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Kenyérkérdés.

Egy jogot tanult ember — úgy 
tudjuk Pápán becsületes czipész ipa
ros lett. Nem szánja, nem bánja a 

.. a tettét, sőt ezért boldog ember, mert 
kitanulta a czipészmesterséget is. Nem 
a jogi diploma, hanem a kaptafa, a 
bőr, a csinos czipök juttatták jóléthez. 
Mert úgy fordult a sora : hogy egész 
Pápa város intelligenciája, a jogi elip- 

,lomás ezipészmesterhez hordja gará
zsait. És a mester gyarapszik, tollaso- 
dik, inig ha jogászi diplomával keres

őié a kenyerét, talán most is kilin
cselne, talán most is lépcsőt koptatna, 
egy üres állásért. Ahogy kitette a cég 
tábláját, egyszerié híres ember lett. 
'Nemcsak Pápán beszélnek róla, lesz 
o belőle még országos hirti ember. 
Nálunk az ilyesmi fehérholló számba 
megy.

Tavaly, mikor egyik fővárosi fo
galmazó megunta a hasztalan pályáz- 
gatást és doktor juris diplomájával 
elment asztalosinasnak, az egész Buda
pest, meg talán az egész országban 

is — az esemény közbeszéd tárgyát 
képezte.

Miért ? Mert eddig talán ez volt 
az első fogalmazó, aki az Íróasztaltól 
elmegy a gyalupadhoz. Valami uj és 

■ szokatlan dolog ez Magyarországon. 
Bezzeg Franczia, Angol és Német or
szágban, ahol az iparosok is képzett, 

I iskolázott emberek, ott az efajta jelen
ségek napirenden vannak, ott bizony 
éppen az volna a fehér holló, aki 
megunja a czipész műhelyét és beve
tődnék a hivatali bíiróba — aktát 
porolni I

A müveit nyugat iparosainál is 
köztudatba ment ez a közvélemény : 
hogy az iparosnak is iskolázott, kép
zett, és intelligens embernek kell 
lennie. Ott nem menhely az ipari 
pálya, a hová csak a kényszerült, a 

I másutt nem boldoguló fiatalok mene- 
| kidnek.

Nálunk szekundákkal medrakott 
, bizonyitványnyal keresnek valami inas 

helyet, a lusta, és szorgalmában 
í tanulóknak. Szinte a végső stáczió : 

mikor a gyerekkel ipari pályára pró
bálkoznak. A kényszerűség elvénél 
fogva telemnek nálunk a suszter 
inasok. Arról szó sincs, hogy egy 

négy középosztályt végzett tanuló el
menjen a csirizes tálhoz. Egy ilyen 
ifjú már ur- A kis hivatali pálya már 
nyitva van előtte, a hol kabátban és 
kesztyűben járhat, nem muszáj kér
gesre dolgozni tenyerét : beamter le
het.

Azzal senki sem törődik, se szülő 
se fiú, hogy tulajdonképpen a kishi- 
vatali pálya az életnek az átvergő- 
dése.

Az elégedetlenség és a kínlódás 
ezeket az embereket csak elemészti : 

, mert a kabáthoz és a kesztyűhöz nagy 
igény és társadalmi körülmény is to
lakodik, ami elől nem lehet kitérni. 
Belehajszolja az élet, az elcsigázott 
idegrendszer, a divat és a tátsadalom.

Eddig csak ment valahogy az is, 
hogy a diploma kényéihez futtatta az 
embert. De a proletarizmtis egy-két 
évtizee óta oly eagy irányban indult 
meg, hogy maguk az iskolák, melyek 
hivatva vannak a műveltség diadalát 

! hirdetni, szánalmas jelentésekben sza
bóinak be arról, hogy a szellemi pá
lyán szinte tultengés mutatkozik.

Ide s tova itt van az idő, hogy 
az iskolák megint kiadják a szokásos 

I évvégi értesítőket. Azokban táblázatos

TÁRCZA.

Csillagok.
Ezek a csillagok nem tudom mit néznek. 
Pimasza van talán ellenem az égnek ? 
Tán valamit tettem ?
Ámít nem kellett vón : olyat cselekedtem ?

Ezek a csillagok nem tudom mit néznek, 
Sok titkos vívódást még váddal tetéznek. 
Gyilkos vörös fénynyel
Ijesztgetik lelkem, hogy remegjen, féljen.

Ezek a csillagok I Istenem, mondd nékik: 
Az én házam táját mindhiába nézik.
Jobb ha békén hagynak —
S fenn a magasságban csendesen maradnak.

ezek a csillagok I Istenem ha látnád 
Miket nem müveinek egész éjszakán át ! 
Csillognak, villognak —
Egymással a csalfák, váltig kaczérkodnak.

Ezek a csillagok - a minap is láttam — 
Lesurrant az egyik az éj homályában. 
Szállt, szállt, szálh sokáig —
S csakhamar — nagy lopva — követte egy 

(másik.

Erdős Renée.

Falusi regény.
— Irta : Veruer László. —

Mondhatom : érdekes themát választot
tam. Amit utolérhetetlen bájjal énekelt. Pet
rarca s a , i Adámot poétává avatta a para
dicsomban : a szereimet.

Ez az örök emberi érzelem inspirálta 
évtizedek óta a poétákat s hiába magyarázza 
meg Schoppenhauer ezt a csodálatos érzést 
metafizikailag, a tudományos kutatók szivet 
is megkeresi a tüneményes kohold.

Schoppenhauer csak a szenzitiv, ideg
rokkant századvégi embernek néznek csodá
lattal, de akik már eljutottak az emlékkönyv
be való verselgetés koráig, azok sokkal in
kább kiváncsiak a poéták beszédére.

Ezek a jóhiszemű fiuk, ajövő nyárs
polgárok sokat Ígérő hajtásai, Ok Vörösmar- 
tylioz esküdnek, aki igy énekel :

A néma szeretet —
Szíiz, mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett I

Vagy Petit-Somit, akinek a szerétéiről 
való szentenciája oly nemes és elmélkedő. 
„A szeretet véglet — aki kevésbe szeret, 
már nem szeret", — Eötvös József, aki ezt 
mondja : „Szeressetek I E nagy világon csak 
egy van, ami valóban boldogít: szivetek I" 
Vagy a nagybritt gigász Shakespeare, aki 
igy gúnyol :

„Szóllan együgyiiség : Szeretet,
Sokat mond nekem, noha keveset."

Vagy szent Cyprián, aki nem keveseb
bet mond, mint ezt : „Aki keveset szeret, 
keveset imádkozik s sokat imádkozik, aki 
sokat szerel."

Vagy-------------
Ejh ! ... de mikor a közönség nem 

szereti a szentencziánkat. Jobb bizony, ha 
magam is inkább egy történetet mondok 
annak a feltűnésére : hogy mi az a szere
lem ?

. . . íme a történet róla.

i

Hónapos szoba szürke szegénységében 
munkát irt Csikós Sándor A szegénység 
nagyon gyámoltalan. Sándor is tapasztalta, 
hogy noha az önkritika minden tekintetben 
meg volt elégedve a szoczializmus veszedel
mével, ezzel a készülő müvei, nem bízott 
sikerében. Megmutatta müvét nehány elis
mert írónak, akik nagy magasztalással ítél
tek a könyvről és előre is tudományos nye
reségnek mondották, ha e könyv megjelenik. 
De minő szatyra I Akinek lelke a szocializ
mus veszedelméért égett, annak éhínséggel 
kellett küzdeni. A nyomor nem engedte dol
gozni s talán az égi nemtő emelte föl az. 
erkölcsi eifásulás előtt azzal, hogy nyomorá
nak legsötétebb napjai egyikén nevelői állást 
kapott Méhfaluba, egy régi gentrycsaládban.

Egészen bizonyosra lehetett venni, hogy 
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kimutatások jelzik, hogy milyen fog
lalkozású egyének tanítják gyerme
keiket. Ha a szülőket a tudomány 
szeretete nevelné az elhatározásaikban 
azért dicsérni lehetne a inivelődés 
terjedését. De a szülők legnagyobb 
része abban a téves hitben él: hogy 
csak a hivatalnoki pálya a mindent 
boldogító pálya, a többi nem az. Az 
iparosé lenézett még akkor is, mikor 
ma iskolázott emberek körmölnek 
napi egy forint munkadijért.

Most, hogy az önálló és a közös 
vámterület körül folyik a vita, aktuális 
dolog az ipari oktatásról is beszélni.

Az aktualitását megadják a kü
szöbön álló tanévi vizsgálatok is : mi
kor száz meg száz szülő kezébe ke
rülnek az iskolai bizonyítványok.

Mikor ezeket az iskolai bizonyít
ványokat olvassuk, gondoljuk el, hogy | 
csak rajtunk áll az ország és társa- | 
dalom boldogsága, a nemzeti vagyon 
kérdése.

A jövő az iparé.
Azé az iparé, mely a magyaror

szági fogyasztók igényeit kielégíti, a 
melyben meg legyen a nemzeti karak
ter és a jelleg, a csinosság, a nem- ! 
zet sajátos szokásainak hü kifejezője, ' 
amely ipar a külföldi ipar jogtalan [ 
betolakodását főleg akkor fogja kiszo
rítani : hogyha az ifjú nemzedéket 
nemcsak gyakorlati tanonczkodásra, 
inaskodásra kényszerítjük, hanem a i 
különleges szakoktatás mellett, mely- ' 
nek szolgálatában a különböző fokú I 
ipari és szakiskolák állanak, megho
nosítjuk az általános irányt is. A 
szakoktatás különleges iránya képzett 
és szakavatott iparosokat nevelni, ál

talános iránya oly nemzedéket ké
pezni, mely az ipar tántoríthatatlan 
hívének vallaná magát.

Hol is kellene ennek az általános 
iránynak kezdődnie? Ott mikor a 

1 gyermek még az ABC-t tanulja, 
j mikor megértetnénk vele, hogy az 

ipari foglalkozás nélkülözhetetlen, tisz
tességes, becsületes és pénzzel járó. 
Elbeszélő és oktató módszerrel már a 
népiskola elvedieti a magyar ipar 
szeretetének inagvát, amelyek a közép
iskolában kellő gondozás mellett 
törzszsé növekednék.

Az ilyen általános nevelés oly 
nemzedéket nevelne, aki kedvvel lépne 
az ipari pályára. Nálunk eddig az 
volt a baj, hogy az ipari pályát 
menhelynek tekintették, a hova csak 
az menekült, aki máshol nem boldo
gult.

Az ilyen általános nevelés kép
zett emberré készíti elő az ifjúságot. 
A képzett iparost a közönség felke
resi és a képzett iparos boldogul is. 
Miután a legfüggetlenebb pálya az 
iparosé, a lehető legokosabb gondo
lat, ha gyermekeinket az úgynevezett 
úri, de nehéz pályára nem hajszoljuk, 
sem nem csinálunk belőlük színészt, 
újságszerkesztőt stb. amelyek ugyan 
szintén iparos foglalkozások, de úriak 
és mit sem érők, mert csak a prole- 
táriátust terjesztik s nagyon kevés 
azok száma, kik rajtok boldogulnak, 
hanem neveljünk belőle képzelt ipa
rosokat, akik maguknak is, az ország
nak is állandó jólétet biztosítanak.

HÍREK.

Áldozócsütörtök. F. hó 1-én ünne
pelte a keresztény világ Krisztus Urunk 
mennybemenetelének ünnepét. Husvét után 
40-ik napon tartatik ez ünnep, mert Jézus 
feltámadása után 40-ik nap múlva száll' fel 
mennyei dicsőségébe. Az Olajfák hegyén 

i még mutatják a lábnyomokat, melyek a kö- 
; sziklában is megmaradtak a mai napig. A 
1 katholikus hívek közül e napon sokan szok- 
' tak gyónni és áldozni, s azért neveztetik ez 
! ünnep áldozó-cstltörtöknek. A hívők nagy 
! számban keresték fel e napon a templomot.

Tűzoltó szaktanfolyam. Hogy a 
tűzrendészet iránt érdeklődök a lehető leg
rövidebb idő alatt és aránylag kevés költ- 

1 séggel a tűzoltói szakmában megfelelő ki- 
képeztetést nyerjenek, a magyar országos 
tűzoltó szövetség a belílgyministérium 1903 
évi 8849 Hl. b. számú rendeletével nyert 
megbízatása alapján ez év nyarán XlV-ik 
szaktanfolyamot rendezi Budapesten. A tan
folyam 1905 julius 3-tól kezdődőleg. 1905. 
julius 22-ig tart. A tanfolyamot hallgathatja 
minden 18—42 éves, feddhetlen előéleti! 
férfi; azonban arra való tekintettel, hogy a 

: tanfolyam elsőrendű czélja a tűzoltó-tiszti 
á'lás betöltésére mindenben alkalmas erőket 
nevelni, kívánatos, hogy a tanfolyamra ál
talános műveltséggel — lehetőleg érettségi 
bizonyítvánnyal, jegyzői vagy tanítói okle
véllel biró, katonaviselt egyének küldessenek 
ki. A részvételben való Írásbeli jelentke rés 
határideje 1905 évi junius 17-ike. Gondos
kodik a szövetség arról r, hogy a kevésbé 
tehetős község vagy testület kiküldöttjeinek 
is lehetővé tétessék a tanfolyam látogatása, 
amennyiben 40 tanfolyamhallgatót a szövet
ség költségén a tanfolyam ideje alatt cso
portosan helyez cl.

Játék az automobillal. Az iskolás 
gyermekek a község utczáin keresztül haladó 
automobilok előtt az utakon csupa játékból 
átszaladnak, az országutat csoportokban el- 
állják, a kellő vigyázatot nem tanúsítanak', 
sőt az automobilokat kövekkel dobálják s

nem valami örömmel főgadta el a nyomor
ból kivezető angyal kezét ; de nem tehetett 
okosabbat. A szocializmus veszedelmének 
elveit abban a tudatban csomagolta össze, 
hogy ennek egyenlőre békét hagy és néhány I 
zabolátlan parlagi lélek nyesegetéséhez fog. I 

Ny.irfasusogás és a falunak üde leve
gője fogadta. A fővárosban összezsugorodott 
tüdője duzzadni kezdett. A kiéhezett embe
reken rettenetesen fog a jó házikoszt: Csi
kós Sándor filozofteri formája kezdett átha
sonulni a vidéki jól táplált gavallérok for
májáig.

Hanem egy gondolat mindig bántotta : 
a szocziálizmus veszedelme. A fák között, 
sötétedő erdőben barangolva, mindig zsibon
gó eszméi foglalták el.

Érezte, hogy leikéhez van tapadva e 
rögeszme. Lehet, hogy beleörül, ha sokáig e 
gondolattal vesződik, de érezte, hogy neki 
meg kell Írnia a szocziálizmus veszedelmét 
tudományos alapon.

Idők folyamán azonban ez az erős 
fogadás, az a jó feltétel, kezdett nagyon le
nézett, nagyon tizedrangu kívánság lenni. A 
filozopter szivében, agyában, sőt testében 
is sajátságos változások estek. Szive sebe
sebben vert, agyában titkos és édes gondo
latok hullámzottak, arczát pedig elöntötte az 
epedő szerelem sápadtsága, az a „legérde
kesebb szin“, mely a hajlékony n.ii szivet 
rabbá szokta ejteni.

A falusi levegő fölöttébb kedvez a ro- J 
manticizmusnak. Meg a filozopter kialudt krá- ' 
teréből is vulkánt csinál. Valóban poéták, ' 
meg kellene tagadnotok a szerelem létezését, 
ha falu nem lenne.

És aki történetemet ilyen válságos for
dulat elé viszi, az Márta, a ház tündére, Ö 
volt az, aki Csikós Sándor megérkezése után 

nyomban elhagyta a regények olvasását, ha
nem a helyet csinálta. Gyors rohammal vette 
be szivét a nevelő, aki pedig erről semmit 
sem tudott és még akkor a szocziálizmus 
veszedelmén elmélkedett.

Szép nyári alkonyat volt. A tájat sze
líd szellő bodrozta. A kert illatát az erdő
szélre hajtotta, ahol összealvadt vad, termé
szetes, nyirkos erdőillattal. Sándor talán 
éppen rá gondolt. Színpadon is megtörtén
nek az ügyetlen szcenirozás esetén az efajta 
helyzetek. Márta közeledett. Egyenesen a 
dolognak vágott.

— Tudja miről gondolkozom?
Sándor a filozopterek hagyományos 

ügyetlenségével szeretett volna e perezben, 
— melyet különben óhajtva lesett, — elsü- 
lyedni.

— Miről ?
— Hogy mi a szerelem? Magyarázza 

meg nekem tanár ur szabatosan, hogy mi 
ez?

A helyzet Sándort poétává avatta, 
körültekintett. Az erdő szélén löriuczlipék 
kerengtek. Kékes, rozsdás árnyaikat az alko
nyodó nap aranyozta meg. Egy vízililiom 
kelyhét mérték ki bizonyára éjjeli szállásnak. 
Sándor a pápaszemes, a szocziálizmus ve
szedelmének tudományos Írója, hihetetlen 
enthneiasmussal kötött ezekbe a lőrincz- 
I pékbe.

— Nézze Mártha !j Ezek magyaráznak; 
Lepke urfi és lepke kisasszony. Mennyi 
gyöngédség, milyen olvadás. Ugye látja' 
Most csókolóznak. (Még csak nem is pirult 
el a fránya filozopter) Kiváncsi a magyará
zatra. Szó azt el nem mondhatja. De egy 
csók ... az igen.

Hát énnekem nincs okom firtatni a 
dolgot. Azt azonban mondhatom, hogy Márta 

! nem tudakolta többé ezt a fogós kérdést. 
| Úgy látszik jól megmagyarázta neki Csikós 
! Sándor.

A világ azonban csak nem fordul ki 
sarkaiból két egymást megértő szívért, külö
nösen ha az egyik gentry leány, a másik 
reménybeli segéd tanárjelölt. Most is az 
történt, ami ilyen esetekben történni szokott. 
Mártát eljegyezte egy viharos életet élt báró, 
aki e házassággal akarta biztosítani, hogy 
tovább is kifogástalan tagja lehessen a 
mágnás-kaszinónak.

A segédtanár ?
Ugyan Istenem I Ki vetne ügyet ezekre 

a romanticus nevelőcskékre. Egy szép na
pon csak elment fürdeni, és nem jött haza 
többé, Még átlag elég indiskrét volt, hogy 
levelet is hagyott hátra, melyben az érde
kelteknek bejelenteni szives volt, hogy miért 
keresi a halált,

Ki is szivárgott az eset. Mert midőn 
a Csikós Sándor örökségét leltározták 
(mennyi humor van egynémely kifejezésben) 
ráakadnak a szocziálizmus veszedelmére.

Az egész sajtó azt hirdette, hogy ő a 
lángelme elveiért halt meg.

Voltaképpen pedig nem azért ?
Sándor halálával Mártának oldotta 

[ meg azt a kérdést, amit a lörinczhpék sem 
magyaráztak, hogy mi a szerelem ?

Holdvilágos estéken egy hamar őszülő 
i szép asszony sétálgatva a platánok alatt, 

többször ismétli nagy lemondással:
Az igazi szerelem szerelméért meg is 

tud halni.
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hogy eddigelé még baleset nem történt, az | 
csak a véletlennek köszönhető A járási fő
szolgabíró ez ügyben megkereste az iskola 
igazgatóját, hogy szigorúan utasítsa a gyer
mekeket sajat érdekükben az ily magaviselet 
felhagyásával. Jó volna dobszó utján figyel- 1 
meztetni a fenti körülményre a szülőket.

Kinsvezés. Bárczy László kir. 
tanácsos, pestvidéki kir. pénzügyigaz
gató ministeri tanácsossá neveztetett 
ki. —

Kis diákok Gödöllőn. Rákos
ligetről egész sereg elemi és polgári 
iskolás kis diák jött át Gödöllőre 
szombaton f. hó 3-án a tanítók veze
tése alatt. A gyermeksereg dob és 
trombita szó mellett vonult be a vá
rosba és gyalogszerrel jött hazulról. 
Kitűnő kondiczióban érkeztek meg, 
még a leánykákon sem látszott semmi 
fáradtság. Mintha nem is 20—25 
kilométer utat tettek volna meg. Dé - 
ben Varga „Erzsébet-szállójában" ebé
deltek, délután pedig az Erzsébet- 
szobornál tartottak egy kis hazafias 
szavalattal összekötött ünnepélyt.

Tűzoltó gyakorlat. Vasárnap d. 
u. tűzoltó szergyakorlat volt a mászó
háznál ifj. Szabó Kálmán főparancsnok 
vezetése alatt. Gyakorlat után dr. Tegze 
Lajos tartott szakszerű népies szabad 
előadást az első segélynyújtásról.

Szerencsétlenség. Strausler Adolf 
fakereskedő 6 éves kislányára, Rózsi
kéra, szombaton délután egy utczai 
üzleti tábla leszakadt s a nehéz pléh 
a mit sem sejtő gyermeket fején meg
sebesítette. A sulyösan sérültet dr. 
Tegze Lajos kir. palotaorvos vette 
ápolás alá. Valóban csodáljuk, hogy 
rendőrhatóságunk figyelmét kikerülték 
ez ideig ezek a helytelenül kifüggesz
tett jelző táblák, melyek némely he
lyen a gyalogjárón a közlekedést va
lósággal veszélyeztetik. El kell tiltani 
tulélelmes kereskedőinket az ily táb
lák kifüggesztésétől !

Kuglizó megnyitás. A gödöllői 
Polgári Kör renovált kuglizója ma 
délután nyílik meg.

Iskolaszéki ülés. A gödöllői 
községi iskolaszék ma délelőtt 11 
órakor ülést tart.

Gondatlanságból a halálba. 
Kovács Illés vérségi lakos Aszódról 
deszkát szállított s egy lejtőn gyorsan 
ereszkedett le s midőn az utczába 
bekanyarodni akart egyensúlyt vesztve 
a kocsiról leesett s a helyszínen hol
tan elterülve maradt.

Rossz rokon. Födi János gö
döllői lakos munkásnak fogadta fel 
unoka öcscsét a Kör-utczai Matuz 
Jánost, — ez utóbbi arra használta 
fel a f. évi május 28-a csendes éjsza
kát, hogy nagybátyja padlásáért 2 ha
sáb szalonnát lopott el s lakházának 
félre eső helyén elrejtette, midőn a 
csendőrök nyomozást folytattak — 
nemcsak az ellopott szalonnát, hanem 
szomszédja, Nánási András pinezéjé- 
ből lopott bori is találtak elrejtve. — 
Nánásitól hosszabb időn át a pinezé- 
ből majd 2 hl. bort hordott el aprán
ként. Az utóbbi lopásnál ifj. Guba 
István is segédkezett. Ezenkívül több 
rendbeli lopást is derített ki a csend
őrség reájuk ; tetteseket a bíróságnak 
adtak át.

Bérmálás. F. hó 28-án érkezett 
meg négyes fogatán Jung püspök bér- 
makörutjában Hévizgyörkről Bagra, 
hol nagy ünnepséggel fogadták. A 
község határában az elöljáróság élén 
Hanisch György jegyző szép beszéd
del üdvözölte, mire a püspök megha
tottál! válaszolt. Azután megindult a 
menet a bagiak bandériumától vezetve. 
A községben három diadal kapu volt 
felállítva mindenik nemzeti zászlókkal 
s a megyés püspök színeivel diszitve. 
Bagón 688 lelket bérmált a püspök, 
kit másnap átkisérteka bagiak Aszódra 
bérmálásra. Itt azonban nagyobbsza- 
básu ünnepies fogadtatás nem volt. 
— F. hó 31-én Isaszegen volt bér
málás.

Szegénysorsu árváknak kisiparosok
nál tanonczokul való elhelyezése. A ke
reskedelemügyi miniszter a kisipar helyzeté- 
nex javítása és versenyképességének emelése 
czéljából érdemes kisiparosoknak állami tá
mogatásképen gépeket szokott adományozni, 
ily alkalommal a kisiparossal szemben ki
köttetik, hogy műhelyében megfelelő számú 
tanonezot tartozik tartani, azonban az ipa
rosok ezen kikötésnek gyakran alig képesek 
megfelelni, mivel tanonezot nem kapnak. A 
tanonezszerzés körül mutatkozó ezen nehéz
ségek lehető enyhítése czéljából az a javas
lat tétetett, hogy az árvaszék oly irányban 
való közreműködése vétessék igénybe, hogy 
az árvaszékek az illetékes kereskedelmi és 
iparkamarákkal érintkezésbe lépve, az ipari 
pályára alkalmas ifjak kisiparosoknál tanon- 
czokuI helyezzék el.

Mezőgazdasági tanfolyamok. \ föld- 
mivelésügyi miniszter a gazdasági iskolák 
vezetésére hivatott tanítók részére aug. hó 
10-éig 2 hétre terjedő mezőgazdasági tanfo
lyamot rendez. Ezen gazdasági tanfolyam 
minden elemi iskolai tanító 100 korona 
segélyben részesül. Ilyen tanfolyam Jászbe
rényben is fog tartatni.

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

belterületén. 5 szoba, és mellékhelyiségekkel. 
Bővebbet a kiadóhivatal.

Borszéki GYÖQYBOI^VIZ
a savanyavizek királya.

J30JISZCJC
Csikmegyében.

Fürdőidény junius 10-től szept. 15-ig.
900 m. magas, ősfenyvesek között fekvő 
klimatikus gyógyhely, világhírű hideg lobogó 
fürdőkkel, erős vasas forrásokkal, kitűnő 
vasláppal, jól berendezett hidegvizgyógyinté- 
zettel. Szállodákban és magánvillákban 600 
szoba. Kétágyas szobaárak idényre 60—160 
korona, szobákhoz konyha 30—80 K. Olcsó 
fürdöárak, jó élelmezés, piacz, két mészár
szék helyben. 30 kmtert meghaladó pompás 
sétautak a fenyvesekben, remek kiránduló 
helyek. Fürdöorvos dr. Vámossy Zoltán egy. 
magán-tanár (Jun. 14-ig Budapesten Vili., 
Szentkirályi-utca 6). Közlekedés Szász-Rége- 
nig vasúton. Naponta gyorskocsijárat váltott 
lovakkal, gyönyörű szép és jó utón. Gyors
kocsira előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Sz.- 
Régen. Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az igazgatóság.
Kapható :

Budapesten, Arany János-u. 16.

Iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmcntcscn küldünk 
egy próbát a COZAI’ORBÓL. kávé, tea, 
étel vagy szeszes italban cgyformáu ad

ható az' ivó tudta “nélküE
A Cozapor többet ér, mint a világ 

minden szóbeszéde a tartózkodásról, 
mert csodahatása 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 csat illető még 
csak nem is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békit.tts 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen é 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosa, mindazoknak, kik kívánjál-, egy 
pröbaadagot és egy köszönő-irásokkal 
lelt könyvetdij- és költségmentese.i küld 
hogy igy bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

bérmentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

Szíjgyártó-, nyerges- 
és böröndös-niunkák 
a legolcsóbban, szakszerűen a legfinomabb 
kivitelben, valamint katonai lovagló szerek 
szigorúan előírás szerint. Megrendeléseknél 
pontos kiszolgálás biztosittatik. Javítások a 
egjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kén 26—6

Horváth János 
szíjgyártó, nyerges és bőröndös 

Gödöllő, Rudolf-utcza 613. sz.

ü

Szép és tartós szőlője 
cssk annak lesz, aki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, amely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.

Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Károly-kőrut 3. sz.

Rendel Gödöllőn, junius 1-től a Döm- 
södi-féle házban a Petőfi téren naponta 6 
órakor. Vasárnap és ünnepnapon egész 
napon át.
Foghúzás. Fogtömés. Műfogak
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WIEN, I.,

legyenek azok bárminő természetűek, g mdosan meg- 
vMcnd. ’k minden tisz:..ii.mság ellen, mert ezáltal a 
legkisebb seh i« cin ér esedik és nehezen gyógyuló 
s ’ id ■ • -kié e már, bog u incgpul’itó. 
huzókenőcs A! IlAZIK iNOC!"- név alrit. mint 
cg. nélkülözheti éti k tőszer smeretes. megvédi a 
s •!><•!. cai lapitja a gyulladást és f ijdalmaL íl.Mtöe.i 
h’t és elősegíti a gyógyulást. I doboz 70 Vili.

Po t* szó küldés napont ■.
3 kor. 10 fill. előzetes bekül• 
dése t.tuii 4 d< b< z, \.'gy pe
dig 4 kor. 60 fi'lérért 6 do
boz, Asztna-Á'.; gjati it z.' 
b.irmd. r.széle Fénr.cntv 
SZdlIltatik.
A cscni.’ g i; inden részén 
törvén, ileg bej—.yzett ved.

Kő. IMI.

FPAGNER B. rí í'> kir. Illír,'Ili JZiilliló 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszel táraiban, l ö 
ak'.ar: Tt'iök József Eudaac Léi

ri ángy; sxo .-}

A g y o m o i 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált,' a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüv.kből gondosan elő
állítóit étvágyelösegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértékű knség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzodés és göresszeríi fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag • 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Figyelem I A csomagolás 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I (

Főraktár :

FRAáNER B. 2,'Ü‘ií: 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán.
I’ostni szétki'ihlöH napoiyta. 

2 l< 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és I K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban. 
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír 

üzletében Gödöllőn

le.,-

MAGYARORSZAGI KÖZPONT: 

M E OC

Egy érdekes látnivaló ingyen!
írjon egy levelezőlapot és megkapja azonnal gratis és franco 
az én gazdag minta-gyűjteményemet a legújabb ruha és mosó
szövetekről. Áraim olcsóbbak, mint bárhol.

SC Hí FF B Első és legnagyobb szétküldés! áru
ház női és úri ruha szövetekre, mosó

szövetekre és vászon árukra.

Fleischmarkt. G.

S38Ei^«iiiE!-BjWWWWWn>J W~M»i

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásnak 

Egger míllpaszíillál, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétküldési raktár:

NÁDOR" gyógyszertár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko-iy 
zott köhögés 1 I

Gödöllő: Szentmiklóssy B
i'Oüllu'O ! Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla “ J H11 ■ Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

PL ISTI LL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, ketnényfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyebb méretben. Szemfödelek, virágok,
sirkoszoruk, vinszgyertyak szobibehuzások, ravatal-felállitás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. ----- -

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


