélj! ... Feltámadott!

Láss Jenő.

II a r a ii g z u g á s.
Misére harangoznak husvét vasárnap regge

lén. Ájiulosság loiólzik a szivekbe e szent ün
nepnapon Itt a virágfnkiisztó, illatos tavasz.

A jászhegyl - nagy u lazán ünnepieson föl- 
cziozomázott emberek síelnek a templom felé. 
Suhogó lilaszin vagy fok. te selyem ünneplőben 
lépkednek mereven az asszonyok; u gazdák is 
fokete dolmányt, magasszárn csizmát öltöttek. A 
lányok virágbokrétával, imukönyvvel a közökben, 
egy csoportban mennek, lesütik a szemüket, a 
világért se tekintenének föl, pedig tudják nagyon 
jól, hogy a legények nyomon követik őket. De 
hát nőm szabad hátranézni, mit szólnának a töb
biek. Az iinnepios komolyságot egyszerre búik 
kaczagás rzakitja meg. A legények kezdik a neve
tést, a lányok is mosolyognak,. A nagy ulcza 
egyik háza előtt, kis pádon, üldögél egymagában 
egy öreg anyóka. ■

— Nézd csuk Koltai Juczikát, hogy’kicziczo- 
mázta mügét a lelkem, — mondja Juhász, Pista, 
a Jogdorakabb legény. — Várja a vőlegényét, a 
hütelont, a ki mogigérto neki, hogy visszatér hus
vét vasárnapján, kerek hatvan esztendő elölt.

— Az anyóka meg csuk ül nyugodtan a 
helyén, mintha nőm is látná u gúnyolódó, vihogó 
népségot. A lányoknak megnedvesedik a szómé, 
a mint a fonnyadt ránezos arezba néznek — 
szegény Juliska, várja, várja a vőlegényét! —- 
Ismét megszólal a hurang szavú, a hívők meg
gyorsítják lépteiket és néhány pillanat múlva 
csöndes a nagy ulcza, a kifezugó pajkos fiatalság 
komoly arczczal, ájtalos lélekkel foglalja el helyét 
az Isten házában — - ------—

Keltái Jitlislfa immár hálván esztendeje mu
lasztja el az isteni-lisztololct husvét reggelén, — 
hogy is menne a tomplomba a jegyese nélkül, 

már csak megvárja Jancsit, megígérte, hogy visz- 
sza jö husvét vasárnapján és Juezika megvárja 
akár mikor jő is.

*
Szép tara zi -nup volt, ■ szakasztott olyun, 

mim a mii. Nagyszombatod délhiyp boállitott Kol- 
tai Juezikához Nagy Jancsi, a jogyeso.

— Elmegyek, Juczikám, lelkem, Diósára a 
kérészül pánihoz.

— Már hogy irtenno kend, Jancsi, — szól 
Juezika, — hiszen holnap, ünnepkor, csuk nem 
megyek egyedül a misére ?

— Visszajövök Juczi, holnap röggel Együtt 
megyünk a templomba és hozok neked piros sza
lagot is a „kis boitos“-lól.

Jancsi el is mont Diósdra, hiába kérlelte 
Juezika, hiába. Befogta n két tiiz.es lovát s mint 
a szél.é.z röpült a könnyű kis szekér. Juczi n 
kapuból nézett a jegyese alán, integetett is a 
kendőjével és nézte, nóilb a kocsit, mely csak 
........ . eltünt “ szemo elöl, sűrű porfelhőt hagyva 
maga után.

Az öreg Koltui aggódva csóválta a fejét — 
nem szerelem, hogy Jani épp u két tüzes csikót 
ogla be a szekérbe, nincsenek még belanilvu u 

lovak, nem szokták még meg a hámot.
Juezika olyan volt egész nap, mint a párját 

vesztett madár. Hangja so hallatszott, ugy. .járt
keli, mint a kit valami nagy bánat ért. Másnap 
reggel, alig hogy megvirradt, felkelt és tett-vett 
a ház korul. Nagy nehezen öltéit az idő és Ju- 
czika az öltözködéshez látott. Felvette szép liófo- 
hér ünneplő ruháját a buját két ágba fonta, a 
nyakába égszmkéi gyöngysort akasztóit, azután 
vetto az imakönyvét és egy rozmpring-bokrétát. 

a mit majd Jancsi kalapjára fog tűzni —• és 
kiült a ház elé á kis padkára. Minden neszre 
összerezzent, ha kocsizörgést hallott, felugrott;, 
léste nem-e Jancsi jön, aztán csalódottan ült 
vissza bolyéra. Nem, nem ö volt rtz. Megszólalt 
a kis harang, misére hivju a hívők seregét. A 
falu- népo a templomba megy. Mind ott mennek 
cl a Juezika elölt, mindenkinek -.vui) hozzá egy 
barátságos szava, szerelik, hiszen szolid jó. leány 
nem vét a légynek som. A lüánypajtásai hivogat- 

gyero már Juczi a templomba, még cl- 
késed a tisztelendő-ur prédikáöziójál.

Nem mehetek — felel Juczi komoly han- 
8on várom Janit, Diósdra njoi.t. tegnap, do 
megígérte, hogy eljön értein s együtt niegynük a 
misére.

Az öregok is templomba mentek már, ett 
hagyták Juczikát.

Csak hadd várjon -— mondja hoszusan 
az apja ■ csak.hadd várjon, ha olyan makacs I

Juezika már alig bir veszteg maradni a 
türelmetlenségtől. Haragszik Janira, — már, hogy 
is van lelke ilyet tenni, minden lány már bent 
van a templomban, csak Ö nem, — do hát csuk 
nem mehet be most már szégyenszemre egyedül 
inkább nem is imádkozik, nőm ö I : Szegény kis 
lány, majd hogy sírva nem fakadt bánatában, 
anny.ra sajnálta önönmpgát.

Egyszerre kocsizörgés halíikr Juczi örömtől 
ragyogó arazczal ugrik fel. o.felojLöfct most már 
mindent, haragot, b.oszuságot, fmindent, mindent... 
csakhogy itt-van az a csúnya Jani!

A szekér lépésben közolodik, a -bakon ogy 
fehérbajuszu öreg ember ül. Juczi odaszalud hoz
zája és rémült hangon kérdésit j* .

— Mi az, mi történt, Mihály bácsi, hol van 
Jani?

.Mihály, .bácsi csak- botint*  a*  fejével s szemé
ből két .nehéz könycsepp szivárog alá, de szólni 
nem bir. Ekkor Juczi hirtelen észrevesz a szekér 
fenekén valami hosszú, fehér tárgyat, kendővel 
van letakarva. *•  '

— Juezika húgom, baj történt, — szólal 
meg Mihály bácsi.

Juezika lerántja a lopodöt és olt fekszik 
Jani, az ö mátkája, összeroncsolt főve), holtan... 
Épp ekkor szólalnak meg újra .a harangok, békes
ség a szivekben, a Mogváltói,feltámadt I

Mihály bácsi a megrémült népnek elbeszélte 
hogy mikép történt a szorencsétlcnség. A mint 
hajnalban idelörekszünk, Jancsi meg én, egyszer 
csak elénk toppan egy idegen lovas azt hiszem, 
a-földes ur fia volt,- a csikók hirtelen hálrahököl- 
nek--az ijedtségtől és neki rohannak egy bükk
fának, a szekér folfordult, én oldalt Lukiam le, 
a szegény i Jancsi, öcsém azonban a Iája került és 
a nehéz kocsi agyonnyomta.

Juezika könnyen visolto .d az. iszonyú csa
pást, mert egyszerűen nem hitte el, hogy az ö 
jegyese rneg hűlt. Mikor a temetésről hazajöttek, 
neki állt sülni,főzni, mert hisz hazajön ebédre 
Jani ... És igy maradt ez mind végig, nem volt 
semmi baja Juczikának, olyari ép volt annak az 
esze, mint akárkHtnás emberfiának csak éppen 
hogy ezt nem hitte el,’hogy az Ö Jánija meghalt. 
Évről-évre husvét( vasárnap reggelén felöltözött 
ünneplő ruháoa és künn várta a kapu elölt a 
Janit.. Toltok, múltak az éyqk, a> lóánypajlásai 
mind férjhez mentek, az ünegok odialtak és Juczi 
még-mindig várta a jegyesét . Az arczn ránezos 
volt már, mint az őszi falevél, a lmja hófehér és 
még mindig Juczikának novezlo a falu apraja- 

nagyja. Ma különösen vidám kedvben várja J.-üíi 
a vén unyóka, fehér ruhát öltött ismét, l< iniysim 
nyakába égszínkék gyöngysort akasztott, inéit sze
reli ám Jani, lm a mátkája csinos, takaró- 
A kezében rozmaringbokróla és vJrja a niálkái, i 
boldog mosolylyal. ranezos arczczal, ugy mi:.' 
akkor. Különös ellentétel képez a hófehér hajit 
liszlolelremélló öreg a>s ony a czifru kis lányi . 
íuhában. Ma nzonlmn valami litokszorüség ö.i.lik 
cl egész lényén, - - hogy ne, hiszen ma mar egész 
biztosan . . .

Végo a misének, a hívők vidám arczczal, 
emolkedolt hangulatban lód ih.ak ki a templom
ból. A mint Koltai Juc/I haza elé érnek a lányok 
mert most ök mennek éld, elkiállja magát az 
egyik — ni a Juezika elaludt. Az ám, elaludt 
örökre, elment oda, a hol mindnyájan egyesülünk 
szerelelloinkkel, elmént oda. a hol megláthatja 
végre a jegyeséi, az oly rég várt Janit . . . Imi 
van évig vart rá, mivel azonban még se jön érte 
elment oda, a hol mindig nyílnak a virágok, a 
hol nem kell elválnunk úttól, a kit szeretünk . . .

Megszólal a harang, mély, búgó szava be
tölti az illatos, tavaszi levegői, majd elnémul . . . 
Egy ezüstciengésü picziny harang szava váltja 
lel a mély, zugó harangbugást, panaszosan rezeg
nek a hanghullámok a levegőben . . . meghúz
ták a lélekharagot ... a feltámadás napján meg
halt valaki.

Dav’dovits Margit.

Húsvéti szokások.
Az ember nem elégszik meg azzal, ha fáj

dalom avagy öröm éri, hogy azt ridegen, hidegen 
tűrje, vagy repeső szívvel élvezzo, hanem ugy 
fájdalomnak, mint az örömnek érzete arra indítja, 
hogy azt másokkal is órezlesso, kifelé is mulassa.

Az emberi természet eme sajátsága, ezen 
követelménye szülte idővel azt a rengeteg számú 
és alakú szokást, melylyel az ember örömét vagy 
fajdalmát közli, mulatja.

Ha örömről szólunk, van-o fclemelöbb, van-e 
nemesebb jöröm, mint az ünnepi ?<Az egyes jele
sebb ünnepek Kremlének is bőségesen helyi és 
egész világra szóló szokásokat ! Karácsony. Újév, 
Vizaereszt slb.mindmegannyi szokáskör!

A kgje.’eiilöségteljvsebb, legmélyebb értelmű 
ha nem is legkedvesebb szobásokat azonban hús- 
vet ünnepe körül találjuk. Ezekről akarok egyet- 
mást elmondani.

Nem terjeszkedhetem ugyan ki a középkor 
néha bizarnak látszó, mindig tartalmas, szemkáp- 
ráztnló pompával összekötött, majd egyszerűségé
vel haló igen érdekes szokásaira (ezekről tán 
máskor!) csak a ina is élő, virágzó nagyrészt 
nemzetközi szokásokról emlékezem meg. ezek : a 
húsvéti bárány, szentelt hús, kalács, tojás slb. a 
husvóti öntözés, korbácsolás, Emmaus (húsvét
hétfői kirándulások), -i .

Azon ne csudálkozzék senki, hogy mindezek, 
ugy a létezett, mint a létező, de fel nőm említet*  
lek, mind, mind vallásos eredetűek, vallásos vonat
kozásnak! Hisz az ember fogalmától a vallás el 
nem választható I

A húsvéti bárány, kalács, tojás szentelésé
nek jelképi értelme van. Régi, régi keresztény 
szokás ez, talán már a kereszténység első évei
ben is inog volt,

A húsvéti bárány Jézust jelképezi, a kinek 
élőképe volt ama bárány, a melyet a zsidók Eg\p- 
tombol való kiköltözésük, cgyplomi rabságból való 
szabadulásuk, alkalmával s unnak évfordulóján 
pascha (Husvét) ünnepén eltek. A. kalács szente
lés Jézus feltámadásának eseményén alapszik, ki 
feltámadása után megjelent apostolainak, kenye
rüket megálda ói velők öveit belőle; mások sze
rint a kpvászlalunok. emlékére történik. A tojás 
pedig a belőle kikelő (Hókkal, a sírjából feltámad 
Krisztust jelenti, annak piros szino pedig a Me - 
váltó veréro vonatkozik, mert aunuk árán nyertek 
saját boldog feltámadásunk reményét.

Ez lonne a tojás szentelésnek koresztém 
alapja. A tojás ajándékozás eredetű azonban tol - 
kai távolabbi időkre vezetholö vissza. Az 6 1 or 
klasszikus népeinél már nagy a szerepe, kiüt • > 
szépségű hitregék, legenda tárgya. A pogány 
rege szerint maga a föld i< egy égből leesett t 
jásból keletkezett. A tojás pogány vallás sz í i' 
löld képo, mert mind a négy főelemet <vp-: 
magában, a héj a földel képviseli, sárgája a ' 
fehérje a vizel, a levegő pedig a héj aluli < u.

Nézzük csak n tojás szerepéi az ősi m j ■>< «, .
A régi egyplomiuk naplördifás idején | 'f ra 

festett tojást eltek; a perzsák újév ünnepén (ugy 
rnái’cz. 20. körül) piros tojást oszlogaltak, mely 
szokás még mii is dívik náluk ; a pogány germá
nok a fenséges tavasz ünnepén Oslarának, (a inni 
Ősiem elnevezés ak pja) a tavasz örök ifju, ra
gyogó szépségű istennőjének festett tojást és vi
rágot áldoztak; a régi szláv né ik és a kelták 
közt is ólt o lojás-kultus *,  az oroszoknál ma is 
nagy szerepe van, A mint felhangzik a pap „t '.hrís- 
tus voskres“-sze, mindenki az oltárhoz síel, hogy 
a magával hozott tojást megdldussu. Képi rómaiak
nál is dívott a tojásfestés, a tojás ujái'.dékozás. 
Némelyek mint őfi szokást említik, hogy újév

tiiz.es
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ünnepén a pogány római piros tojással kedves
kedett szere lének, tojással, moly természetszerű 
lóg az élet kezdetét jelenti.

Aemiliui l.mipridius történet u*ó  a piros tojás 
ajándékozásának ( rede-.ét a romaiakkal későbbi 
i lökro les>i. Mi.lön u. i. szerinte Murcns Anrelins 
Hevem , (kombin császár) szül t i. anyjának egy 
tyn-ja piros toj'. l lojott. Az eb ; !• sr. iinyen 
megijedt anya jövendöinmidohoz, joslm’/ sic', hogy 
felvilágosi i n < 1 dil • 11
Ez termesze . srn oda i y lat'o 11’ a dúsgazdag 
matróna elölt, hogy o csodi azt jelenti iímz.riul 
az újszülött c-.'.s ’.iti lesz!

,T •rmészetrs, csillámlót fényeset.
Ki i, v nn pénzét t rideg vn u. *?  !’* 

mondja Ad; mii., a nemes ifjak számára hcrOs- 
kopiuuml ál”, jövet jos'ó Luczifer ama kél- 
dése után, vájjon ragv g<» e.-ri n rt josoljon-e i Az 
anja, m lv p*.  Imi üldözésnek leg\o ki, csakis né
hány liuiim ' v;.l közli az esetet s a jö.ondö.'és!, 
— a mely rs «k nk -.or lesz nyilvánossá, közismertté, 
mikor Marcit c-a tarja la z. Ez időtől fogva, 
mond.a Aem: in-, in rl M.ircus jó c.-ászár volt, a 
világhírűd d mi i <•{ ei ölöm és szerencse! ivá'at 
jeléül piror.i lö-.-.ell tojással l.edviskcd:ek egy- 
másnak. A ki íeszlények némelyek szerint nnen 
vélték volna at n h’.i-vc i piros tej s oszlop .:ác
sának szokás .t, a fecni ic.»,. örömük kifeji, .cseni, 
hogy Krisz.us halotmi >cl feltárni dőlt. Ennyit a 
piros tojás eredetéről.

A piros ’.ojn-sal ma is különféle játékok 
vannak eg)bektve,-igy k t fe-tfll tojást egymás
sal (Eszi ülni, a melyik t Lórik : z rz ép tojás bir
tokosának tulajdonába jut. Festett, szépen ki- 
czifrazotl tojás csúcsába krcjezárial lyukat ülni, 
kinek .‘ikerül a krajer.árt beleülni, megnyeri a 
tojást és még sok ilyenfelc.

A húsvéti nyu1, németektől importált valami 
erről nem szólok.

Minél nemei: bb szokás n húsvéti nyúl, annál 
mngyarabb a húsvéti önlözködés I

A magyar laka tztriut a húsvéti öntözkö- 
désre maga az ur adott példát, midőn Fáraó né
pét a yöröslem’crbe mariogr.lt i. Természetes a 
tulka ö:.tözköjó< nem h .-t-ido a fics- és ifjú urak 
harmatozásahoz, sem pacsuli, rózsavíz, rezed.! 
ibolya s a jo eg tudta még miféle illáit nem kell 
nekik, s c m komplikált szerkezetű szebbnél szebb 
kivitelű öntözök, hanem mint a lörzspyökeres 
magyar f.-i.’ukh n, liszt -ege- mosdalásl végeznek. 
Minél korábban min i fr s ebb a viz, minél bő
ségest bben l.u'l a leányokra a vödörből, pilliböl, 
kannából, annál érvényesebb. Hisz Ponlius Pilá
tus sem hiúéi:.' a v.zet. a lármázó asszonyoktól, 
kiket ilyen m dón zavar alóli szét. Igaz, hogy nőm 
is ep kednek utána a leányok, hegy részök le
gyen az ilyetén kedveskedésben, do a legények 
sokkal udvariasabbak semhogy elengednék, ket- 
lon-h.irman is tessékelnek egy-egy elesipell leány
zót, h í az nem használ, karhatalommal is elvi
szik a kolhoz, hogy szerelelök jelével minél bő
ségesebben elnalmozzák s a szegény vergődő le
ány mi gadja magái sorsának, tán jobban is esik 
neki, mint asszony korában a verés, podig az is 
dukál a magyar men-ec kének, mert ha á férje 
nem cselekedne, nem is lenne férfi, boldogta
lan lenne a házasság, kih It a szereld!

Il.i már verébről beszélek, eszembe jut, hogy 
még a korbácsolásról is akarok szólani; igaz, hogy 
magvar vidékeken legtöbb helyen Aprószentek 
napján dívik, de a felvidéken, a tótok közt, kik 
•18-ban megmutatlak, hegy magyarok—ez a hús
véti szokásokhoz tartozik.

Meglehetős szolid és kedves mulatság! Jó 
hajlékony fűzfavesszőkből 6—8 ágra font suhogó 
korbács, marki s legény, jajgató-sikolló leány — 
min lez oly - •imp.ihkus, oly érdekes — oly elen
gedhetetlen. hogy tán ölök harag lenne, ha a le
gény szeret' 1 t ünnepi emlékül helyben nem — 
hagyná. Me. e iet. hogy kedves olvasóim közül 
sokan szive n elengednék. Eredete az ur jézus 
megkorbác.so tatásával hozható kapcsolatba, de 
mert ez náluk vidám, mulatságos, azért nagypén
tekről álmllék húsvétin.

Mielőtt lme-ut vennék, kihagyva lárczámból 
sok-sok szokás leírását — mert a sok még ebből 
is megárt mert bizonyára kedvos olvasóim kö
zül is készülnek Emnn.usba, a húsvéthétfői kirán
dulásról akarok szólni.

Amaz örvendetes esemény emlékére, hogy 
az Eminausl.a induló két tanítvány, Kleofás és 
társa az utón a feltámadott ur Jézussal találkozott 
kivel együtt is \ máltai , jött szokásba n hús
véthétfői kirándulás. Különösen a városi nép ka
rolja fel szívest n és biz' gyakran együtt marad
nak is barátaikkal a kiránduló helyeken, míg be
esteledik ! Ibi valaki olvasóim közül Emmausba 
szándékozik úgy jó mulatást kívánok.

H. S

1772. tkvi 1908.
Árverési hirdetményi kivonat.

A jrő.lőllői kir. járásblrőság mint tkvi hatáság 
közhirró te>/i. hogv a g Ö <1 ö I I <[ M« k a r e k p «■ a /.- 
t á r xémelmjtatónak. 8 z t n r i I I E a d r <• e - ne j i 
vógn-haiia’.-i ‘zenvrdö elleni 280(1 kor. tn«e knvetcles 
óx i.u- iránti végrehajtást ügyéi.-n a gödöllői kir. J_r«s- 
l.inE:.!’ teiűi. n n lévő ('söm'-r községben tekvo a c-omor 
p,w<a ......t  ........Alvi 13711 SZ. 'kvl byt.'tln.n Szl .iill '.iBhe
,.s ih «• - j|. Zlócz.ky llomi nővén al.d A v I sor-'. ' ' 1
lux, .’>_■• ói. 'Ziüiiiiingatl.iiira az. árverést IG'.K) kor. ez.m- 
nel 'im Jállapitott Idklkiáltási árban elrendelt.; . - Iiou’.v n 
fennrá'. !H'-4Íelölt ingatlan az 1303. e v i M a j u s

h 6 0-ik a a p j á n d. e. 10 ó r a kor < 'sömör község- 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott 
kikiáltási áron alul is óladat ni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan hoc*,  
árának 10%-át. készpénzben vag.v az 1881.(10 t-ez. 42 jj- 

I ában jelzett árfolyammal számitólt és az 18K|. évi november 
hí l-én 33.38 sz.. a. kell igazságűgymlnlsteri rendelőt 8 
Imii kijelölt ovadékkópe*  értékpapírban a kiküldött kezéhez, 
letenni, avagy az. 1881. (10 t. ez. I7O paragrafusa értőimé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szal.álvszoiü elismorvényt álszolgáltatni.

(iödöJőn 1903. lel.iiár 20-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatoság.
(P. 11) Lukácsy s. k. kir. nlbiró.

Magyar általános k ö t an y a g gyár
BUDAl'KST, VI. Révny-uleza 16.

Szállít nyái-i árban szülésznőknek a belügyminiszteri 1)5000 1902 
rendeletnek megt'elehl bábaláskákal. elleniírzökönyveket és jegyzőköny
vekéi: valamint a szülészeihez szükséges összes kötanyagokat és mű
szereket. ÁRJEGYZÉK INGYEN.

" ■ "------- =.S_i=X=--------------------------------------------------- -
BORSZIVATTYUK ÉS BORSZÜRÖK!

vnlnmint nz összes pinezefelszorelési czikkelc nevezetesen 1 
Amerikai gummliömlök, rézcsapok, borlefejtö edények,
mustszellözök, bormérök. Palaczkmosó, palaczldöltö 
dugaszoló és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok palaCZkOk. OOOOOOOOOOOOOCOOO

^listill Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, világok, szalagéit,' sirkoszóiuk, viaszgyertyák. 
Szobabelmzások, ravatal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitotl halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
Gyászjelentések I Ara alatt elkészíttetnek. "Ziuj

mariogr.lt

