
v. évfolyam. 46. (251, száni.) 1904. NOVEMBER 6.

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HE' 1 LAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évre . 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél ívre 4 „ | Egyes szám á-a 20 fillér.

Bérr.ientetlen leveleket nem fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP
FLELÖS SZERKESZTŐ

NYIRY I.AOS.

SZERKESZTŐSÉG cs KIADÓHIVATAL
ASZÓDON.

11 1 K’ I) JC T B S B K :
egyezség s'.érint iutány< s áron l.özölht ik. NYILT1ÉR s »r < 

<X> íilér. Előfizetőinknek nayy árkedvezmény.

Művészetet 
mindenkinek! *

Evek során kardoskodom érte, 
hogy demokratizálják a nagy zenét. 
Részesedhessen benne a nagyközön
ség is. Jusson belőle azoknak is, akik 
a muzsikát megértve, gyönyörködnek: 
azoknak is, akiket még előbb rá kell 
szoktatni a zene gyönyörűségére. És 
jusson a vidék városainak is, amely
nek intelligens népe csupa fogékony
ság, csupa lelkesedés a művészet iránt.

Isten tudja, hányszor követeltem, 
hogy itt a fővárosban a filharmóniku- 
sok rendezzenek a népnek és az ifjú
ságnak olcsó hangversenyeket s hogy 
tegyük lehetővé az olyan zenekar ala
kítását, amely a vidéken is bemutatja 
a zeneművészet nagy alkotásait. Szub- 
venczionálja az állam s ahol lehetsé
ges a helyhatóság is ! És támogassa 
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag 
is a társadalom ; az a tehetős közön
ség, amelylyel meg lehet értetni, hogy 
* Gcrő Ödön, a kiváló kritikus ezen eredeti 
czikkét ajánljukolvasóink figyelmébe. Szerk. 

milyen nagy kulturális kötelességei 
vannak.

Mert nagy kulturszükségesség és 
szocziális kötelesség annak a demons
trálása, hogy a művészet nemcsak a 
jómód kiváltságosainak szolgálója. A 
képzőművészet sem az, az irodalom 
művészete sem az, de a muzsika mű
vészete sem az. Pedig nagyszellemü 
elkeseredettek ezt hirdetik róla. Tolsz
toj könyvet irt erről a bölcseségről. 
Rábizonyította a művészetre, hogy a 
népnek semmi köze sincs hozzá, hogy 
nem jut neki a szépségből s hogy a 
nagy általánosságot még érni sem éri.

Úgy lehet, hogy a művészetet 
rosszul adminisztrálták s hogy ezért 
mintha igazuk volna azoknak, akik a 
kultúrából kitagadják. Vájjon nem le- 
het-e abból a rossz adminisztráltság- 
ból más következtetést is levonni ? 
Azt például, hogy próbálkozzunk meg 
a jó adminisztrálásával. Az egyenlőség 
egyenlőség és demokráczia alapján és 
annak a tételnek az alapján, hogy a 
népnek ki kell adni az ö szépségéből 
kijáró jussát. És módot, alkalmat, te

hetséget is kell adni neki, hogy ezzel 
a jussával élhessen. A nevelés és az 
oktatás arra törekedjen, hogy az em- 

I bereket szívesen dolgozni és szépen 
mulatni tanítsa. Tanítsa az embert 
gyönyörködni és tanítsa rá arra, hogy 
kiizdje ki magának a gyönyörűséget. 
Követelhesse a nép a maga számára 
a művészetet és hódítsa vissza a maga 
számára a művészetek munkájában 
érvényesülő kulturenergiát.

Művészetet a népnek, szépséget 
a gondok enyhítésére 1 Sok esztendő 
óta a művészetnek ezt a demokrati
zálását és a népnek művészetre neve
lését követelem. A filharmonikusokat 
is addig zavargattam ezzel a követe
lésemmel, amig végre belátták a kö
vetelés igazságát. Úgy lehet, hogy 
nem is az én sürgetésemre, hanem a 
magnk ötlete helyességéről meggyőző- 
dötten szánták rá magukat népszerű 
hangversenyek rendezésére. De hiszen 
ebben az esetben nem kitaláló, hanem 
a találmány fontos. Az, hogy a fil
harmonikusok muzsikálni fognak a 
népnek és az ifjúságiak. Az, hogy

TÁRCZA.

A szép Regináid.
Irta : Szőllősi Zsigmond.

Regináid, a szép Regináid csak ugy 
ropogtatta az asszonyi sziveket, mint a gyer
mek a ezukrot. Vagy hogy méltöságosabb 
hasonlattal éljek, ugy bánt velük, mint 
vihar a falevéllel: csak rájuk fújt és már 
lesodorta őket. Nem mondom, hogy hivatá
sos nöcsábitó volt, mert nem is fáradozott 
azzal, hogy csábítgassa őket. Egyszerűen 
hagyta őkét csábulni. Ha valamelyik szép 
asszony ilyenformán rimánkcdoít hozzá :

— Kedves szép Regináid, legyen szives 
csábítson el engem I — a szép Regináid 
gúnyos mosolyra vonta ajkait es igy vála
szolt :

— Maga egy kicsit el van bizakodva, 
pintyőkém. Azon mar túl volnék, hogy én 
csábítsam el magukat: de ha az a maiheur 
érte, hogy belém méltóztatott bolondulni, 
hat csak csábítson el maga engem. Nem 
vagyok rossz fiú és megígérem ezennel, 
hogy nem fogok túlságosan védekezni.

Mit tehettek a szegény asszonyok : ha 
őket nem akarta ostromolni a szép Regináid, 
hát ők ostromolták a szép Regináldot. Meit 

Regináid szép volt és ellenállhatatlan. Regi
náidba bele kellett bolondulnia minden asz- 
szonynak, — ezt érezték az asszonyok és 
tudta Regináid.

Regináid tehát csak mosolygott és 
hagyta, hogy szeressék, amig csak bírta a 
szerelmet. Sokáig bírta, de mikor már a 
soknál is több volt a jóból, megunta a 
dolgot.

Egy kicsit megcsömörlött a szép Regi
náid és kétségbeesetten fakadt ki :

— Örökké ez igy nem mehet 1 Az én 
türelmemnek is van határa. Nagyon sajnál
lak benneteket szegény, szerelmes asszonyok, 
de én megszököm.

És a szép Regináid megszökött. El
ment a hegyek közé, ahol volt egy mohos 
kastélya, négy lapos toronynyal. Ebben la
kott egy öreg kulcsár. Az öreg kulcsárnak 
volt egy öreg felesége, meg egy fiatal leánya. 
Az öreg kulcsár kastélyt őrizte, a felesége a 
leányt őrizte, a leány pedig kecskéket őrzött.

A szép Regináid bezárkózott a négy- 
tornyu kastélyba és fáradhatatlanul pihent. 
Minden tejet megivott, amit a kecskék ad
tak és minden tojást megevett, amit a tyú
kok tojtak. lyy aztán volt annyi ereje, hogy 
a levelekre, amelyek kosárszámra jöttek 
utána szépen ráírhatta a borítékokra, hogy 
„vissza".

És boldogan mosolygott, mikor készen 
volt valamennyivel.

Hogy múltak a napok, valamivel keve
sebb dolga lett a szép Regináidnak. A leve
lek megfogyatkoztak és egy hónap múlva 
már olyan kevés jött, hogy a szép Regináid 
igy gondolkozott :

— Talán el is olvashatnám őket.
Természetesen egyazon tartalma volt 

valamennyinek. Keserű szemrehányás, majd 
enyhe hangja a bocsánatadásnak, végül pe
dig lázas sürgetése a türelmetlen vágynak.

Eleinte boszankodott rajtuk a szép 
Regináid, utóbb csendes részvétté enyhült a 
bosszankodása.

— Regények I — mormogta. 
Egyszerre aztán elfogytak a levelek. 
Egy szép napon egyetlen egy se jött, 

se rózsaszínű, se sárga, se fehér. A szép 
Regináid kétszer is megkérdezte a kecske
őrző leányt, aki a leveleket szokta kihozni a 
faluból :

— Nem jött levelem ?
— Nem jőve, instálom.
Ekkor már boszus volt a szép Regi

náid és amint telt a nap, egyre nőtt az el
keseredése. Mély megvetés töltötte el a lel
két és szenvedélyesen ismételgette :

— Hálátlan népség I
De másnap megint nem hozott levelet 

a leány.
A szép Regináidnak most már ökölbe 

szorult a keze. Nagy lépésekkel járt fel és 
alá a négytornyu kastélyban és nehéz lép' : 
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népszerűsítik a nagy zenét, a miénket 
a magyart és a nagyvilágét. Az, hogy 
érvényesül a népnek a művészethez 
való joga. Az, hogy a művészi élet
fölfogás megint hódíthat valamelyest, 
hogy a zenéről való elfogultság köre 
apad s hegy a népnek jókora része 
kiszabadul azoknak a hatalma alól, a 
kik a zenéről, de a többi művészetről 
is babfélétekkel traktálják.

A kultúrának nagy vívmánya az, 
ha megcsappan azoknak a hatása, 
akik akár léhaságból, akár erőszakos ' 
tudatlanságból az ellenségei.

A nagy zene, a szép zene. A I 
nép javát szolgálja az, aki módot ad ■ 
neki a szép élvezésére. A filharmo
nikusok derék dolgot miveinek, tehát ; 
amikor végre-valahára kimentik ma- 
gukat az alól a vád alól, hogy a | 
művészet arisztokrata voltát szolgál- i 
ják s hogy nem akarnak tudomást [ 
venni a művészetre jusst formáló ' 
sokaságról.

Azt halljuk, hogy a filharmoni
kusok a zene népszerűsítésében nem 
maguk lesznek. Még egy másik nagy 
művészi zenekar is alakul, hogy a 
zene remekeit az általánosságnak köz
vetítse. Ez a zenekar be akarja járni 
a vidék városait, hogy ott nagy hang
versenyeket rendezzen.

Sztojanovics Jenőről hiresztelik, 
hogy százhúsz kiváló muzsikust tobor- | 
zott ebbe a zenekarba. Hivatásos és 
hivatott muzsikust. Ő maga is az. A 
zene a mestersége, a lelkesedése, a 
hivatása. ír zenét és ir a zenéről, 
komponál és kritizál, tanít és agitál. 
Ezermester a muzsikában, de mester 
is. És nemcsak zenész, hanem publi- 
czista is. Ma falán már nem az, de 
jó ideig az Írásával 'is remekelt. Ta
lán nem is a zenész voltával, hanem 
publiczistikai lelkiismeretével ismerte 
föl a zene demokratizálásának szük
ségességét.

A zenésznek csak művészi világ
felfogása van, de a publiczistát a 
szociális lelkiismerete is ösztökéli.

! Az uj zenekar talán nem pusztán 
művészi, hanem társadalmi intézmény 

i is. Annak tervezik azok, akik meg- 
I alakítják. A nép műveltség és az 

egyenlőség intézményének.
Ha a megalakítása pénzen mu- 

l ük, akkor az uj zenekar jogot for- 
I málhát a városok és az állam segi- 
' tésére. Azok a hatóságok, amelyek a 

lóversenyt pénzzel istápolják, nem 
sajnálhatják a segedelmet attól az uj 
zenekartól. Elvégre van akkora tár
sadalmi érdek az ember nemesítés, 
mint a ló nemesítés. Bocsáttassák 
meg ennek a mondásnak az ő szó
játék volta. Csak éppen az igazságát 
vegyék figyelembe. Azok is, akiket 
nálunk illetékes köröknek hívnak.

Viharos.

A fogyasztási szövetkezetek 
czélja.

Ha futó pillantást vetünk a magyar 
nép megélhetésének nehéz és gondterlies 
küzdelmeibe, látnunk kell, hogy az évről- 
évre nehezebb és nehezebb viszonyok közé 

! ékelődik.
Hazánk földmiveseinek, kisiparosainak, 

kis hivatalnokainak helyzete bizonytalan 
jövője kétségbeejtő a folyton dráguló fo
gyasztó czikkek emelkedő árával szemben.

A létérdek megóvása, ha minden téren 
arra törekszenek az egyének, hogy közgaz
daságunk legfontosabb tényezőjét: a szövet
kezeteket országosan megteremtik.

Ez az életképes közgazdasági eszme 
kimer thetlen forrás a jövő gazdasági fejlő
dés biztosságához. Mi kell hozzá ? Feleba
ráti szeretet és a közjónak érzése. Ez a 
felebaráti szeretet és együttműködés építheti 
és fejlesztheti jövő haladásában; e két em
beri érzés zöldelö reményt érlel az idők 
méhében a szívnek és földi igazságnak leg
szebb és leginagasztosabb szavát megter
mékenyíteni: „Mindnyájan mindnyájunkér 1“

Ha ezen általános és magasztos elve
ket szem eiőtt tartva kezünkből a fonalat 
ki nem ejtjük, törekvéseinkben egymást 
szeretettel támogatjuk, ha mindnyájan tiszta 
szívvel önzetlenül gondolkozunk és dolgo
zunk egymás jóvoltáért, akkor felépítjük a 
gazdasági élet egyik oltárát, ahol a magyar

nép fáradtságának megtermékenyült gyümöl
csét szedi le' saját véreinek gyarapítására 
és boldogitására.

A fogyasztási szövetkezetek eszmélyét 
Hazánkban megteremtette a kölcsönös szük
ség, a jövőbe látás érzete s a/, ország ve
zető bölcseinek szivében feltámadt gyöngy 
harmattól megtisztult gondoskod is, amely 
nélkül boldogság, teljes emberi törekvés, 
igazság és szeretet el nem képzelhető. Meg
teremtette a mély hazafiságból származó 
humánus felfogás, hogy a nép gyermeke 
tudjon élni, takarékoskodni és a maga lá
bán járni.

Megteremtette a törvény, jog és czél- 
szeril áldásos alkotás mellett a földmives 
és kisiparos osztályon elkövetett gyakori 
visszaélések. így támadtak az egyes cso
portok tömörülése, amelyhez az allam se
gítő keze is felemelkedett, hogy az ország 
legbecsesebb elemét: a köznépet megmentse 
és talpra állítsa.

Az állam istápolása és egyesek buz
galma, fáradságot nem ismerő kitartása 
mellett évente hangyaszorgalommal szaporo
dik a szövetkezetek száma, kell, hogy telje
sen jogos, humánus és hazafias intézmény 
legyen, amelyet életrevaló, becsületes és 
ügyes vezetéssel sem felekezeti, sem politi
kai, sem kereskedelmi szempontból megvá
dolni nem lehet. Szerény véleményem szerint 
kalapot kell emelni az előtt a férfi előtt, 
aki azt egy-egy községben megteremti és 
beállítja. Az a férfi — férfi-munkát végez 
és embertársainak nyújt annyi hasznot, mmt 
sok-sok álpróféta.

A szövetkezetek eszméje Angliából, a 
világ legelső kereskedő államából indult ki, 
hogy mint lángtenger fussa be a világ min
den müveit népének gondolkodását. Mint 
minden uj eszme, — ez is lassan szívódik 
fel a nép vérébe, de hála a Gondviselés 
kifürkészhetlen akaratának, hazánkban meg
értették a szózat intő szavát s kezd tért 
hódítani és virágozni. Hogy mennyire fontos 
gazdasági kérdés — mutatja ez évben Buda
pesten megtartott szövetkezeti nagy gyűlés, 
ahol Európa államai képviseltették magukat 
s eszméket cseréltek a szövetkezetek szerve
zése tárgyában. Ez a gazdaságilag messze- 
kiható gyűlés álló csillag gyanánt sugározza 
be azok gondolkodását, akik e drága haza 
polgárait szeretik s értök tenni is akarnak. 
Ezen gyűlés lefolyásáról a napilapok bőven 
írtak annak idejében s én bemutatok egy 
kis statisztikát, ami nem lesz érdektelen : 
Magyarországban a központi hitelszövetke
zet majdnem 2000 helylyel, 400.000 taggal 
és 30 millió karom értékkel növeli az or
szág közgazdaságát. A „Hangya" 500 fo

ala’.t döngölt a talaj. Délután már azzal fog
lalatoskodott, hogy olvasgatta a régi levele
ket, amelyeket véletlenül elfelejtett elégetni. 
Alkonyaikor pedig kitört kebléből a sóhajtás.

— Csak még egy akadna, aki hívna I
A szép Regináid ezután busán járta az 

erdőt, a hegyet. Immár nagyon egészséges 
volt cs a szive szörnyen szomjazta a sze
relmet. De ő a szép Regináid volt, aki os
trom nélkül meg nem adhatta magát és 
hívás nélkül vissza nem mehetett. Várta, 
várta, mikor jön a levél, amely epedő szó
val édesgeti vissza, de az idő telt, levél nem 
jött és mennél több idő telt, annál kevesebb 
lett a reménysége, hogy jöjjön.

Majd belehalt már a bánatba ; de a 
sors kedveke a szép Regináldot, — hisz a 
sors is csak asszony I — és egy napon uj
jongva jóst a kecskeőrző leáll).

— Levelet hoztam I
I los:'...aus, írnom, szerelmes formájú 

levél vei .
Haiavónyzöld, az irás pedig kék rajta, 

az is h< ;...mkás, finom, . zeielmes formájú. 
.'. szép Regináidnál kis diák korában se 
dobogott jobban a ..zive, amikor az első 
ilyenfajta levelet kapta. Piros lett az arcza, 
csillog. ,i pirult a szeme, amikor olvasta :

őst Írok neked szép Regináid mi- 
, hogy rajtam kívül senki se ir

többé neked. Bevártam, amig mindenki el
felejt és amikor mindenütt be van már tölt
ve a helyed. Bevártam, amig senki se em
leget többé. Nehéz volt a várakozás, ám
bár nem volt hosszú. Most már tudom, 
hogy egyedül vagy és ime fölkereslek.

Én vagyok az akit lázas szenvedély- 
lyel szorítottál a szivedre és akinek égő 
csókok között esküdtek a fülébe, hogy 
„örökké 1“

És azt is. hogy „senki már rajtad 
kívül soha !“ Én is megesküdtem és ime 
állom eskümet. Várlak, hogy jöjj és ha 
hívsz, megyek. Ha férfi vagy igazán, aki
nek egész a lelke, szent az érzése és a 
szava, tudnod kell, ki vagyok. Ezért nem 
írom meg a nevemet. Ha nem találnád ki 
nem érdemlenéd meg, hogy megtudd 1“

A szép Regináid elolvasta a levelet 
egyszer, kétszer, tízszer, százszor. Egész 
mip egyebet se csinált csak olvasta. Haj
úéi pirkadásánál, déli nap fényénél, alko
nyat homályában. Találgatta az Írást, fiir- 

[ készte a múltat és ezernyi esküvései kö- 
j zött a múltnak, mohó érdeklődéssel kutatta 
. ezt az egyet.

De jó Isten I A szép Regináid annyi ! 
asszonynak, leánynak esküdte a fülébe szi- | 

| laj csókok között, hogy „örökké" és any- |

nyinak elsusogta, hogy „senki mást rajtad 
kívül soha 1“ . . .

Tessék elhinni, a szép Regináid sírt 
kétségbeesésében és ugy sóhajtozott :

— Eh miért is esküdtem badar szív
vel annyinak, hogy „örökké" és egyedül őt 
fogom szeretni. A temérdek esküben most 
sehogyse találom az egyet: pedig eskü
szöm I most igazzá váltanám ez egyet, ha 
akkor, amikor tettem, nem is volt igaz ! 
Jaj nekem, hogy igy játszottam az eskükkel, 
most bosszút állanak rajtam.

Valósággal buskomor lett a szép Regi
náid. Naphosszat ott ült az ablakon ’és 
szegény, fáradt emlékezete lankadt szár
nyakkal röpködött a múltban a hamis sze
relmek tarlóján, keresve ezt az egy igaz 
szemet, amelyből a jövő boldogsága kicsi
rázott volna. Közben pergett az idő.

A vé.i kulcsáron, meg a feleségén 
kiviil a kecskeőrző leány mellé felkerült a 
négytornyu kastélyba egy ifjú kecske pász
tor is.

Mind párosával voltak, csak a szép 
Reguláid bolyongott egymagán a felső szo
bákban nézte sóhajtozva, miként borítja a 
hegyeket a hó, mialatt csüggedt lelke ve
szendő reménységgel kutatta a letűnt múlt
ban az elveszett jövendőt . . .
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gyasztó szövetkezetét teremtett s mind bámu
latos eredményt mutat fel a gyarapodás terén. 
Vívmányok ezek a megélhetés ezer bajai 
között akkor, amikor a szegény nép érdeké
ben történő üdvös eszmék átvitelét megaka
dályozandó, ezrével lépnek fel a tanácsadó 
álpróféták az ő „jaj“-szavukkal, pedig jól 
tudják, hogy a szövetkezetek vatóságos ál
dások a nép felsegitéséhez.

Hogy a szövetkezetek a XX. század 
legfontosabb közgazdasági és társadalmi té
nyezőjének programmja, mutatja azt, hogy 
állami életünk föfaktora gróf Tisza István 
miniszterelnök a budapesti nagy gyűlésen 
megjelenvén, oda nyilatkozott, hogy a szö
vetkezeteket múlhatatlanul támogatni és erő
síteni kell az államnak, egyénnek egyaránt. 
Szerinte : A szabadságot, társadalmi békét, 
az egyéni függetlenséget a szövetkezetek 
által lehet elérni. A szegény földmives és 
iparos embert arra kell nevelni, hogy a 
maga lábán tudjon járni, — erre a szövet
kezetek a próba iskolák, ahol okos gazda
sági szellemet, egyéni e.őt és egyéni tevé
kenységet merit a nép, a melynek tudása 
által megszerzi maga számára mindazt az 
erkölcsi es szellemi föltételt, amelynek se
gítségével élni tud. — Az ilyen szövetke
zeteknek csak örvendhet az allam, társada
lom egyaránt s támogatásával hazafias cse
lekedetet müvei.

Magasztos eszmék és áldásos szavak, 
amelyeknek minden pontját be kell várni, a 
szív és elme feledhetetlen oltára, hogy ott 
éljen és növekedjék népűnk boldogságára. 
Ily útmutató után alakult meg városunkban 
a fogyasztási szövetkezet, amely ma még 
csak kezdetet jelent, de még is megnyílt, 
életre kelt. A kis mag ime kihajtott, s jó 
ápolás mellett erős fává növekedhet.

Főtörekvése és czélja a szövetkezetek
nek, hogy tagjainak jó áru beszerzés mel
lett családonként évente 50—100 koronát 
megtakarítsunk, ami óriási összeg egy sze
gény család számára mint megspórolt ösz- 
szeg és termékeinek eladását közvetítse.

Polgártársak 1 Istápoljátok a szövetke
zeti eszmét, meglássátok annak hasznát és 
czélszerüségét. Értsétek meg a kor intő sza
vát — Isten is velünk lesz és megsegít. A 
ki soha nem kezd, soha nem végez 1

Csontos Alajos

HÍREK.

Udvart hirek. Ö felsége a király ma 
délután fog megérkezni kíséretével Gödöl
lőre. ö felsége az eddigi mgállapodások 
szerint most csak 11 napot fog itt tölteni, 
mely idő alatt többször berándul a fővá
rosba is.

Hynten. Ifj Szabó Kálmán kir. korona
uradalmi építészmérnök nővére, Gizella, mai 
napon d. e. 11 órakor tartja egybekelési 
ünnepélyét Budapesten a Józsefvárosi temp
lomban ifj. Regner Ferenczczel.

Elhalasztott közgyűlés. A gödöllői 
kaszinó tegnap délutánra az Aranysas ház 
megvétele tárgyában össze hivott rendkívüli 
közgyűlését elhalasztotta, mert azon a tagok 
nem jelentek meg határozatképes számban. 
A rendkívüli közgyűlés az alapszabályok 
szerint egy hét múlva, vagyis c ho 12-én 
d. u. 5 órakor fog megtartatni.

Gödöllő járdája. Meglehetősen furcsa 
dolog, de tény, hogy Gödöllőn a most 
folyó járda kövezésnél igen sok helyt tel
jesen mellőzik a mérnöki terveket, nivel- 
lirozást stb. és úgy járnak el, amint azt a 
befolyásos, vagy támogatókkal b r > tulajdo
nosok kívánják. így azután természetes do
log, hogy Gödöllő utczáit a kövezettel sok 
helyt valósággal elrútították minden aesteti- 
kai ízlés és a szokásos utcza szabályozási és 
rendezési elvek mellőzésével. Gödöllőnépem r 
szinte lázong a sok visszaélés láttára. Jelen
leg a Ferencz József téren folyik a kövezés, 
még pedig valami alispáni rendelet (?) foly
tán, oly módon, hogy az még egy valamire 
való országidon sem volna megengedhető. 

Valóságos hegyeket és völgyeket formálnak 
eze i az utón és nem egyenes, hanem való
sággal hullámvonalban akarják vinni a köz
ség eme fő közlekedési vonalán a gyalog
járó felszínét. S mindez csak azért, hogy 
egy-két protekeziós ház mellett feltöltés 
vagy levágást ne legyen szükséges csinálni. 
Eltekintve attól, hogy ez a községnek csak 
fölösleges tulkiadásokat okoz, eltér a mér
nöki tervektől s a nivellirozás által megálla
pított nívótól is. Elöljáróságunk azonban 
nincs, hogy a vállalkozó ezen munkálatait 
ellenőrizné. De hát hogy is kívánhatna eny- 
nyit tőle Gödöllő polgársága.

Népgylilés. Rózsa István és társai 
népgyülést jelentettek be a gödöllői főszol- 
gabiróságnál a gödöllői járda kövezés ügyé
ben. A népgyülés ma délután 4 órakor lesz 
megtartva Gödöllőn, a Petőfi-tércn.

Isaszeg; építkezése. Az isaszegi is
kola és községház építkezése már szépen 
halad a befejezéshez. Az iskola már tető 
alatt van és a községháza falegyene is meg 
van már s igy a tél beálta előtt még az is 
tető alá fog kerülni.

Iskolai hir. Ma nyitja meg ünnepé
lyesen az országos nőképző egyesület Veres 
Pálnéról nevezett leány-iskoláját a Zöldfa-u. 
34. számú házában. A megnyitó ünnepsé
gen az ünnepi beszédet Csiky Kálmánná 
egyesületi alelnök mondja. Az ünnepen 
megkoszorúzzák Veres Pálné arczképét.

Választási elnökök. A gödöllői járás 
területén a megyebizottsági tagválasztásokon 
választási elnökök s alelnökök lesznek : 
Csömörön Tőkés Gyula eln. dr. Csil- 
lag'Szilárd aleln. Rákoskeresztúron 
Szegedy Albert eln. Huszka Gyula alelnök. 
P é c z e 1 e n id. Fáy Béla elnök. Szilágyi 
Emil aleln. Gödöllőn Polner Lajos eln. 
dr. Zachár Kálmán aleln. Bagón Fridrich 
Béla eln. Hanisch György alelnök. T’u r á n 
Molnár Jakus eln. Pászkay István alelnök. 
Z s á ni b o k Benitzky Ádam elnök. Polner 
Sándor alelnök. V a 1 k ó Hajdú István eln 
Juhász Mihály aleln. Aszódon br. Pod- 
manitzky Levente eln. Ifj. Taliy István al
elnökök.

Betörés. Péntekre viradóra, éjjel úgy 
12 és 2 óra közt Isaszegen kiásták Radács 
János házát és elvittek onnan az utczai 
szobából minden értékesebb ruha és ágy
neműt. A nyomozás ez ügyben még nem 
vezetett eredményre. — Megemlítjük itt, 
hogy Isaszegen a postahivatal is állandó 
veszedelemben van az ily betörési esetek 
miatt, mert nagyon ki van helyezve, való
sággal a faluvégre és senkit sem lepne meg, 
— irja tudósítónk, — ha egyszer annak 
feltöréséről vennének hirt. Különben úgy 
látszik, hogy Isaszegen professionátus betö
rők és nem dilettánsok garázdálkodnak, 
szakavatott munkájuk legalább azt árulja el.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL LŐ N Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.
— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészittetnek.

A József föherczeg Szanatórium
Egyesület sorsjátékét, az országszerte meg
alakult hölgybizottságok rendkívül népsze
rűvé teszik. De meg is érdemli <z a derék 
egyesület a közönség támogatását, mert el
tekintve attól, hogy a szegénysorsu tüdőbe
tegek megmentése érdekében mi k >dik, — 
a sorsjáték nyereménytárgyai is olyanok, 
amelyeknek nyerési crélyei reményében ér
demes sorsjegyeket vásárolni. Az első nye
remény egy 22'000 koronát érő rendkívül 
modern foglalatú ekszer-kollekczió ; a má
sodik : egy 500 kötetet tartalmazó pompás 
könyvtár, amelynek szekrényét művész rajza 
után egyik udvari szállítónk készitétte ; a 
harmadik főnyeremény : öt különböző fegy
vert tartalmazó vadászállvány, teljes vadász
felszereléssel, Ehárom főnyereményt, amely 
valóságos látványosság-számba megy, a 
közel napokban kiállítják közszemlére a ki
rályi bérpalotában levő iroda helyiségben, 
ahol bárki áka1 megtekinthető lesz. Ezen 
kivüj még 725 kisebb nagyobb uyeremény- 
tárgya van a sorsjátéknak.

Minden konkurrenczia ellenére leg
elterjedtebb, tellát legolvasottabb lapja ez 
országnak ma is a Pesti Hírlap. Mert poli
tikája népszerű ; minden irányban függet
len, szókimondó ; a nagyközönség igaz ér
dekeit szolgálja s a közvéleménynek min
dig hü tolmácsa. Czikkirói, tárczairói, szak- 
tudósitói, humoristái az ujságiró-világ jele
sei. Tartalma — komoly és mulattató — 
az összes napilapokét felülhaladja s mégis 
rendkívüli kédvezményekben is részesíti 
előfizetőit. Így minden előfizető karácsonyi 
ajándékul kapja a Pesti Hírlap nagy képes 
naptárát s kedvezményes áron rendelheti 
meg a Divat Szalon cziniü kitűnő divatla
pot. Az uj évnegyed alkalmából azért fel
hívjuk az ország legkedveltebb lapjára t. 
közönségünk figyelmét, megemlítve, hogy 
az előfizetési ár (negyedévre 7 korona, a 
Dtvat Szalonnal együtt 9 korona) a Pesti 
Hírlap kiadóhivatalába (Budapest, V., Váczi- 
körut 78.) küldendő.

HÖLÓYEIM!! ~ -
szám alatti

„Párisi Nagy Csipke Áruház" 
ahol selymek, csipkék és szalagok rendkívül 
olcsó árban kaphatók. — A n. é. hölgy

közönség szives pártfogását kéri 
SZÉKELY MIHÁLY, Király-utca 33.

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

belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.
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CSARNOK.

A nyugalmas rév.
Irta : Kóbor Tamás.

(Folytatás.)
Az asszony különben nem jele 1 tk eze 

kinn volt a konyhában.
Peval barátom ragyogó arczczal a bá

mulat hangján magyarázta, hogy a felesége 
igen barátságos vendégei irányában, de a 
mig a dolgát el nem végezte, az istennek 
sem mutatkozik. Közben megmutatta egyik 
gyerekét. Egy bamba, hihetetlenül csöndes, 
ötéves fiút, aki lekuporodott a földre s apró 
öklét a szájába tömte.

Végre nyílt az ajtó s megjelent az asz- 
szony.

A hideg futott végig a hátamon. Kö
nyörtelenül összcszoritott ajakkal kívánt jó
napot s szeme pillantása egyszerre ráterjedt 
az egész szobára. Eszre is vett valamit, mert 
szó nélkül kiment, egy törlőrongygyal tért 
vissza s megtörülte az ablak fáját. Ez az 
asszony folyton a porra vadászik, mániákus 
tisztasági dühben szenved.

Amellett ö maga hihetetlenül lompos 
és piszkos, ehiizoit alakján csak úgy lógtak 
a ruhadarabok s ahogy száját kinyitotta, a 
tisztában fogak sárgan-feketén villogtak ki 
belőle. Keze löl volt törve a sok sikalástól ; 
a haja pedig kóczos. Beszéde lusta és ki, i 
mért, meg a szavakkal is takarékoskodik. 
Amit mond, a házra és pénzre vonatkozik. !

Peval barátom pedig az ablakban egy I 
székre ülve, diadalmas tekintettel nézett rám. [ 

Mikor az asszony szó nélkül távozott, j 
megszólalt :

— Ez az én nyugalmas révem, ilyen I 
az én bo dogságom. A feleségem szeret, i 
ahogy asszony csak szerethet. Aztán ugye
bár nem is látszik meg a takarékosság, 
mely a háztartásban uralkodik ?

Némán bólintottam igent és sietve 
ajánlottam magamat. Emlékezetembe véstem 
az üde, az illatos, szép és elegáns ballerina 
képét s beleképzeltem a lakásba.

Milyen egészen más színezete volna I 
S elgondolom, hogy az én Peval bará

tom akkor a régi dandy volna, aki minden
nap a borbélynál fésülted magát, Bécsben 
mosat s aligha volna szegényebb, mint most, 
mert hiszen Gizi tud elegáns lenni az ö 
becsületes szegénységében is.

Aztán állattam, hogy az az üde terem
tés csakugyan nem lehetett ez embernek a 
felesége, mert a férfi nem azt a lányt veszi 
el, akit szeret, hanem azt, akit érdemel.

Negnyilt Szolnokon
(Sz' ry-utezában) a kor kívánalmainak 

megfelelő modern felszerelésű
drogéria,- gyógyszeráru,- é 

illatszerüzlet 
hol raktáron tartjuk a kontinens legjobb 
és legkeresettebb angol és franczia 
illatszereit, mindennemű pipereczik- 
keket] kötszereket, gummiárukat, a 
gazdaságnál szükséges fertőtlenítő és 
egyéb szakmába vágó árukat, valamint 
eredeti angol rum, franczia cognac 
es különféle gyógyborokat, orosz- és 
kinateát budapesti legolcsóbb árak mel
lett. Ajánljuk továbbá a n. é. hölgyközön

ség.ie.v el.smert és közkedvelt
a r c z k r é in íi nk 2 t, 

1 tégely orgona krém ára 1 K. 
orgoná-szappa i ■ ra 70 f. hozzávaló 
orgon. ,-böigypor 1 doboz 1 koronáért 

kapható:
KŐHALMI és SZOBONYA 

gyógyár raktára a „Sas„-hoz Szol nők, 
Szapáry-utcz a. Sürgönyczim : 

Drogéria, Szolnok. Telefonszám : 88

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy számos éven át Bu
dapesten létező

fehérnemű tisztító intézetemet
Hatvanba, Szalkay-utcza 979. sz. (özv. Kolibál-féle házba)

helyeztem át.
A

lesz
engem b. megrendeléseivel megtisztelni. A fehérneműt kívánatra el
és tisztán hazaküldöm.

Becses pártfogását kérve,

fehérnemű nálam a 
kezelve, ezáltal aházilag 

is kérem 
hozatom

legújabb módszer szerint Chlcrmész nélkül 
ruha nincs kitéve időelőtti rongálásnak, amiért

kiváló tisztelettel

Mudris Lipótné 
fényvasaló intézete.

koronát

Felül múlhatatlanul
kedvez föárudárjkiiak a szerencse, l^övid idő alatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk na<ryrabecsült vevőinknek, köztük 

------- 1—= a legnagyobb nyereme yeket. — ■ ■■ ... 
Ajánljuk ennélfogva. Hogy a világ legesólydúsabb osztály- 

sorsjátékában vegyen részt. — A most kővetkező magy. kir. szaba
dalmazott 1?5. osztálysorsjátékban újból
1 0.0 00 sorsjegyre 5 5.000 pénznyeremény 
jut és egy hatalmas összeget,

14 mii] ló
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetheti

Továbbá 1 jutalom 6<IO<9CDO< 1 nyeremény 44MM)<)<)' 
í a aoo.eeo*  2 » 1 * <ro*W'  2 á
H<MDO<K 1 á 79090 2 á 60-90®, 1 á
1 á 49-O99, 30*000.
8 A 13*000*  36 á korona és még sok egyéb;
összesen 53-060 nyeremény és jutalom 14.459*000  
korona összegben.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
eredeti sorsjegy frt —.75 vagy K 1.50; '• eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy K 3.—

' * ” * ” 3<— » • 6.—I 1/1 „ „ » » » 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében” küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekie kérünk 
nMiminnauu f. évi november hó 13-ig 

bizalommal hozzánk beküldeni.

BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-iizlete.
Föárudánk osztályai rrsjáték-üzletei :

Központ : Teréz-körut 4S a. I. fiók : Váczi-körut 4 a. 
II. fiók: Muzeum-körut lí a. Hl. fiók : Erzsébet-körut 54a.

Rendel.',levél levágandó. TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest
Kérek részemre .............. I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
) utánvételezni kérem )

K összegben ) posta.italványnyal küldöm ) A ncm tetsző
) mellékelem bankjegyekben (bélyegben)) törlendő.

összeget

Nyomatott a Göd öl zsé■?et“ könyvnyomdában.
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