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|jtl menteden leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

A társadalmi tónus.
Közönségesen csak tónusnak nevezik azt a 

modort, ahogy az emberek az érintkezés ktilön- 
.böző viszonyaiban egymással beszélni szoktak. 
Éppel’ ug.v azt a hangot, melyen egy lap a kö
zönségével atársaloga, amelyen annak ír. Ennek 
a tiitiusirik vagy hangnak nagyon természe
tes különböző fokozatai vannak. Az egymás
sal érintkező egyének véralkata, lelki állapota, 
műveltségi fóka szerint regiszterekre oszlik, és 
minden regiszterben megint egész, skálát képez, 
l’gv, hogy egy kis merész hasonlattal az éinil- 

-.euéjéiiek lehet azt nevezni. Ennek a zené
nek leghűbb interpretálója a nyomtatott betii, a 
sajtó. Éppen azért kívánjuk közönségünket a 
joizles nevében azon hangra figyelmeztetni, mely
lyel egyes sajtó-orgánumok nevet kíméletből 
nem említünk - az utóbbi időben bizonyos dol
gokat tárgyalnak.

Mert ennek a zenének éppen úgy vannak 
művészei, dilettánsai és kontárjai, mint bármelyik 
zenefajnak. A társadalmi vagy politikai érintkezés 
zenéjében azokat lehet művészekül tekinteni, a 
kik annak kezelését illetőleg akármelyik regisz
terben teljesen otthon vannak: a kik nem csupán 
a másoktól eredő hangokat képesek azonnal fel
fogni. megítélni a magúk értéke, ereje szerint, 
hanem ők is mindig biztosan eltalálják a meg
felelő hangot arra nézve, hogy a kik hallják, mást 
ne értsenek belőle, mint a mit mondani akarnak.

A dilettánsok már nem képesek erre. Ezek
nél nagyon sokszor megtörténik, hogy saját gon
dolataik. érzelmeik kifejezésére nem találják meg 
a körülményeknek megfelelő hangot, sem mások
nak gondolatait, érzelmeit nem képesek a körül
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mények- helyes mérlegelésével interpretálni, ma
gyarázni. Nclm pompásán sikerül nekik a hang 
eltalálása, néha éppenséggel nem. A kontároktól 
pedig mint a zenében is itt is mentsen 
meg bennünket az Isten I Ezek csinálják ugyanis 
a sajtóban éppúgy, mint a társadalmi érintkezés 
zenéjében a legborzasztóbb hangzavarokat. Ezek 
rendesen nem tudjak helyes, érthető kifejezésre 
juttatni a maguk egyéniségét sem, és nem képe
sek felfogni, jól megérteni a másokét.

X'em járna azonban helyes utón az, a ki az 
emberi érintkezés zenéjének művészeit kizárólag 
a tanult, nagytudasu, vagy magasan szereplő 
egyének között keresné; mert igaz, hogy azok 
közt sokaii vannak, de nem kizárólag azok közt 
vannak a művészek.

Ahhoz, hogy valaki az érintkezés hantjának 
eltalalasaban művész legyen, nem tanultság, nem 
sok tudás, hanem szivmüveltség kell. Hisz nem 
talalkozunk-c azok között a magas szerepkörben 
cin egyének között is, a kiknek eszét, tudását 
egy-egv ország vagy az egész világ bámulja, 
olyan egyénekkel, a kik a politikai vagy társa
dalmi érintkezés terén olyan hangot használnak, 
a mely valósággal megborzongatja a finomabb 
hangérzékü ember idegeit. Ellenben nem talal
kozunk-c akárhányszor az egyszerű földmives 
és munkás emberek soraiban kevésludásu, de 
megnemesült, megfinomodott, müveit lelkű egyé
nekkel, ., kik a sima parketten talán orra buk
nának, a kik nem ismerik ugyan a rangos 
emberek százféle formaságait, de az érintkezés 
hangját minden körülmény közt eltalálják és fel
lépésükkel soha sehol meg nem zavarják a tisz
tességes érintkezés összhangját. Es ilyen kevés 
tudásit, de müveit lelkit, tisztességes emberek
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éppen úgy művészei az érintkezés zenéjének, 
mint ahogy a nagyeszű, soktudásu, de eléggé 
meg nem finomodott lelkű egyének határozottan 
kontárul annak.

I logy az eféle kontárok, milyen pusztítást 
végeznek igen gyakran a társadalom békés össz
hangjában : arra elég szomorú tapasztalatunk van 
az utóbbi időben a közélet minden vonalán. Ezek 
a kontárok azt hiszik, hogy a mások vélemé
nyével szemben táplált véleményük kimondásá
nak nem is volna ereje, ha azt a sértés leg
magasabb regiszterének hangjain nem nyilvání
tanák. Pedig hát nincs az az erős vélemény, a 
minek kimondásához a lélek, a szív kellő mű
veltségével meg nem lehetne találni azt a han
got, a mely a körülményeknek teljesen megfelel 
és senkit nem sért.

Arra kellene törekednünk tehát, hogy az 
életbeli érintkezés minden vonalán felemelkedjünk 
a művészi érzéknek olyan színvonalára, hogy 
egyetlen hangul se zavarjuk meg a kellemes, 
békés összhangot és minden vonalon művészei 
legyünk az érintkezés zenéjének. E végből nem 
kell vastag illemkódexeket áttanulmányozni; sok
kal közvetlenebb tanulmánytárgy erre egy tisz
tességes, mindenkivel szemben egyformán becsü
lettudó parasztember.

Ugyanezen fontos kérdés, de másoldalii megvita
tásával foglalkozik az alább következő két czikk, me
lyeket mint aktuális és alapos dolgokat - sietünk 
azonnal közreadni. Bár közönségünk levetné közönyét 
és levonná belőlük a tanulságokat!

7rírsadalmi betegségek.
Ispotályt kellene alapítani a társadalom azon be

tegei részére, akiknek a más feje fáj. Ezt a kórságot
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A múlt.
‘Makapott télkezével a léjéhez; úgy érezte, mintha 

izzó In tombolna benne. Néhány pillanatig a tekintete 
minteg megkövültén maga ele meredt, azután zsibon
gni ki. dett minden idegszála. Erezte, tudta, hogy mi 
történi; vele. Egy-egy pillanatban analizálni is próbálta 
ezt az inputot. a következőben ismét elkezdettek vad 
Játékuk 1 az idegek; azután erőt vett rajta valami nehéz, 
súlyos tompaság.

’1 ült az Íróasztala előtt teljes apáthiában. Bele
bámult lámpába.

A k ‘ ‘ ‘ .................... .
csapni t 
az as 
munkák 
jj*rü  ..........V. .... ............................. ...................... .......... ......
Kiruh., a betegek szobáiba, teljes erejéből odnkinltiini:

X“. u.\.u ion ui: ívieggy vgj ....... • 
Biin.'l' hiszitek, hogy medicina segít n

•rháznak valamelyik ajtaját nagyon he találta 
- \ik ápolónő. Felocsúdott. Szertc-széjjel hevert 
•fon egy csomó könyv. Tudományos, orvosi 

voltak. Végigsildott rajtuk a doktor tekintete, 
mosolyra torzult el az arcza. Szeretett volna

Mitakartok itt? Meggyógyulni? Hát csakugyan 
'■ ;................a bajotokon ?

k dett eszmélni. A ncuraszténikus ember lelki- 
zerint, a kiben az érzelemhullámok egymást 
ergetik, elmosolyodott s bűnbánóan szemre- 
tett irtagának, hogy ő. doktor Berki Jenőt az 

“P".... csak egy pillanatig is hütelen tudott lenni
■ilyához, a mely csupa erő. csupa igazság, s 
ily Hutaion is annyi elismerésnek volt feszese, 
ezdődött ismét a zsibongás. Ekkor azután 

vége lett annak a hites tudományos koniolx- 
ge a bűnbánatnak. Édes kaczagas szakadt 

■>z alig harmincz éves idegorvosból, a kinek 
munkásságát komolyan vették. Mindamellett 

nt szigorú pontossággal visszatérő kinzo tej- 
111 nem tudott segíteni.

■illupotit 
folyton

ÍJegort . .. 
althoz .
» nteltc 

Ál 
cB'szen 
fülűik, 
ki be|ő|e 
j'úását, in 
űékiizui.,. 
sz"«guta. u ---... muun nvglivm.
l. uhuiul is odatévedt a szeme a falra szegezett

r '.vkére. Egy halálfej volt ráfestve, ala pedig 
1,1 b,|t , va; »vcnenaft (mérgek).

ezt soha! Soha!

Melyet sóhajtott.
Elég biztos halál az a lassú méreg, a melylyel az 

az asszony mérgezte meg az életemet . . .
Bejött egy fehérkötényes, fehérfőkötős ápolónő.

Hozhatom a vacsorát?
Igen, kérem. Különben nem. P'áj a fejem.

A fehérbőbitás asszony nyugodtan móndta:
Ez természetes.

A doktor felütötte a léjét.
Természetes ?

Az ápolónő minden hangsúlyozás nélkül egyked
vűen felelte:

Az természetes. Heteken, hónapokon at itthon 
kuksol a doktor ur. Azután egyszerre szaporán kez
dett forogni a nyelve. Sehova sem megy. Mert nem 
megy? Sohasem szórakozik. Mért nem szórakozik? Nem 
is csoda, ha e között a sok beteg között megtámadja 
a kór az idegeit.

A doktor elmosolyodott a nagytudományu asszony 1 
tudós kifejezésein.

Aztán mit csináljak ?
Az asszony elnevette magát.

Ne tessék haiagudni. doktor ur, de hogyan 
lehet ilyet kérdezni? Színházba, hangversenyre járjon! 

Valami naiv elismerés ült ki az orvos arczára. 
Ez az asszony tulajdonkép nem beszél butaságokat.

No jo! Csakhogy ma már későn van arra hogy 
színházba menjek. Nyolcz óra is elmúlt.

Komolykodó jóindulattal mondta a no:
Lám, már meg kifogásokat keres. Hát baj is 

az. hogy nem épp pont az elején érkezik.
Berla most mái hangosan lélkaczagott.

Igaza van. Megmutatom, hogy megfogadom a 
szavát: elmegyek színházba. Nem tudom ugyan, me
lyikbe. de megyek.

Az ápf lónő hangjából megint az anyáskodás hal- j 
látszott:

Az nem mindegy, hogy akármelyikbe. Olyan | 
darabhoz menjen, amelyikben jól kinevetheti magát.

A doktor csak mosolygott.
Jo. jó. szentirásnak veszem a szavát.

Kezébe vett valami napilapot, hogy megnézze a 
műsort. Végigvonaglolt az egész teste. Csak úgy dohogta: 

Mi ez? wLilitt?
Csupa láz lett egyszerre. Magára kapt.i a kabátját. 

Rohant.
A nagytudományu ápolónő a bóbitás fejét csóválta: 

Kerül ez még az én kezem alá.

Rohant végig a körúton. Lihegve ért a színházba. 
Fuldokolva kért egy erkelyjegyct az ntols<» sorba.

A pénztáros váltig mondogatta:
Van meg kérem elég az első sorokban is az 

erkélyen.
— Nem, nem. Az utolsóba kérek.

A jó öreg kuláns ember olt a rács mögött csak 
ráhagyta.

- Nesze, bolond. Egy pénzbe kerül.
De ezt már csak gondolta magában az öreg.
... És megcsendült fenn a színpadon a régi dal. 

A dal. mely mindétig csodaszép marad. A »nagymama« 
mesél eg)' édesbús múltról; tompán sirat a cselló egy 
édes bűnt, mely nmintha sohsem történt volna meg«.

Behunyta a szemét. Kábító fájdalom ült a lelkére. 
Oh. milyen más este volt az! Mikor szegény me

dikus volt csak, telve vágygyal, törekvéssel. Itt ültek 
egymás mellett. Az utolsó sorban. Az az asszony, meg 
ó. Itt mondta neki először a nő: »Szeretlek.<i Itt nevelt 
belőle, a gyermekből, az a félhomályban is vakítóan, 
ragyogóan világító szempár férfit. Férfit. alig néhány 
óra alatt; tértit, a ki akar, a ki valaki akar lenni.

Es lett belőle... Lett ? Nem hiányzik semmije?
Hangos kaczagas hallatszott az egyik clsőcmeleti 

páholyból. Két csillogó hölgy, meg egy merev űr mu
latott ott valamin.

Önkéntelenül is felállott és oda pillantott. Úgy 
érezte, mintha találkozott volna a tekintete egy ragyo
góan fekete szempárral.

És visszaroskadt az ülésére............\ »nagymama«
siratta a múltat. Azok a szemek pedig ragyogva nevet
tek tovább . . .

b'áy Nándori
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nem tanulmányozták a klinikákon, azt se állapították 
meg. hogy baczillusok revén terjed-e. vagy a veinek 
megkeveredése 'Ital? Pedig ez a betegség veszedelme
sebb a hosszú lejáratú tífusznál vagy fekete himlőnél, 
amelyből valahogy csak kilábalhat az ember, a botrány
kotyvasztás örökös nyavalája marad az egész társa
dalomnak úgy. mint ennek a mi szőkébb világunknak: 
az aszódinak'

Az a sajátos tünete ennek a társaságbeli pcstisittk. 
hogy nem az szenvedi meg a bajt aki a betege, hanem 
mások. Hogy a statisztika nyelvén beszeljünk: egy-egy 
efajta kór-eset után állag ötven. száz ember szenved.

Az ilyen emberek ideglázában teremnek meg a 
névtelen levelek. Kap belőle a vőlegény, akit titkos jó
akarók óva intenek, hogy a menyasszonyát szíveskedjék 
hoppon hagyni, mert különben a boldogtalansággal kot 
frigyet egy hosszú életre. Megörvendeztetik vele a fél
tékeny férjei, akinek csupa merő rokonszenvből és 
jóakaratból a felesége apró kalandjairól regeinek 
olyan bizalmas részleteket, hogy Feydeau se használná 
feí a hotel garni-s bohózataiban. Meglepik ezek a kedves 
intim Írások a hivatal-főnököt is. gyöngéd czélzattal 
figyelmeztetvén ót. hogy Kriványban is sok hittel bíztak 
a fólöttesei. Gondja van Anonimus asszonyságnak a 
hitelezőre is, akit félebaráti szeretettel nógatnak, hogy 
rántsa be adósát az anyagi romlás örvényébe, mert más 
sorsot nem érdemel. I.egfőképen pedig csend cs rendőr
ség idejét aprózzák el ezek az ismeretlenség homályában 
leledző becsület-rablók.

Ha a névtelen levelek után Írná meg egy újkori 
Tacitus a ma t*>rténetét.  alig beszélhetne tisztességes 
emberekről.

ó. ma csupa finom kiművelt kulturlényekból ala
kul ki a szalon-élet. csupa előkelőség, válogatott izles. 
külsőleg csupa jószabás, csiszolt modor, elmés bök és 
szeretetremeltoság. de befelé a szivek és lelkek 
misztériumában szörnyen gyanússá lett az elegáns 
gavallér is, meg a szépséges női dáma is. Minden par
fümhöz fűződik valami kis parázs botrány, minden : 
mosolynak, zsurnak, minden toilet-érdekességnek meg j 
van a maga intimus kis története, amit suttogva beszél ; 
tovább a baráti készség.

Azei <tt nyersebbek voltak az emberek, sok volt 
bennük a parasztikus vonás, de nyiltszivüek voltak, 
őszinték és becsületesek kifelé is. De másként is van | 
ma! Párisi szokásokat mímelünk. bécsi szabónál varra
tunk, angol erkölcsökről deklamálunk cs érzéseinkben 
és gondolkodásunkban balkánikig adjuk a barbárt, 
persze csak befelé.

Mert a társadalmi élet farsangi színpadán csupa 
előzékenység, türelmesség és csupa jóindulat vagyunk. 
Mosolyogva parolázunk azzal az úrral, akit kellő fenn
tartással czimeres börtönvirágnak vagy a családi elet 
banditájának tartunk, sugárzó arczal hőkölünk a 
háziasszonyi kellem és báj előtt s titokban a házi mér
leg matematikai csudájáról suttogunk.

Kedvesség és szellemesség jellemzik ma a járás
beli asszonyt, leányt, aranyifjut. öregurat de csak | 
külsőleg. Szalonban, bálteremben, színházban és min
denütt, ahol a jo társasághoz tartozók megfordulnak 
• nem is beszelve az utczáról. vendéglőről és kávéház
ról), megannyi comme il fant úri nőt és úri embert 
találunk, akik műveltek és udvariasak; a hölgyek elő- : 
kelők és bajosak; a férfiak lovagiasak. Aki azonban , 
ismeri társadalmi életünk hátteret, melyben egyenlő 
szerep jut Falstaflnak és Mefisztónak. az tudja csak, , 
mennyi hazugság és ámítás fogan meg ebben a hízel
géssel és illatszerrel telitett levegőben.

Aki nemcsak néz és beszél, de látni es ítélni is 
tud. az hamar észreveszi, hogy mennyi állnok kép- I 
mutatás igyekszik egymást megtéveszteni és félrevezetni ' 
a bon-ion finom és diszkrét álarcza alatt. Mennyi visz- 
szaélést is követnek el a jo modor leple alatt a jóin- I 
dulattal és a hiszékenységgel !

Hova lett a magyaros, régi jó társaság? A leiekből 
fakadó derű s a szívből sugárzó meleg szeretet? Álig 
akadunk a nyomára. Felváltotta a modern szellemesség: 
a finom gúny és a csipkebársonyos gyanú, mely a 
becsületes lelkű ember arczába kergeti a vert, de azért 
sok szalonban kedves csemegének tartják. Éhes fül 
várja, mohó száj adja tovább. Olyan, mint a kristály
tartályban őrzött méreg. Külsőleg csupa ártatlan elmés*  
seg. ötletes szatíra, vidám csipkedés, tréfás gúny. De 
valójában a becsület konkolyait röpíti szét, melyek be
lepik a családi tűzhelyet, belopóznak az alkove függönye 
mögé, a fehér leány szobákba, meghúzódnak az oltár 
mögött, mindenütt, ahol tisztaság van. erény és tisz
tesség..

Epén azért üdvözlöm én és üdvözli városunk 
minden békés polgára a lek. szerkesztőséget azon al
kalomból, hogy b. lapjában ismételten rámutatott legu
tóbb azon társadalmi ferdeségekre, melyek nálunk 
divatoznak. Csax kiegészíteni akartam e néhány sorral 
mint saját tapasztalatommal, eddigi közléseiket.

rl nikfalvi pipi-klubb.
Síityra.

Néhány rákfalvi gyökér alapos ellentétbe jutván 
hites oldalbordájával, nagydühösen összedugták fejőket 
és megalakult a pipa-klubb.

Van hát ilyen is Rákfalván.
Szinte dagad az ember keble a szörnyű haladás

tól. Most hat nem kell már félni az asszonyok harag
jától : van hova menekülni. Oh. a pipaklubb nagyon 
praktikus füstölő az asszonyi harag ellen. Abbizony!

Nem kívánkozik ide utánunk egyik sem; meg ha 
; a leghatalmasabb fegyver: a sodrófa van is kezükben, 

mert az is gyenge nádszál csak, ha feléjük zúdul, höm- 
: pölyög a kavargó füsttömeg cs a memorandum.

Es ebben van is valami. Mert kérem szeretettel. 
! ha az asszony veszekedik, zsörtölődik, csattog, pattog, 
i akkor már nem jó; ha valaki nem jo. akkor bizton 

rossz; ha pedig rossz, akkor benne van az ördög: az 
: ördög pedig irtózik a füsttol, - igy czélnál vagyunk.

Ha legalább fűzfapoéta volnék, égig magasztalnám 
rigmusokban e klubbot; de mivel csak amolyan tarcza- 

i lirkanto vagyok, csupán annyit mondok, raktalvi dia
lektussal. hogy: izé. ez a pipa-klubb becsülettel mög- 

i cselekszi a maga izéjét a maga módjával az asszonyi 
harag arányában.

Miért? Hm! fessék csak meghallgatni!
Ha például én akarom mondani: o (mar 

I úgy értsék: az én oldalbordám) hadat üzen ellenem egy 
! tavaszi kalap miatt, sőt stratégiai mozdulatokat is tesz: 
I hogy az összeütközést elkerüljem, a pipa-klubba rohanok 
' meghátrálni, a hol azután én helyezkedem támadó po- 

ziczióba. bizton tudva, hogy nincs közelemben - az 
anyjuk, s én kezdek hadat üzengetni neki a füsttömeg 
között.

Oh. a pipafüst tömkelegében átszürődött elveknek, 
I ellentéteknek örök igazsága teljesen elfojtja az asszonyok 
| haragját.

Azt hiszem: az ilyen erkölcsi eredmény elegendő 
I létjogosultságot ad a pipa-klubbnak. Azt még a raktalvi 

fehérnépek sem vonhatják kétségbe. De nem ám!
Mert hiába: nagy ereje van a pipafüstnek es az 

oppozicziónak.

Az egyik este, hogy beállítok a klubb agyonfüstölt 
helyiségebe ... uramlia cs szent Gedeon! — majdnem 
babiloni toronynyá változtam; de ha már ez a nagy 
csoda nem is történt meg velem, annyi szent, hogy a 
babiloni nyelvzavar teljes mértékben kitört rajtam.

Képzeljek: a klubb tiz tagjának feleségé — uram 
bocsá’! még az enyém is - ott ült a hosszú asztal 
mellett tanakodva és hatalmasan czigaretlázva.

Ilyen sem történt még az asszonyainkkal! Való
ságos nomád éleiét kezdenek.

A meglepetéstől-e, avagy az ijedtségtől, nem tu
dom. de annyi bizonyos, hogy ötféle nyelven is kezdtem 
össze-vissza hadarni mindem, a minek az volt a veleje, 
hogy .... azaz nem is volt annak veleje, - nem volt 
annak kérem se leje, se talpa; chaosz volt az. valamint 
a fejem is.

Mint a lenge páva, úgy tűntem el az ajtóból.

- összeesküvés! Aknamunka! mormogtam, 
mikor a szabadba érve a hús szellő meglegyintgetett.

Negyedóra múlva mar mind a tiz tagot összetobor- 
zottam s elbeszéltem nekik az asszonyok összeesküvését.

A megbotránkozás es ijedtség legmélyebb hörgése 
szakadt ki keblükből.

— Utánam! kiáltá végre a potrohos elnök.
Es mi rohantunk utána, mint a jámbor birkák a 

kolompos után.
A pipa-klubb ajtajához értünk.
Halotti csend lelt.
Ereztük, hogy ki vagyunk űzve legbiztosabbnak 

vélt helyünkről.
Hogyan foglaljuk vissza? Hogyan szerzünk erőt 

annak régi fényébe való visszahelyezéséhez?
Ki tudott volna most erre válaszolni, mikor tiz 

asszonynyal és azoknak tiz hegyesre fent nyelvével kell 
megküzdenünk.

Semmi nesz, semmi hang nem hallatszott belülről. 
Mit jelent ez a siti csend odabenn?
Talán a halálos ítéletét Írjak úgyis alá a pipa- 

klubbnak?
Görbe kérdőjelekké változtunk mindannyian.
Végre a potrohos elnök bátorságot véve benyitott. 
Egy lélek kevés, annyi sem volt már ott. Csupán 

: a hatalmas füst gomolygott ide-oda a teremben; úgy 
| tetszett nekem, mintha egy vigyorgó boszorkány slaf- 
I rokja lett volna az.

Némán bámultunk egymásra.

- Összeesküvés! Aknamunka! mormogtuk 
j végre elcsüggedtem

Csibukjaink után nyúltunk...........Mein Gott! még
' azok is melegek voltak.

Oh. azok a rebellis fehérnépek!...........
Ah! mi ez? Nézzétek! kiált fel a potrohos 

elnök, egy iv papit t kezébe kapva az asztalról.
Hozzája tódultunk és olvasni kezdtük:
»Rákfalvi férjek !
Megelégeltük-fegyveretek hatalmút. Ellene szegü

lünk. sőt le is romboljuk azt ugyanazon fegyverrel. A 
nő is jogot és hatalmat kér és vár a családban, a mi 
előtt — ha akartok, ha nem meg kell hajolnotok. 
Ezentúl hiába menekültök ide s hiába küldtük követe
ket hozzánk elveink cs nézeteink megdöntésére. Íme. 
mi is szövetségre léptünk ellenetek: megalkottuk a rák
falvi női czigaretta-klubbot. Ezentúl, ha baj lesz, mi is 
memorandizálunk. ha tetszik, ha nem - punktum! A 
papucsnak győznie kell!«

(Itt jött azután a tiz aláírás.)

Mikor átolvastuk a rebellis kiáltványt, lapos nvug- 
es gondolatjelekké vál’oztunk.

— Lepipáltak! — mormogtam.

- Vége a szűzdohány kellemes illatának! Su. 
hajtott az elnök.

Kampec/, dolores neked, pipa-klubb! :iUln> 
mögé Gyuszi.

Mit tegyünk most? volt a közös kérdés 
Mit? Sokat! monda a potrohos elnök.
Ellenmérget adunk! tóditá az orvos.

- Puskaport a csibukokba! szavalja az cidész.
Reggelig tanácskoztunk. S mi lett az eredi;,-1V) 

Semmi. Hisz csak beláthatják, hogy ha már igy ,^ze' 
esküdtek az asszonyok: mit lehetne mást tenni. mini 
előzékeny stratégiai mozdulattal a sörcsarnokba h1., .din. 
Bizony az elvégre is csak többet ér a pipafüstnél.

Másnap ünnepélyes muri közt -— elégettük a pipa- 
klubb alapszabályait. Ez volt a pipa-klubb utolsó

Ugyan kérem, mondják hát: érdemes még valamit 
Rákfalván kezdeni? Ugy-e nem ?... Igyunk hát tovább!

HÍREK.
Sziámi trónörökös Gödöllön. F. ho 2-án, péntekén 

érdekes vendége volt Gödöllőnek. A fiatal Maim Vájj, 
rasridh herczeg. a sziámi trónörökös látogatta meg a 
gödöllői koronauradalmat és nézte meg a város neve
zetességeit. A vendégek pont tizenkettőkor érkeztek meg 
külön vonaton. Az exotikus fenség társaságában voltak 
Darányi földmivelésügyi miniszter, mint házigazda több 
előkelő miniszteri tisztviselővel, Draschc Lázár Arthur. 
a herczeg mellé beosztott min. fogalmazó, gróf Apponyi 
magyar udvarnagy és gróf Szapáry Pál. Megérkezés 
után a társaság a Száriló pusztára hajtatott, onnan 
vissza mentek az udvari váróterembe dejaunerre. melyen 
hivatalosak voltak Gödöllőről: Kapczy Vilmos fószol- 
gabiro. a 111. oszt, vaskorona-rend lovagja, Nick Ede 
kir. tanácsos, jószágigazgató, Pirkner főerdőmester és 
Pettera fővadászmester. Dejanuer után a barom ti telepet 
és a méhészeti telepet szemlélték meg s az ut menten 
felállított állatosztályt. Majd a kir. kastélyba hajtattak s 
annak belsőberendezését szemlélték meg. onnan a tár
saság az Erzsébet parkba sétált át a felső parkon ke
resztül. majd kocsira ülve, a Haraszt pusztára mentek, 
hol a tehenészetet nézték meg s a rögtönzött népün
nepélyt. melyen czigányzene mellett tánczolta liatalsag 
s melyen hosszasabban elmulatott az exotikus fenség. 
Este 6 órakor utazott vissza a társaság Budapestre.

Alispánunk kitüntetése. Beniczky Lajos, Pestmegye 
alispánja a 111. oszt, vaskorona rendel tüntettetett ki.

Parkírozás ügye- I1’. ho 1-én d. u. fél 3 órakor 
Gödöllő képviselőtestülete rendkívüli közgyűlést tartott. 
A közgyűlés legfontosabb tárgya volt a koronauradalom 
és a község között kötendő szerződés tervezete a Fe
rencz József-tér parkírozása ügyében. - Hosszas vita 
fejlődött ki e tárgynál, a melyben sokan vettek reszt, 
s azután a képviselő-testület huszonkét szóval 
h a t ellenében elvetette a szerződést s ezzel meg
másította előző határozatát. Nem szólunk a dolog ér
deméhez, már úgy is elkésett dolog lenne. Azt azonban 
helytelenítjük, hogy a község képviselő-testülete ön
magát dezavuálja. Ez veszedelmes dolog és egv komoly 
erkölcsi testületben egyáltalán nem illik.

Májusi előléptetés. X’ccsey Géza m. kir. honvéd 
főhadnagy — mint a rendeleti közlöny legutóbbi szama 
közli — századossá lepett elő. A liatal tiszt, ki bar 
városunkból huzamosabb ideje van távol, itt általános 
közkedveltségnek örvend, — aránylag rövid idő alatt 
érte el ezen szép állást, még alig 30 éves. Gratulálunk 
neki e szép avanzsmához.

Házasság. Szekeres Ferencz, a Magyar Orsz.n;» 
Központi Takarékpénztár tisztviselője, e hó elsején, deli 
12 órakor tartotta esküvőjét a Kálvintéri ev. ref. tem
plomban. Szalay Piroskával. Szalay József, a Magyai 
Estilap kiadója leányával. A Szalay-család Göd"llo 
törzsnyaralói közé tartozik s itt közszeretetnek örvci.d.

Gyászrovat. Szabó Albertné sz. Illés Juliánná u i" 
37 éves korában meghalt Péczelen. Temetése inai > 
1-én ment végbe nagy részvét mellett.

Fagy. Csőstül száll az áldás a szegény g.<• hó
emberre cs ő ál.ala mindannyionkra, a kik az any.H 'ki 
termetté élet fogyasztói vagyunk. .\ szeszélyes s az ■ '/•• 
vetést inegtontó tél illán még szeszélyesebb tavas a 
mely a múlt héten cgy-egy napon valósággal télre vál
tozott. Nálunk erős fagyok á virágzásban levő gyünm 
fákat, a rügyező szőlőt teljesen tönkre tették s a ve
tésben öt) százalékos kárt tettek; a szomszédban. il- 
Egerben erős havazás volt a hegyeken. X'igasztal; ' 
azonban gazdáinknak itt említjük meg. hogy az • ■ ■ 
kivető bizottságok működnek s éppen úgy az adop e> 
is. Csak az a kérdés: meddig fognak majd működbe. .> • 
Mert a hol nincs, ott még az ágyúgolyó sem talál, 
mondja a magyar közmondás, s kétségbe vonjuk. h"3 
a legfogasabb adóvégrehajtó is fog-e majd találni nah. - 
ha nem lesz mit.

FÖtárgyalások. Mayer Lajos volt nagy tárcsái E '• 
jegyző bűnügyében - a ki ellen tudvalevőleg sikka 
tás miatt emelt vadat a kir. ügyészség - a főtárg? • 
lásra május 5-ik napját tűzte ki határidőül a pestvn./u 
kir. törvényszék. A főtárgyalásra hatvan tanú van Na.:- 
tárcsáról beidézve. lYr.di-r Kálmán gödöllői lal'"'1 
ellen királysértés miatt emelt vád május 1-én tárgy '■ 
látott a budapesti büntető törvényszéknél Agoraszt" 
elnöklete alatt. A bíróság Nagy György védőbe*/'  lv' 
után a vádlottat felmentette s ezzel elégtételt szolgáltat g 
a kicsinyes bosszú folytán ineghurczolt derék polgári •
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Előléptetés. Demeter Gyula, aszódi kir. javítóin!.- 
zell ! .'to. a XI. Iizetesi rangosztály első li.kuzaiab 
lei* 11 , l"'alulnlll"k 11 '‘"-ekv-- Hatul tisztviselőnek 
_ .baladésAlwz, kit tudvalevőleg rövid idő alatt 
;,».M ni..-.Kiszór er a ....... . hatoság kitüntet., elismerve

Tűz Könnyen veszedelmessé válhat, szobmiz i, 
ápr,:«l-án déluto GMMőn. Mayer János KováS!í 

a<z,t.il<»‘--niuhcly eben. ■'z 1,11 "ssz'fg5'iilt lorgacx megi>\u 
Uh. .,,8 füsttel töltve meg u miiheh hclvisvet SZL. 
Mic-w el.isiet.1 szomszédok hűim,fosai, entvnint-lk 
,i veszedelmes tüzet, úgy hogj a kivonult tií.-.„lt,',s1,......,i.
már nem akadt dolga. " ' '

Öngyilkosság. Egyed Pál, gödöllői guzgvut-i gépész 
api’- i,,. tio-nn ejjel I-tuskolu-utczai lakásán felakaszt,>tta 
'iniigm. leltet gyogyithatlan betegsége miatt követte el.

A tizedik osztálysorsjáték. Sohase Volt szerencsére 
„IV,,, nagyon szükségünk mint most. X'agv»n időszerű 
tehát .. Itt. kir. szab, osztálysorsjáték tizedik sursjaté- 
Itiinak beköszönte. Mar nem uj intézmény hazánkban 
az. os. t.ilysorsjáték. hiszen kilencz sorsjátéka megked- 
veltette közönségünkkel, és meggyökereztette a beléje 
vetett bizalmat. Kifogástalan működése, kezelésének 
abszolút korrektsége, szerencse esélyeinek rendkívül 
kedvez" volta, nyereményeinek sokasága és nagvsi.r i 
a sorsjegyek vásárlását mindenki számára könnrtő 
osztály rendszer a magy, kir. szab, osztálysorsjátékot 
népszerűvé, sőt egyenesen közszükséggé tették. A most 
kezded" X. osztálysorsjáték első osztályára szőlő sors
jegyek már kaphatók. Ennek az osztálynak húzását az 
ideit május 22. és 23-án tartják meg. '

Á HIRDETTMÉNY.
l-.zi-miel közhírre U-R-tik. h„gv llliul:1„ ;t ^agyar kjrá|yi pénzügyminisztérium ellenőrző 

'' A a"V' Sz'''- ‘’^'lysorsjau’. (X. $ o r S j á t é k) I. tisztáimra szoló sorsjegyekéi 
EliilMz.sg.ilinK, azok a loarusilúkuiik árusítás vegeit kiadatlak.
Hráivi 411 ' ■ 1 n""-la2\ ’902, máÍtts hé 221 “ 23*á# 1!irlalik "«*•  A huZiisok “ Magyar

y a lanti ellenőrző hatóság . . királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosán történnek a I luzási 
eremben IV.. Esküter. bejmat a Duna-ukza felőli. Sorsjegyek a Magv. Kir. Szab. Osztálv- 

sorsjatek valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 111(12. cvi április hó 27-én.

Mtigy, Kir. Szab.
< >-zl ;i I s -tor-jti ( ék ósuíyn.

/-ó.vuj. HAZAI.

PLISTILL EDE
I<‘iii<>lkez.<-Hi vii Ilii l:i I :i < i< >I >< >I .1 .< >>. Vnez.i-utoz.n -4GO. Mztiím.

Mindennemű koporsók kaphatók erez-, ketnényfa- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nugyobb méretben. Szemlodelek. virágok, szalagok, sirkoszoruk. viaszgyertyak. Szobahchuzások, 
ravatal-lelallitás. a személyzet díszes egyem uhuban, a gyászkocsi mellett fáklyával, - nyitott 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akar vidékre is. minden felszereléssel elfogadtatik.

gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb árak mellett. ,

c layton & Shuttlewcrth g
mezőgazdasági gépgyárosok á> Budapf 1 V1g'JJr,t
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatn.tk

Locomobil és gözcséplögép-készletek s'
további járgány cséplőgépek, lóhere cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és arató

gépek, BzénagyOJtök, boronák. „Columbia-DríH“
legjobb sorvetbgépek, 

szccskavágók, tépnvágók, 

kukorlcza-morzsolók, 

darálók, őrlő malmok, 

egyetemes aczél-ckék,

2- és 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

Részletes árjegyzékek kívá
natra ingyen és bérmentve 

küldetnek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 

locomobil* és cséplőgép-gyára.

A Franklin-féle

Juagyar Remekírók
Arany János. Arany László. Bajza 

József, ( zuezor G., Garay J.. Kemény 
Zsigmond. Szigligeti Ede. Tompa Mi
hály. Vajda János. Vörösmarty Mihály 
munkái csakis a ITanklin-fcle Magvar 
Remekírók gyűjteményében jelennek 
meg. Senki inas ezidöszerint ki nem 
adhatja, meri kizárólagos kiadó joguk 
a Eranklin-Társulaté.

.1: .5.5 kíílelrs ina ‘d’dll
koniiui.

Az öt kötetből álló első sorozat 
megjelent. Tartalma: Arany János 
munkái I.; sajtó alá rendezi Ríedl Eri- 
g\cs. Vörösmarty munkái I.; sajtó alá 
rendezi <<\lilái Pál. Tompa munkai I.; 
sajtó ala rendezi Lévay József. Garay 
J. munkai; sajtó alá rendezi Eercnczi 
Zoltán. Csiky G. színmüvei; sajtó alá 
rendezi Vadnai Károly.

E gyűjteményt kiegészíti:

Shakspere összes színmüvei 
(> kötetben, kiadja a Kisfaludy-társaság. 
melyet kötve 30 korona helyett 20 ko
rona kedvezményes árun kapnak a 
Iranklin-féle Magyar Remekírók meg
rendelői.

I lavi részletfizetésre beszerezhetők.
Vigyázat! a megrendelésnél, hogy 

a kínait g? űjteményben a fönt felsorolt 
iiók benfoglaltatnak-e ’
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< »■ .jnj!

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és elniiálkdsodás ellen gyors e- biztos 
Itatásnak

Éggel1 m c 1 I p a s z f i I 1 á i,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.

Doboza 1 korona és 2 korona, l’róbadohoz 50 Ilii, 
l'ö- és szélkiildési raktér:

..Nádor" gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyótgyszerlaraban.
Alberti-lrsán: Langhof Gyula gyógyszertaniban. Aszódon: 

Sárkány I .ászló gyógyszertárában.

leljen !

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított.

.n-x. vz.Eii .
50,000 nyereményneK.

Lefnagyubb nyeremény n loirszeroncsAsobb esetben. 

1.000,000 Korona.

Kot nna

1 jutalom OOOOOO
1 nyer, i
1
3
1
1
1
3
í
s
1
7
3

81
07

3
433
703

1338
90
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3990
4900
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02
02 
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■02

CA 
-02
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V
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*
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400000 
800000 
1OOOOO 
90000 
soooo 
7OOO0 
GOOOO 
40000 
30000 
£5000 
SOOOO 
15000 
1OOOO 
5000 
8000 
2000 
1OOO 

500 
800 
200 
170 
180 
1 oo 

f ;o 
40

50,000txx 13.160,000

I%ÍV«ÍI<» 'TX >1 €< >IÍ->ii<fcl!
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk!

Hat millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink: 
.1; < rihiij le./i s< li/ilíisabh sor^jcítéka a mi m. kir. szabad, 

osztalvsursjatekunk. inelv nemsokára újból kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000
PÉNZNYEREMENYNYEL sorsoltatik ki. tehát az összes sorsjegyek 
fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

öt hónap alatt összesen Tizenhárom millió 600.000 koronát, 
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat (illuiiii /«■/- 
iitii/i-lel aluli áll.

Az l-so osztály <'-i'^ileti sorsjegyeinek tervszerű betétjei:
t'i/t/ m/olcíitil (‘hl frt .75 vagyis 1.50 korona

-u » l.öo » 3. »
<'!/;/ /rí 11 2) » 3. - » 6.— »
<■;/!/ (1 1) » 6. » 12. - • »

A sorsjegyeket iihhii'rllel vagy a /»<’// _• ellenében
küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul.

Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 

folyó óv május hó 10-ig' 
bizalommal hozzánk küldeni.

TÖRÖK A. és TÁRSA
bankház BUDAPEST.

--------jtazánk legnagyobb öetail osztálysorsjáték üzlete. =
Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: 

Főüzlet: 17.. Teréz-körút 46 fi 
Fiókok: 1. I’áezl körút 4.

,, 2. .lliizen m-körút II.
,, 3. Erzsébet-körút <í4. 

Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztály

sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben).I

< utánvételeim kérem. ? í I
korona összegben | postautalványnyal küldöm. |

o.

Vii-iz.ontolnru.MÍtók kedvező íbltótelok mellett. kerestetnek!
„EMKE1 padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

E M K Eíirí p a d ij ó f é niy nij á; z t
s igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az ..EMKE" jajára 
szolgál. A Berkes-féle ,,EMKE" padló lakk : a szobapadlok fényezésére kiválóan alkalmas, mert

szobapadló fény máz: rögtön szárad és igy a fényezett szoba már 1 
szobapadlo fénymáz: szagtalan, tehat nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobapadlo fény máz: 
szobapadló fénymáz: 
szobapadlo fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, lehal legtartósabb, 
szobapadlo fénymáz: üveg keménységűvé válik, s így legkevésbbé kopik, 
szobapadlót fénymáz: szeszszel hígíthat".
szobapadló fénymáz: !•......................... 1 ’ ‘
szobapadló) fénymáz: a ragadós padlókat szárazzal teszi.

1 kgxm íivetf bérmentve biírliovn. ’-J körömi
és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad?- Eladási helyek: Murczko Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf <’zegléd. Turnay l’ál vaskeresked- 

L’jpest, Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.
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„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE"

oia múlva használatba vehető.

mosható, s szárazra torülve fénye még fokozottabb, 
víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.

kitünően alkalmas konyhabútorok, es inas erős használatnak kitett tárgyak mázolására.

Gyártás

NYOMATOTT SUlll'I.CZ .1. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.
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