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A íöltámacás.

A föllcmac'ás ünnepét üli a ke- 1 
resztény civilizált világ. Ezek a nagy ■ 
keresztény ünnepnapok azonban ünep- 
napjai az egész emberiségnek, nem i 
azéit, mert a keresztény vallás a föld- : 
keiekség uralkodó vallása, hanem mert 
ezeknek az ünnepnapoknak olyan er
kölcsi, társadalmi vonatkozásaik van
nak. amelyek közösek az egész embe
rséggel.

A föltámadás erkölcsi lényege a 
jónak győzelme, az igazságnak dia
dalmaskodása. Ez a lényeg pedig örök I 
időktől fogva érdekpite az egész mü- ' 
veit emberiséget s éppen ebben van , 
ennek az ünnepnek is, a keresztény- : 
ség husvét-ünnepének társadalmi vo- I 
natkozása.

Tehát a jónak győzelme, az 
igazságnak diadalmaskodása I Akik 
alapvető) voltak a keresztény vallás
nak, keresztény dogmáknak, tanítások
nak, jól tudták, hogy mit cselekszenek. ! 
Ők szociológusok voltak, természet- j 
ludományos alapból indultak ki, s 
nem rajtuk múlt, hogy tanításaikat a 
későbbi nemzedékek rosszul magva- i

rázták. A jónak, az igazságnak győ
zelme volt minden idő harcának a 
célja. Ez a mai küzdelmek ütköző 
pontja is.

Mi hát az a föltámadás ? Az em
beri igazság életre kelése. Mi az em
beri igazság ? Az, amit a nagy társa
dalom gondolkodók hirdetnek, a 
munka megbecsülése. Mert az egész 
természeti rend középpontja a munka. 
Innen indul ki és ide tér vissza min
den. Ez az alapja tudománynak, mű
velődésnek, haladásnak, jólétnek, fi
zikai és lelki boldogságnak és boldo
gulásnak. A munka I A munka !

Értsék meg hát már az ideális
ták, a munkában van a legfőbb ideák 
A kézzel fogható értéket jelentő, for
gatható munkában testesül meg még 
az ő világuk is : az álmok világa.

Ilyen nagy ünnepeken, amikor a 
szivekbe oltott s a lelkekbe nevek 
vallási érzés hivő hittel, vak buzga
lommal fordul a dogmákba foglalt 
eseményekhez, ilyenkor, amikor fogé
konyabb, érzékenyebb a lélek az esz
me iránt, értessük meg az emberiség
gel, hogy mi is az a feltámadás.

A feltámadás az, amit Krisztus 
akart vele példázni. Miért támadt fel 
vájjon Krisztus urunk ? A szentirás

I

| tanítja : hogy megváltsa az emberisé
get.

Husvét ünnepe tehát az emberi
ség feltámadása. A nyomorúság, a 
jogfosztottság sziklájával födött, elnyo
mott emberiségnek feltámadása.

Értsétek meg tehát ünneplő em
berek, értse meg hat minden igaz 
keresztény, aki hü követője akar lenni 
Krisztus tanításainak. Az emberiség 
feltámadásra, megváltásra vár. Sírja 
egyre mélyebb, szenvedése, nyomora 
egyre kiáltóbb, tehát egyre sürgetőbb 
az idő, hogy megváltassék.

Semmi késedelem. A jövenndő 
nemzedék elé hogyan álljon a mának, 
a jelennek nemzedéke, ha az Istentől, 
a teremtéstől rájarótt feledatot nem 
teljesiti ? Nincs a törmészetnek olyan 
teremtménye, amelynek ne volna meg 
a rendeltetése, hogy virágozzék, hogy 
színeivel széppé tegye a földet. Csak 
az embernek, Isten legtökéletesebb te
remtményének ne volna rendeltetése ? 
Nem, nem I Az embertársakért való 
küzdés, az emberszeretet, — ez az 
emberi rendeltetés, ez a mi lelkünk 
virága. Szép husvét napján hintsük 
tele a földet ezen százszorszép virág
gal I .. .

TÁRCA.

Húsvéti szokások.
— Irta : Cs. E.

A föltámadás ünnepéhez sok vallásos 
szertartás és népszokás fűződik. A husvét 
kezdettől fogva egyike a kereszténység leg
nagyobb ünnepeinek. Az ekkori szertartások 
központja a foltámadáci körmenet. A régi 
keiesztények husvét napján azzal köszöntöt
ték egymást :

— Krisztus föltámadott I
A keleti egyházban még most is meg

van ez a szokás, inig a katholikusoknál az 
öröm jelszavát az „alleluja" képezi. Ez a 
héber szó azt jelenti : Magasztaljátok az 
urat I A régi héber templomi zenében a zsol
tárok elején és végén foglal helyet ; innét 
vették át a keresztény egyházi énekekbe. A 
husvét reggelén szokásos bárány, sonka, 
kalács, színez tojás és egyéb eledelek illeg
sz elítélésének jelképi értelme van. Régeibe a 
husvétot követő hét ünnepléssel telt el. XIV. 
Kelemen pápa intézkedett akként 1771-ben, 
hogy csak két napig tartson az.

A húsvéti ünnepekkel kapcsolatosan az 
egész föld kerekségén ismeretesek különféle 

szokások, mulatságok, vidám tréfák. Ezek 
egyrésze már feledésbe is ment, másokat 
luegtar.oítak, vagy fölujitottak. Az Alföld 
egyes vidékein husvét napjának délutánjain 
falusi lóversenyeket rendeztek és ezzel mu
lattatták a több ezerre menő egybesereglett 
népet. A versenyek sokszor egész estig is 
eltaitottak, amikor a győzteseket megjutal
mazták és kezdetét vette a tánc és egyéb 
mulatság. Ez, a szokást a Dunántúl több 
helyén is éviől-évre megismételték. Ma azon
ban már nem igen tudunk felőle, hogy gya
korolnák.

A budapestinek mindennap akad elég, 
a jó levegő után vágyakozó látogatója. Nem 
Így volt ez hajdanában I Ember alig tévedt 
ide, kivévén husvét másnapját, amikor nép
ünnepeket tartottak. Ezrével vándorolt ilyen
kor a kiváncsi nép a Gellérthegyre, ahol a 
mézeskalácsosok és ideiglenes italmérők 
ütötték föl sátraikat. Mellettük ponyvákon, 
olvasókat, szentképeket, játékszereket és da- 
loskönyveket, gombokat és mi egymást 
árultak éktelenül ordítva a vásárosok. Vidám
ság, jókedv, kurjongalás tették ezen a na
pon változatossá az öreg Gellérthegyet, a 
melynek elmúlta után ismét egy évig nem 
találkozott olyan, aki a sziklákat megmászta 
volna.

A vallásos ruthének asszonyai nagy 
szombaton tiszta búzalisztből kalácsot ké
szítenek. Husvét hétfőjének hajnalán ezen 

kalács mellé füstölthust, festett tojást, sza
lonnát, sonkát, foghagymát, sőt pálinkát s 
több effélét tesznek vagyoni tehetségükhöz 
képest és azt gondosan kosarakba csoma
golva viszik a templom elé. Ha korán ér
keztek, kört képeznek és tüzet gyújtanak, 
viaszgyertyákat égetnek és e mellett, kint a 
szabadban térdelve, várják meg a húsvéti 
készítmény beszentelését.

Ha a pap elvégezte a beszentelést 
egyszerre áll talpra az egész népség és 
egyre-másra siet haza, hogy ö legyen az 
első, aki a családtagjait megvendégeli. A 
húsvéti készítmény rendszerint az utolsó 
morzsáig elfogy, mivel a ruthén a hat heti 
böjtöt olyan szigorúan megtartja, hogy ez
alatt az idő alatt se tejet, se vajat, se tojást 
nem eszik. Eledele kizárólag savanyu ká
posztából és krumpliból áll.

A husvét hétfői öntözködés valamikor 
nagyon jelentőségteljes volt a falusi fiatalság 
életében, mikor nem is volt lány az, akit 
az itatókutnál csurron vízzé nem öntöztek. 
Ennek a következménye bizony már elég
szer voli halálos betegség, azért bizony nem 
elégszer volt halálos betegség, azért bizony 
nem nagy kár érte, ha kiment a divatból.

A festett, piros, hintés tojással való 
játék sok derűs pillanatot szerez, de sok 
bánatot is okoz a falusi gyereksziveknek. A 
Dunántúlon komatálakat is küldenek egy
másnak a komaságban levő asszonyok, a
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Husvét.
A félhomályt! templom csarnokában 
Mosolygó arcú, úri nép között
Rongyokba fedve állt az üldözött . . .

Valami vágy hajtotta — tlzte erre, 
Mikor ma reggel (éhezve korán 
Ott ődöngött a paloták során.

Mellette gazdag, boldog úri nép 
Ment sietve a cifra, büszke dómba
S egy titkos ösztön őt is erre vonta.

Most ott állott a templom csarnokában 
Miként maga a zordon, bús enyészel 
És körötte, amerre félve nézett,
Fény hullámzott a félhomályon át . . .

A templomhajón zúgva szállt az ének 
S a szerteszálló tömjén illatát
Mohón itta az álmádozó lélek.

Mi ez ? — tűnődött. — Ünnep van talán ? 
És kebelében megrendült a szív . . .
Oh, neki nem volt ünnepe soha I 
Hétköznapokat élt csupán keresztül
S e napok komor, szürke éjjelén 
Nem hullámzó’! át soha semmi fény . . .

Eltűnődött és megriadva látta,
Hogy messze, bent a főoltár felett 
A feltámadott Krisztus szobra áll . . .

Halleluja 1 Ez a feltámadás 1
Az érthetetlen, titkos és csodás —
Halleluja I

S a nyomor bús fia, 
ügy hitte, hogy térdre kell hullnia.

Halleluja I ... És lassan, mint a köd, 
Amelynek lenge fátyolén keresztid
A letűnő nap fénysugara rezdül, 
Szivére szállt a boldog áhitat . . .

mely rendszerint liiines tojás és különféle j 
édes süteményekből áll ; ezzel a kölcsönös , 
ajándékkal is igyekeznek egymás között I 
ápolni a komaságból eredő jó vi- i 
sz'onyt.1 ■

A Székelyföldön és felső Dunántúlon 1 
is szokásban volt a nagyszombat éjjelen 
való határjárás. A falusi legények a fiata
labb házasokkal vacsoraidö után a templom , 
köré szoktak gyülekezni, ahol megbeszélté'.: I 
a tavaszi teendőket, mit hogyan kellene el- ! 
végezni. Mikor együtt voltak, bementek a I 
templomba, imádkoztak, majd ájtatos énekek 
éneklése közben kifelé vonultak a'faluból. 
A mezőn, réteken fölkeresték a jó ivóvizet 
adó kutakat, azokat kitisztogatták, a határ
dombokat kijavították és e közben a mezőre 
áldást és az égi csapások eltávozását kér
ték. I

Ezt a szokást minden évben meguji- I 
tolták. Mire az ünnepély lefolyt, rendesen 
virradni is kezdett már. A Székelyföldön a 
legények a szeretet és az emlékezésnek 
szánták rendisen a reggelig tartó időt.

Fenyőgalyakat diszitettek föl szalagok
kal, cifra papirossal, piros tojással és azt a 
lányos házak kapuja tetejére helyezték. 
Reggel, ha a falu felébredt, egész látványos
ság számba ment a sok feldiszitett fenyőág. . 
Arról tudták meg a faluban, melyik lányhoz . 
milyen hil a legény. Nagyobb szégyen nem i 
ért leányt, mintha husvét reggelén nem volt , 
virágja.

Virágvasárnaphoz is több szokás fűző
dik. Ekkor van a barkaszentelés Azt tartja i 
a néphit, hogy akinek a gerendája alatt I 
ilyen szent barka van, az a ház ment a 
villámcsapástól. A babonás hiedelmek egész 
sorozata van összeköttetésbe hozva nagy
péntekkel. A pénteki nap iránt egyébként is 
nagy félelemmel viseltetik az emberek nagy

Imádkozott. Talán nem tudta mit!
De lelke mélyén újra élt a hit
S azt érezte, hogy a rut, sivár,
Nyomornak vége mindörökre már . . .

Halleluja I Mámorba fűlt a lelke
És a tömeggel együtt énekelte
A feltámadás áradó dalát. —

Ekkor hirtelen vad zaj zúgta át
A büszke, cifra templom-csarnokot

| S egy hang sikoltott:
i — Tolvaj I Meglopott!
l
| — Ki az ? Ki az ? Fogják meg szaporán !— 

És lázongott az ember mindenütt.
S minthogy végig a hívek padsorán 
Csak az ő koldus-öltözéke nyütt 
Rávillámlott megannyi sanda szem . . .

— Kegyelem ! Oh, a nagy Istenre ! Nem !
I Én sohse loptam életembe’ még I
I
I De mindhiába! Rájatört a vád
j S az ordítozó vad tömeg között
[ Egymagában állott az üldözött . . .

Halleluja ! — zúgott most fel az ének 
S inig messze, bent a főoltár lelett

' A feltámadott Krisztus szobra állt, —
I Hozzálépett a rendnek titkos őre,
, És rákiáltott zordonan :

— Előre 1

Pakots József.

Mamák könyve.
i *

Irta Torday Ferenc dr.

A mamák könyve cimll most megje
lent műnek, mint a Bibliának, ott kellene 

' lenni minden fiatal és idős asszony aszta- 
I Ián, ógya mellett, szóval éjjel-nappal a keze 
| ügyében, hogy minden üres percében olvas-

része. Azt tartja, hogy ezen a napon bár
mibe kezd is, nem fog az sikerülni.

Összeszedtünk egy csomót a húsvéti 
népszokásokból. Ezenkívül még számtalan 
van, vagy volt érvényben a nép között. — 
Amelyek a babonás hiedelmek szüleményei, 
azokat el kell távolitanunk, de azokat a 
népszokásokat, emelyek vallásos meggyőző
désben emelik a népet, vagy amelyek kedé
lyére jótékony hatást gyakorolnak, azokat 
tartsuk fenn továbbra is az idők folyásával.

Poéta és virág.
Ezt a néhány virágot összekötve szépen
Hozzád küldöm, beszéljen következőképen :

— Aki küldött — szegény árva — 
Nem ismer már önmagára.
Arra kéret — áldjon az ég —
Viselj minket ma este még !
S ha a pirost látja tajtad,
Jejentse azt, amit ajkad
Letagadott : hogy szereted I
. . . Barátsággal, ha beéred :
Viseld csak a hófehéret ;
Szived választása :
Élte vagy halála.

Szerény kis virágok I
Esdeklő szavamat
Bíztam most reátok I
Választ is ti hoztok :
Piros: az életem,
Feliér: a halálom I
Mondjátok — válaszát
Szivszorongva várom . . .
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i
! hason belőle egy-egy fejezetet. Mert nem az 
I ilyen könyvet egyszer végig olvasni, annak 
I minden sora vérré kell hogy váljék az ifjú 
I anyákban. Azt úgy kellene tudni, mint a 
' miatyánkot es az egyszeregyet.

Sok, a gyermek ápolásával foglalkozó 
bel- és külföldi könyvet olvastam már éle
temben végig, de egyből sem szállt felém 
annyira a kis gyermek szeretete, mint az 
ibolya kábitóan édes illata, mint Torday dr. 
könyvéből. A gyermek szeretete első sorban, 
aztán meg az emberszerető érzés, amely az 
anya gondját enyhiteni, dolgát egyszerűsí
teni és feladatát könnyíteni igyekszik.

És a mellett, hogy hasznos, még élve
zetes olvasmány is, öreg és fiatalnak egy
aránt. Mily boldogok a mai fiatal anyák, a 
kik ilyen tanácsadóval, támogatóval, vigasz
talóval élhetnek. Irigyeljük őket mi régiek, 
akik gyermekeinket még szeretetünkkel is 
sokszor gyötörtük tudatlanságunkban.

Mutatóul itt közlünk egy fejezetet az 
érdekes, jó és olcsó — tehát mindenki által 
beszerezhető könyvből.

Ida néni.
*

4 ffyermeknevelésröl.

Türelem és józanság vezéreljenek ben
nünket, mikor a gyorsan növekvő kisdedek 
nevelésénél bíbelődünk. Három-négy évesnél 
kisebb gyermekeket egyáltalában ne tanítsuk, 
csak neveljük, csak támogassuk, vezetgessük 
őket, mikor járni kezdenek. Mikor megoldó
dik a kis nyelvük és emberi hangok formá
jában kezdik ők is megszólaltalni kis eszük, 
kezdetben néhány tárgyra, fogalomra korlá
tolt gondolatait, akkor tanítsuk meg őket 
szajkómódra a szavak tiszta kiejtésére. Vár
juk be türelemmel, inig bővül szókincsük. 
Ne gyötörjük őket, gyermeki, kis ésszel föl 
nem fogható fogalmak, őket még nem ér
deklő tárgyak nevének megtanításával. Ne 
türelmetlenkedjünk. Ne kényszeresük reáju ; 
a magunk szó tizését. Varjuk be, mig magi.,, 
rájönnek, hogy úgy jobban megértethet,k 
magukat. Az igy maguktól beszélni kezdet, 
szavak tiszta kiejtésénél egyébre ne akarjuK 
őket megtanítani. Még később sem, mikor 
kofáskodásnak mondott, szakadatlan vig cse
vegésük elárulja azt az élénk szellemi mun
kát, mely pihenés nélkül foglalkoztatja l;.s 
lelki világukat. Ne zavarjuk azt meg. Ke 
akarjuk azt korán magunkéhoz hasonlót., 
átformálni. Versek, felköszöntők bemagol.. - 
sára ne kényszeritsük a gyermekeket.

Egyszeri hallásra, lopva mindent meg
tanuló kis gyermekek eszét ne nyomoritsuic 
meg azzal, hogy belőlük csodagyermekeke, 
csinálunk Ne szavaltassuk, beszéltessük; 
őket a magunk és mások szórakoztatásán,, 
mert azzal megkárosítjuk az ő szellemi v.- 
láguk egészséges fejlődését. A maguk tet
szésé, a maguk módja szerint énekeljenek a 
gyermekek. Öt éves korukon innen ne tanít
suk őket semmiféle szövegre vagy dallamra. 
Ne énekeltessük őket se magunk, se mások 
szórakoztatására. Egyszerre egy nyelven ta
nítsuk meg őket beszélni. Ne erőszakoljuk 
se újabban hallott nyelv gyors megtanulását, 
és ne akarjuk megakadályozni a már tudo't 
nyelv elfelejtését. A kis gyermek agyába 
meg nem szabad tudást beraktározni.

Egyszóval, ne korlátozzuk a kis gyer
mek egyéni szabadságát. Ne irigyeljük, ne 
raboljuk el tőlük gyermekkorukat. Ne ve
gyük el tőlük gyermekszobájukat, játékaikat. 
Ne vigyük el őket kis gyermekkorukban fel
nőttek társas mulatságaiba, színházba se 
járjunk velük, mert mindezek izgatják ideg
zetüket. — Az igy okozott izgalmaknak a 
messze jövőre kiható kártékony befolyásuk 
van. —

Az iskoláskor közeledte előtt ne tanít
suk a gyermekeket semmire. Nevelésünk 
csak arra szorítkozzék, hogy felköltsük ben
nük a szeretet szülőik és a velük foglalo- 
toskodók iránt, hogy beléjük neveljük az 
engedékenységet, a szófogadást, hogy tanít
suk őket arra, hogy az ő kívánságaiknak 
nem kell mindig teljesülni. Neveljük ki be
lőlük a durcáskodást, a rakoncátlanságot.



HUSVÉTKOR.

Feltámadunk ! Költői képek 
Jelennek meg szemem előtt 
A biblia hisz’ annyi szépet 
Idéz s cly sok felemelőt, 
Hogy lelkünk hisz szent áhítattal 
S megborzad a kételkedő . . . 
Feltámadunk ! Dőre, ki kétli 1 . , 
Avagy nem támadi-é fel Ö . . ?

De ép, midőn itt uira látom
A fénylő, égő napsugárt
Sötét, borongó árny kisértget : 
A Nép, nyomor, küzdés, tusák. 
Hogy nincs boldogság e hazában 
A népe züllik, fogyva fogy. 
Szegény hazám : mikor lesz néked 
Feltámadásod, — jobb napod ?

Megérte-e sírjába zárva, 
Megváltónk a harmad napot ? 
S hívőkhöz szólt-e már az ige : 
Nincs itt az Ur ! Feltámadott l 
Megtörve a halál hatalma, 
A sir világa nem sivár , . . 
Feltámadott az Isten ember, 
De szól a kétség : ránk mi vár ?

Mikor fog nyílni a szabadság
Virága szép rónáidon ?
Mikor töri le siri zárát
Az eszme, mint a szent' síron ?
S mikor lesz, hogy e szép országban
Hazát lel minden hü magyar ?
S nem túrja ki en örökéből,
Az, kit baráti mez takar . . .

Tudjuk, hogy tavasz Jő a télre ;
S a rügyfakasztö napsugár 
Virágot csal a hó mezőre; 
Gyümölcsöt érlel majd a nyár. 
Madár dalol a zöld ljgetben, 
A csermely ismét csergedez, 
Föltárnád hát a nagy természet , , 
Az eszme ébredése ez L

De ah’ . . Csendülnek a harangok,
Indul lassan a körmenet,
A pap elmondja szent hivéssel 
Hogy minden elvégeztetett.
És jönni fog, mert kell, hogy jöjjön 
Gyászunkra a feltámadás
Már is virrad ! A nap is kél már 
Mi szép e fény, e ragyogás.

Virrad virrad I A nap sugári 
Áttörtek a vész fellegen 
Hazánk egét, mely elboritá 
Sorsunk már nem reménytelen 
És jő a nép, kalapja kézben 
És ajka szent imát rebeg 
Feltámadott hazánk egészen, 
Nagy Isten : áldjuk szent neved I
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Husvét.

A Názáreti Jézus feltámadott. A 
harangok az embernek a nagy igaz
ságot megértő szive oda vonz ma 
mindenkit a templomba, hogy a fön- 
séges eszme mellett eltudja feledni 
az élet oly sok szomorú óráját, tudjon 
vigaszt találni abban a ragyogóan 
fölséges igazságban, hogy ború után 
derű, meghalunk és feltámadunk.

A gyertyavilág káprázatos fényé
ben glórifikált Megváltó nagy igaz
ságának örökké nagy ünnepe a hus
vét. Nagy igazsága mentői messzebb 
halad, bele az emberiség történetébe, 
annál spontánabb, annál értékesebb 
és annál maradandóbb érzelmeket vés 
a hivő lelkek szivébe és nemcsak a 
teplomok nagy ünnepe lesz ez, mely
ben a lelkiatyák megtalálják a maguk 
hálás témáját, hanem oda fog kisérni 
bennünket az élet napi harcában, az 
élet minden órájában.

Urunk Jézus Krisztus apostolko
dása a legkifejlettebb ritiució 
mellett is megmarad isteni erejűnek 
Az ő végtelen nagyságából hova tovább 
több himpora tapad a vallásos em
berek lelkére és a feltámadás nagy 
jelentősége nagy ünnepét, a béke ün
nepét, az eszme igazságának diadalát 
fogja jelenteni úgy a kastély, mint a 
kunyhóban.

Mentői jobban kiélesedik az em
berek vallási közönye, mentői szomo
rúbb eredménye lesz az emberek 
torzsalkodásának-, melynek nyomában 
az elégedetlenség eltörli az idealizmus 
virágát, annál jelentősebb lesz a meg
váltó ünnepe : mert a letargiákból föl 
fog villámlani a nagy eszme világitó 
sugara : mely az eltévelyedetteket a 
szebb világ felé vezeti.

igaz vonásokban, oly éles perspekti- | 
I vában tárja elénk ez ünnep igazságát. | 

Az alvó természet fölindul. Bim- i 
hót fakaszt a fákon a ragyogó nap- i 
sugár. A szoinorkodó ember felesz- ; 
mél, mert reményében virágot bont ki : 
a hivés, az akarat erő, mely változást i 
kíván, változást óhajt, tud akarni, : 
változtatni, ideákat feltámasztani, és | 
megváltani. Erezzük, hogy lelkűnkben [ 
pezseg a gondolat, hogy a földi ro- i 
botnak is vannak megváltói, talán mi 1 
magunk, talán a jobbak, de ezek a I 
megváltók élnek, valahol mellettünk, I 
valahol távol, de élnek, a kik ideák- | 
ból táplálkozva megváltják az embe
reket a szenvedéstől.

És a mig a földi robot gondjait 
szemléljük és összehasonlítjuk a nagy 
Messiást, a mai reformátorokkal, meg- I

I
I

Ez oly egyszerű, még is annyira 
tnéiy, nagy igazság. Az emberek túl 
boldogsága, jóléte, gondnélkilüsége 
szinte megakasztja az embert abban 
a gondolatban, hogy hogyan is volna 
akkor, ha minden emberre rászakadna 
a nyomor. A jólétben nem törődik 
senki a feltámadás, a nagy változás, 
a jó változás eshetőségeivel, eredmé
nyével, és mihelyt gondok bántanak, 
igyekszünk változtatni a szomorú ren
den s csak akkor érezzük a feltáma
dás nagy jelentőségét, ha jobb napok 
virradnak ránk a szomorúságok, a 
csapások után.

Igy vagyunk a szép húsvéti ün
neppel is. Harcolunk, pusztulunk, 
gondolkodunk. Eljön a magasztos ün
nep, az ő kikeltjében, varázsában. A 
megváltó mély szeretete belevésődik 
a legalacsonyabb rétegű társadalmi 
egyénekbe is, nem kell ahhoz psziho- 
logus, hogy a feltámadás nagy igaz
ságát, a Megváltódé nagy ünnepét 
megértse, térdre omlik a kérges te
nyerű paraszt, imádkozik a legnagyobb 
bölcs, akiben csak elme és szív van : 
mert a husvét az emberiségnek mind
inkább növekedő jelentőségű napja.

És minden, mi előttünk van, oly

váltókkal, mennyire nagy, mennyire 
igaz és isteni embernek kell tekinte
nünk az isteni Megváltót, a mai ün
nep örökké nagy mesterét, Jézus 
Krisztust, ki oly régen, oly erő és 
oly szeretettel teremtett nekünk egy 
ünnepet, melyre tekintenünk, melyet 
megünnepelnünk oly jól esik, mikor 
az emberek szive sivár, mikor husvét 
ünnepén már gondolkozóba esnek a 
jobbak: hogy az emberek keressék 
egymást, mert a feltámadás ünnepe 
arra inti az embereket a lét nagy 
nyomorúságában :

Feltámadunk 1

TÖRÖK A SZERENCSE KOVÁCSA!
Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid id 5 alatt 25 
millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek ; ezek között 
a két legnagyobb nyereményt, és pedig:

kétszer a nagy jutalmat, a .
a legnagyobb 4 0 0.0 0 0 koronás főnyereményt,

továbbá 5 á 100.000, 3 á 90.000, 2 á 30.000, 3 á 70,000, 3 á 60.000, több 50.C00,
40 000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kivid számtalan 10.000, 5000, 3C00, 
2000, 1000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztály- 
sorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjálé.ibaii
125.000 sorsjegyre 62.500 pénznyeremény jut

és összesen 1 6 millió 4 5 7.0 0 0 kiióM hatalmas összeget sorsolnak ki

6 0 0.0 0 0 koronás főnyereményt,

■ _ --------------------------------------------- ,
11-11 Sok pénz széppé varázsolja az eletet! Tálán meglepi a Kfillufi 16 íl IlfiVfi ül- fitt ferj a fe,e8éöét vagy az asszony az urat a neve mel-llvlluuljv lliv£^ U íiUiV Ili Uvvv |et{ álló sorsje jy megvete e al'ai egy fónyeremenv- 

_ nyel A véletlen nagy szere et játszik az eletbon és
áll A Cif7AnAnnOAOi7nniAt l könnyen meglehet, hogy eppen egy szerencsés véletlen
ClllJ bZiul V 11 v u v U L íl 111 v V • tortán a neve melled! szamot eltalálta, melyre egy

__■■ :-------------------------------------------------------------  ... nagy nyeremmv |ut ------

Ártani. Adél 41110
Adolár. A"3» ’ W1
Adói. A o a 9 .:>/
Ag:s on. Amália 1 u ;2
Aia lár ón a z <4»
Albert. A a olia Vli.9
A1 red. A joilo.iia 212 5
A os A.a’iia 2J2 s>
Ambris. Bcria 2>ss|
An <ras. Blanka 313.2
Au al. Báró a
Arao.d. Boiiska 87424
Árpád. Betti 8S154
Arth-ar. Bel a 417 4
Auril. Brigitta 41 ;k
Ah in Cic.lia 8i3<>9
Bai < s. Cornelia S4 73
Balint. Dóra 8(P
2 na j3S. Oofctl/a 101 it)l
Kóla. Conili.i l'.fítH;)

| fieiedak kuíenii 12 .0 5
i Bo nát. Einrni 12351

DáU'.J, Er. osztii 1 ’ 5!3
; havid. Év> 12 J5 7
j De.uia Fvelli 5.137

Dezső, Erzsébet 
Ede. E:z er 
El;k. Et 1 
EIjiut. Flóra 
Emil Fanc.sua 
En .re, Trida 
Ernő. Genovéva 
Ferenc Gertrud 
Fris-ye3.G,ibr ella 
Flliöp. Oizzlla 
Gáb.r. Hedvig 
Gáspár. 11 ele ia 
Gergely. Ho irioit 
Goza. Hermina 
Gusztáv. 11,1 la 
György, Iia.vka 
Gyula Hu .za 
Dja.iU. .ioaa 
ller.ua Ilma 
Hajó. I.ki 
I .i.ic, .raa ' y 
Hm. Irma, 
Imre, Izaialh 
István, iaaia 
liiio . h tanaa

<1411
OS<ÍS 

lllv’l
21158.1 
22031 
24254 
243(13 
2IM33 
343.13 
3177D 
38118 
38173 
41735 
513.8 
84.02 
84183 
83213

131314 
123531 
1 5.5 Ml 
121.11
12.51.1 
121511

3512 
8(1.3

Iván, Jolin 
Jakab. JO’si 
János, Juditti 
Jenő. Juliska 
József, Karolin 
Kálmán. Katinka 
Károly, Ktalin 
Kornél, Klára 
Kristóf, Kló üld 
Lajos Kornélia 
Liszlo, Krisztina 
L:o. Kunigunda 
Lipit, Laura 
Lóriié. Lenke 
manó, Leonia 
Dltrkns. Lídia 
Blárto.i, Ltna . . .
Mátyás, Ludmilla 12:1532 
Mi ial . Lujza 123537
liiiklós. Majdolna 12.1513 
Mi ísa, Malvin 12:1514 
Blór, fflar .41 123515
Ná.dor, Mirla 5lsi
Orbán, Mártha 882U
Oszkár. Katiid 12al4

24265
28874
29634
35318
868 J5
88138
38220
41919
64204
81738
8.3014
9.370 

101939

Otó Uelüh
Odón, a czisz 
Pál. isii 
Peler Olga Pj
P.sia, Paula 
Bichard, Felagie 
Röaerl, Pet o.aa 3 
Rulolf, Piroska 
Salamon, Regina
S.'iu. Bé'si.ta 
Sándor, Rozália
Simon. Sári 
Tamás, Sarolta 
Tibor. Szenna 
T hamar. Th.ro-n 
Tivadar, Teréz
Tóbiás. Toros
Vendel, Valéria
Viktor. Veronika 12351# 
Vi mos VI ■tórfa 1’3520 
Vince, Vilma ,*123518
Zoltán, Zsó'.r’-- 12 521 
hignond, Zsuzsanna 123522

2 >441
20989 
24230 
242.7 
28.s70 
327 ló 
85040
87411 
8MG4 
8S23S 
41921 
83891 
84769 
8<«»49 
92773 

126503 
123 704 
123508

g

Legnagyoob nyeremény esetleg 1,033.033 korona; továbbá 1 jutalom 633 000, 1 tó
'.,ycTe™ny 400 00°- 1 á 200.000, 2 á 100.000, 2 á 90.000, 2 á 80.000. 2 á 70.000, 2H
L60'0^?’ 1 á 50-000’ 3 á 40.000, 3 á 30.000, 6 á 25.030, 9 á 20.000, 13 á 15.000,3
44 a 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény. p-

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű áiai : rS
" eredeti sorsjegy frt —.75 vagy 1< 1.50; ’/< eredeti sorsjegy frt 150 vagy 3 korona.M

.. >. 6. I ’/t „ „ ,, 6.— „ 12 » ki
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalost 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb S

I ■> .. 3-

folyó évi április hó 22-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.

TÖRÖK A. és Tsa bankháza Budapesten
Krizánk lejxna^yobb osztá'y sorsjáték üzlete.

Sürgönyeim : TÖRÖKÉK, BUDAPEST. Főárudánk osztálysoisjáték-üzletei:
Központ : Teréz-körut 46®. I. fiók : Váci-körut 4 a. II. fiók : Muzeum-körut 11 «■

ller.ua
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Ehhez az kell, hogy ne csak szeretettel, de 
jóságos türelemmel és némi szigorral bán
junk a gyermekekkel. Okosan és idejében 
alkalmazod fenyíték hozzátartozik a gyer
meknevelés segédeszközeihez. Ne tudást, 
hanem jó modort, illedelmességet, szókga- 
dást neveljünk bele a gyermekbe, a nélkül, 
hogy ezzel megzavarnánk az ö ártatlan, 
gondtalan, vig kedélyvilágukat, anélkül, 
hogy bármint is korlátoznók a korukat 
megilletös szabadságukat. Ezek a helyes 
gyermeknevelés alapelvei.

E nélkülözhetetlen könyv ára kemény 
táblába kötve három korona. Kapható min
den hazai könyvesboltban.

HÍREK.

Uj főispán. A hivatalos lap mai 
száma fogja közölni az uj főispánok, 
köztük Pestvármegye főispánjának ki
nevezését. Hir szerint Gulner Gyula 
lesz vármegyénk uj főispánja.

Gödöllő ünnepe. , Gödöllő pol
gársága szombaton este a politikai 
viszonyok szerencsés megváltozásának 
s a koalíció vezéreinek ünneplésére 
kivilágítást, fáklyás körmenetet szóval 
örömünnepet rendezett. Az ünnepély 
este 7 órakor kezdődött s a polgári 
körben gyülekezett nép — ze
nekarok hangjai mellett nagyszabású fel
vonulást rendezett a városban. — A 
várost kivilágították.

Hymen. Kramer Dávid f. é. áp- 
tilis hó 22-én d, u. fél 1 órakor tartja 
egybekelését Pollák Janka kisasszony
nyal, Pollák Antal polgártársunk és 
neje bájos leányával, a gödöllői izr. 
templomban.

Ünnepi ájtatosságok. Gödöllőn 
a nagyheti ájtatosságokat Podhorányi 
József plébános pápai kamarás végezte 
nagy segédlettel. Ez alkalmakkor — 
esetről-esetre megtellett a templom 
és bizony nagyon is szűknek bizo
nyult egyes alkblmakkor. Halaszthat- 
lan szükséges lenne már egy uj róm. 
katli. templom építése.

Halálozás. Cserha József nyug, 
plébános, gödöllői lakos, lapunk ki
váló munkatársa, e hó 9-én hosszas 
betegség után elhunyt. A boldogult 
kiváló beletrista és nagy képzettségű 
egyházi iró volt. Mint ember, jóté
konyságáról ismert. Temetése e hó 
11-én ment végbe az iskola utcai 
gyászházból óriási részvét mellett.

Az első fecskék. Az első fecs
kékkel megjelentek az első kortestol
lak és falragaszok is kerületünkben. 
Héderváry Lehel kortestollai és kiált
ványai. A galgavölgyben nagy lelke
sedést keltettek s itt ellen jelöltje nem 
is lesz, — s nagyon valószínű, hogy 
egyhangúan fog megválasztatni, ha 
csak Újpest meg nem mozdul.

Nagypénteki Református Társaság I 
főnyereménye. Lőw Sándor budapesti ék
szerésznél a napokban elkövetett vakmerő 
betörés alkalmával a Nagypénteki Reformá
tus Társaság jótékonycélu sorsjátékának 
10,0^0 K értékű főnyereményét — mely ott 
közs emlére volt kiállilva, — szintén elvit
ték ;z ebből azonban a társaságot kár nem 

érte, mert az ékszer biztosítva volt s Löw 
Sándor már néhány nap múlva az újonnan 
elkészült, teljesen azonos főnyereményt a 
társaság rendelkkzésére bocsájtja.

Gyászrovat. Csernólehotai Csernó j 
Zoltán m. kir. koronauradalmi intéző, 
e hó 10-én váratlanul elhunyt. Tete
meit a mélyen sújtott gyászoló család 
e hó 11-én a gyászháznál történt be- i 
szentelés után Budapestre szállíttatta, 
hol temetése e hó 12-én ment végbe 
nagy részvét mellett Budán, a farkas
réti temetőben. A temetésen a korona
uradalmi tisztikar testületileg vett részt. 
Az elhunyt gazdatiszt alig másfél éve, 
hogy nősült és 6 hetes árvát hagyott 
hátra. Súlyos természetű idegbaja 
vitte a halálba.

Országgyűlési képviselő válasz.á- 
sok. A belügyminiszter a képviselő válasz
tások idejét április hó 29-töl május 8-ig 
tűzte ki s erről a törvényhatóságokat mar 
is kiértesítette. — Nálunk a központi vá
lasztmány e napokban tűzi ki az egyes 
választó kerületekben a határnapot. A vá
lasztási mozgalom nálunk is megindult.

öngyilkosság. Tóth Mihály 51 
éves kisbirtokos domonyi lakos — a 
felejti elkeseredésében, hogy gyomor
rák betegsége nem gyógyítható, addig 
még neje bevásárlás végett a házból 
csekély időre eltávozott, a padláson 
felakasztotta magát ; neje csak hosz- 
-zas keresés után találta meg, de már 
holtan.

V. 1265'6. számhez 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
járásbíróságnak 1905. évi V. 1265 6 számú 
végzésével dr Waigand József ügyvéd áltál 
képviselt Görög Kálmán felperes részére 
Majthényi István alperes ellen 50 K követe
lés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől lefoglalt 1739 kor. 
becsült ingóságokra a fentidézett gödöllői kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Gödöllőn leendő megtartására 
határidőül 1906. évi április hó 24 nap
jának d. e. 10 órája tüzelik ki, mikor a 
b.róilag lefogla’t bútorok, zongora es egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogi t, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig, alulirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tallóznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1906 április 11-én.
Böhl Ambrus kir. bír. végrehajtó.
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Beranlafit micb, fltrn unb fofirnloí a Ken 
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ívicviqcn Veiben britéit ívűibe.
K. Baumtartl, (Dafttvivt in Vkubet bei Jhulíbab.

Nagy ismeretségü hölgyek 

kerestetnek egy első rangú finom schweiczi 
hímzés gyár csipke, betét, blúz, ruha, zseb
kendő stb. gyártmányainak minta melletti 
eladására magas provízió mellett. Remek 
újdonságok Árak korona és fillérben. Az 
áru porto és vámmentes. Magyar levelezés. 
Ajánlatok Za G. 725. jel alatt Mosse Ru
dolfnak küldendők St-Gallenbe, Schweiz 
(Za G. 725.)

értesítés.
A kőbányai polg. serfőző részv. társaság 

Gödöllőn állandó nagy

sörlerakatot
rendezvén be, azt kezelésbe vettem. Raktá
ron tartom a serföződe elismert elsőrendű 
1‘olyár, Király, Márciusi, Sxt-István, 
Kőbányai, Barát maláta, Duplu- 
Jlárclusi és Dupla-maláta söreit 
hordókban és palackozva s azokat eredeti 
árakon árusítom.

Tisztelettel
Fenyő Mayer

1—3. szállodás és sörraktáros.

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol lleiical 
Premier és '1 he 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi ,ót- 
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig ier|cdö 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket
ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők,'lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
9>riási forgalmunk következtében

30 sz zalík árleszállítással 
szállítunk vidékre bir'i >vá.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
javításokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia
kerékpár és varrógépnagy kereskedők 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raldara

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk 1000 képpel kerékpár és 

alkotórészekről ingyen és bérmentve.
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Iszákosság nincs többé
I
I

Kívánatra bárkinek bérinentesen küldünk 
egy próbát a CÖZAPORBÓL. Kávé, tea 
étel vagy szesr.es italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csodaliatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan hat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja és,az illető még 
csak acin is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit bdkitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyea és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tómérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített tok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor fuíajdo- 
m>ta, mindazoknak, kik kiváltják, e<uy 
pföbaaaagot és egv köszönfi-irásokWN 
telt könyvet díj- és költségmentesen küld 
hogv igv bárki is meggyozödQessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Villamos
. Városok, kastélyok, szállodák, 
malmok, magánházak és gyárak 
berendezése — — — — —

világításra és erőátvitelre. 
Specialitás : önálló kis telepek 

(elekbogínek)

Fejér

berendezések
o o

é s

Csekély befektetéssel mindenkinek 
lehet villamos világítása — —

Motorok
benzin, gáz, stb-re.

ÜzeniMstos, tartós, kevés 
keselést iyénylö yépek.

Budapest, Eötvös-tér 2. szám.

Ingyen próba*74.  
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.. 

mentesitendők.

Coza lnstitute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

DUNKEL V. K.
Felső-magyarhoni első parkettgyár és 

gözfürész részvénytársaság KASSAN

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült sokszorosan 
kitüntetett parkettáit úgynevezett 

amerikai tömör és barakott koczkáit

jutányos árak mellett

A lerakás kívánatra gyári lerakó áital a leg
pontosabban történik. PJk*

„ERZSÉBET"
LEVÉLPAPÍR = 1

20 fillérért i 
kapható az „Erzsébet' 0 
könyvnyomdában .... ■

Gödöllőn.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség szives tudo

mására hozni, hogy a
----------- Gödöllőn-------------
Kossuth Lajos-utca 465. szám alatt levő 

néhai férjem régi jóhirnev'J 

kádár-üzletét 
továbbra is fenntartom, és azt saját cégem 
alatt fogom folytatni, biztosítván t. üzlet
feleimet az eddigi jó és ixlései munkákkal 

való kiszolgálásáról.
Szives támogatást kér

özv. Lágler Ágostonná.

Köhögés, rekedtség és elciyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztiiíái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fiíl.

Fő- és szétküldést raktár: a
NÁDOR" gyógyszertár |

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

4

í
u

Megfojt ez az átko
zott köhögés I I

Gödöllő : Srentmiklóssy B

1

4KrHlhrltÓ 8 Albert?:\anghöf“Gyuía. Egger mellpaszlillr 5 
mujjíiu.w g Aszód: Sárkány László. c«u< ham.r meiByógyitott. i

.. Egy félfedelü ..

könnyű hintó = 
jó karban levő, csinosan kiállítva, ju
tányos árban azonnal eladó Miró 
József kocsifényezönél Erdő-utca.

PLIST1LL EDE

▼ IDÁK! UlAtUPÍMlUBI 
■Mm UllVJÍITSIMI. Z3K8E&

v AULA mfai-i mo« n a
■WM KÖLCSÖNT -^asaaa «m. Umuru tHMinnriH mxtn.I*BUVWUAQO«3TK»Ubn<

HECHT BANKHÁZ T
■ 8UPA/EST, rmicaerreia s.

temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabeh ti zások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. =-.= Hullaszállitás.
- ------------ Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —.....  -

Gödöllői .Erzsébet' könyvnymda.

szesr.es

