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Az iskola
és tanítóink.

Napjainkban nincs ember többé, 
ki meg nem volna győződve az isko
lák nagy fontosságáról, sötáltalánvéve 
azt is elismerik az emberek, hogy 
csak azon nép haladhat előre, mely
nek minden irányban jó iskolái van
nak.

Az iskola önönmagában véve 
nem czél, hanem eszköz, melynek az 
a feladata, hogy az ifjú nemzedéket 
az élet minél helyesebb és tökélete
sebb betölthetésére képesítse. A taní
tóknak áll nagy felelősséggel járó kö
telességükben az, hogy az iskola ezen 
rendeltetéséről világos és tiszta foga
lommal bírjanak, mert csak igy tölt
hetjük be méltóan hivatásunkat.

Az emberi életben anyagi, szel
lemi és erkölcsiirányokat szoktunk 
megkülönböztetni, melyeket híven be

kell töltenie, ha rendeltetésének meg 
akar felelni.

Az iskolának legyen az bárminő, 
szintén ezen irányok betöltésére kell 
irányozva lennie, ha valódi feladatá
nak meg akar felelni. A képességeket 
nem hozzuk magunkkal a világra, de 
igenis azon fogékonyságot, hogy czél- 
szerü behatások által e képességek a 
a legnagyobb mértékben kifejthetök. 
S éppen az iskola feladata abban áll, 
hogy a szunnyadó lelki tehetségeket 
fölébressze, azokat az igazi jó és 
szép fölfogására képesekké tegye, 
alapismereteket nyújtson az anyagi, 
szellemi és erkölcsi világról s feléb
resztvén az igazi jó és szép iránti 
érzéket, szeretetet, hajlamot öntsön a 
fogékony keblekbe, ezek követésére s 
az azokban való folytonos tökélyes- 
bülésre. Azaz : az iskola feladata annyi 
ismeretet adni növendékeinek, hogy 
ezek képesek legyenek az életben 
megtalálni és megválogatni a további 

1 hatadásra vezető eszközöket, egyúttal 
, fölkelteni a szilárd akaratot s a bűz- 1

galmat ezen haladás érdekében a 
folytonos öntevékenységre.

Miből azt is következtethetjük, 
hogy az iskola valódi eredménye nem 
abban áll: hány tanulót, minő tan
tárgyakból, minő gyakorlati munkáso
kat adott át az életnek, a hazának. 
Ha a tanuló, elvégezvén iskoláit, az 
öntanulmányozásra többé semmi ösz
tönt nem érez, ha az élet körülmé
nyei előtte egészen idegenek; ha az 
iskolában szerzett ismeretek csak holt 
adathalmazt képeznek nála, melyeket 
az élettel összhangzásba hozni nem 
tud. csupán a korcsmái dőzsölésre 
qualifikalván őt : akkor tanulásának 
vajmi kevés haszna van, s az iskola 
reá vonatkozólag nem teljesítette föl
adatát.

Ily értelemben teijes joggal lehet 
mondani, hogy az iskolaügy minél 
jobb karba hozása mulhatlan alapját 
képezi a népek nagyobb haladásának. 
Az iskola ismereteket ad, de ezeke. 
úgy kell adnia, hogy a növendék gon
dolkodását fölébressze és fejlessze,

TÁRCA. Azt hirdeti fennen, büszkén :
A gazdának lánya nö.

Szomszéd gazda, esztendőre 
Még egy csövet kitehet. 
Visszaadom a jegykendöt, 
A lánya csak hiteget.

IV.

A kiskapum bezáratom estére,
Ki azon jár: nem nézek oly legényre, 

Aki tőlem csókol akar.
Jobb lessz, ha a falon kapar, 
Hol talál be a pitvarba, 
Ne kérdje.

A galambom átugrott a palánkon, 
Lába nyomát a kis kertben találom.

Rálépett a liliomra,
Mind elhervadt gyönge szirma, 
Fáj a szivem, ez lesz az én — 
Halálom . . .

V.

Átok rajtam, szörnyű átok, 
Hogy a lányok után járok. 
Korán, későn, este, reggel 
Nem bírok én a szivemmel.

Ha meghalok, arra kérlek
Hű pajtások, szép legények,

Valamennyi lányhoz értek, 
Koporsóin lassan vigyétek.

De legkivált az alvégbe,
A temető közelébe,
Ahol az az asszony lakik, 
Álljatok meg egy darabig.

Ha kiül a ház végére, 
Nézzetek jól a szemébe. 
Kérdjétek : vajh — engem sirat ? 
Vagy az urát, a másikat.

Stella.

Budapesti életkép.
A belvárosi templom órája már jól 

éjfél utánt mutatott. A máskor népes utak 
üresen, álmosan ásítottak egymásra. Csak 
itt-ott hangzott fel egy-egy elkésett hazajáró 
lélek koezogása.

Balogh Miklós is sietve mérte végig 
az aszfaltot és ha nem tudnám el sem hin
ném, hogy otthonába igyekszik oly szapo
rán. A szlik Váczi-utczaba érve, egy siető 
alak tartott feléje. Balogh önkénytelenül 
meglassította lépteit. Hiába az éjjel diszkrét 
homálya bizalmatlanná teszi az embert fele
barátjával szemben. Fogadni mernék, hogy 
mikor elhaladnak egymás mellett mindegyik 
vagy a forgópisztoly markolatát, vagy annak

Alvégi nóták.
i.

Arra felénk az alvégbe 
Tejfehér a lányok képe, 
Fehér rózsa nyílik ottan, 
Azzal mossák, gyöngyharmatban.

Arra felénk, az alvégbe,
Tüzes a lány szeme, vére,
Késő este meg ne nézzed, 
Vagy megigéz, vagy megéget.

II.

Kertem alatt vadvirágok
Oda járnak ki a lányok, 
Ha fáradtak : megpihenni, 
Babájukkal szeretkezni.

Én is, ha úgy arra járok, 
Lopva lépek, meg-megállok.
Ne zavarjon mást az olyan,
Ki maga már boldogtalan.

III.

Szomszédunkban, a ház végin 
Piros kukoricza cső,
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erősítve az itélőtelietséget, mérlegelje 
benne azon ösztönszerü meggyőző
elést, hogy csak vallásos, erkölcsös 
élet szerezhet lelki megnyugvást, en- ' 
nélfogva boldogságot a földön, ügy 
kell hatnia a növendékre, hogy a 
nevezett s'elletni és erkölcsi haladás 
mintegy belőle, magából fejlődjék, 
hogy teljesen fölismerje, midőn egy- 
egy ismeretlen uj adat birtokába ju
tott, érezze ezen uj vívmány valódi 
becsét, mert csak ez fogja benne fel
kelteni a további haladás iránti ösz
tönt, ez fogja őt munkásságra, szor
galomra ösztönözni, mert ebben va
lódi örömet fog találni.

Nincsen a tanításnak tárgya, me
lyet nem lehetne az említett értelem
ben alkalmazni, egyik helyen ezt, má
sik helyen egy más mozzanatot kell 
a körülmény szerint jobban kiemelni; 
eg ii; tanítványnál ezt, a másiknál 
inas modort kell használni, sőt a 

családi tűzhelyt is okvetlenül bele 
kell vo.n.i, ha az ecsetelt nevelésok- 
tatdsi cm It nála el akarjuk érni. A 
jó iskol.i hatása olyan, nagy növen
dékei minden tanóra után azon érzés
sel mennek haza, hogy ismeretkörük 
gazdagodott.

Nem vonható kétségbe, hogy e 
szeli.'ni és erkölcsi élet kifejtésének 
;....; őségére igen sok mindenféle tú- 
i.hat közre, melyeket, ha azok 
c • í l -ileii-jsek, az iskola nem képes 
i llea súlyozni s daczára annak, hogy 
,.z ÍíSoÍ.i az ő feladatát teljesíti, az 
. I növendék még sem válik liasz- 

.. é ; méltó tagiává a társadalom- 
az inban általánosságban mégis 

ml hogy a szellemi és erkölcsi 
é ..t ásóját a nevelésoktatás veti meg, 
; :;v..-1 ; edig e tekintetben közönsége
sen .ej mgyobb része az iskolának

Inján öklét szorítja össze. Balogh, miután 
nem volt fegyvere és különben sem volt 
Larczias kedvben, jobbnak látta kitérni a 
másik elöl. A titokzatos idegen pedig a fal
hoz. lapulva lassan sompolygott közelebb, 
ienii.1 képen sem keltve bizalmat maga 
ir;:.:. Balogh barátunk kellemetlennek találta 
a helyzetet annál is inkább, mert látva a 
in sík kifejlett termetét, nem igen bízott ök
leinek hatásában. A másik férfi már közvet
íti mellette haladt. Ekkor — uramfia ne 
hagvj el, a kővetkező perezben már egymás 
nyakába borultak.

— Szervusz Miklóskám I
— No de ilyen hallatlan dolog Gabim. 

Quo vadis domine ?
— Haza.
— És a feleséged ?

Csitt ! Hajolj közelebb megsúgom. 
M,‘;a i tani. íle hát tulajdonképen o az oka, 
mi .ez engedett kirepdb-i a kalitböl. És te ?

— Férfiak vagyunk, a sorsunk az egy. 
— Hát te is ?
— Én is ... .
A toronyóra vészesen kongott, megza

varta az éj csendjét. A két jóbarát megrez
zent, Mindkettő az asszonyára gondolt, ki 
bizonyára epedve várja férje-urát . , .

— Szervusz Miklóskám.
— Szervusz, üdvözlöm a feleséged ö 

nagyságát.

*

Másnap a déli korzón két ifjú asz- 
szonyka találkozik össze. Az egyik szőke, 
kék szemű, a másik barna, éj szemekkel. 

van, az iskola veti meg a társadalmi 
élet alapját.

Már innen is lehet magyarázni, 
mily nagy felelősséggel jár a tanító 
hivatása, de ebből következik az is, 
hogy bár minden egyéb körülmény a 
legkedvezőbb legyen, (pl. a tanítók 
anyagi helyzete megfelelne teljesen a 
méltányos igényeknek, a tanterv le- 

| gyen a leghelyesebb,) ha a tanító 
hivatása nagy fontosságától nincs egé
szen áthatva, ha ő nem bir kellő ké
pességgel, buzgalommal, sőt valóságos 
lelkesedéssel az ügy iránt, akkor az 
iskolai czélt elérni nem lehet.

Midőn az iskolaűgy emeléséről 
van szó, rendesen azt szokták fölhoz
ni, hogy az iskolaügy emelésének 
mintegy első feltételét a tanítók anyagi 
helyzetének javítása képezi. Tagadha
tatlan, hogy nyomorult sors mellett a 
közönséges lélek elsatryul, eltörpül, 
kell, hogy a tanító kellő anyagi ellá
tásban részesüljön, s meg lehetünk 
győződve, hogy ez irányban meg is 
fog történni mindaz, mire az ország 
kepes, ezt bízvást engedi remélni az 
iskolaügy iránt napjainkban uralkodó 
általános érdekeltség.

Azonban ez magában véve nem 
fogja emelni iskolaügyünket, a kiben 
ügybuzgalom van, aki lelkesülni tud 
hivatása iránt, azt még az anyagi 
mostohább körülmények sem fogják 

' visszatartani, hogy hivatását méltóan 
betöltse. Az élet arról győz meg min
ket, hogy azon férfiak, kik az anyagi, 
erkölcsi és szellemi téren legtöbbet 

I tettek az emberi nem javára, legtöbb- 
I szór a legmostohább anyagi köriil- 
I menyek között éltek, de bennük min

denek felett erős volt a vágy és buz
galom hogy minél több jót tegyenek 
az emberi nem javára.

A köteles csók után.
Csak egyedül ?
— Igen édesem. Szegény Gabit telje

sen lefoglalja a politika. Még éjjel is ülé
seznek a clubban. Szinte sajnálom már. 
Tönkre teszi ez a bonyadalom. -- És Mik
lós?

— Köszönöm megvan, bár őt is ala
posan foglalkoztatja a helyzet. Tegnap is 

I két óra után szabadulhatott a klubból és 
ma ismét éjjeli ülés lesz. Szegény, ilyenkor 
olyan fáradt. Hidd meg, alig várom a kie
gyezést.

— Furcsák is ezek a férfiak Többet 
foglalkoznak a politikával, mint velünk, asz- 
szonyokkal.

— A haza minden előtt — édesem.
— Igaz s reméljünk egy szebb jövőt.
— Ott jön Alpárné s megbocsáss, de 

vele tartok.
— Pá, édesem.
— Pá, édesem.
Ismét a köteles scók. Elválnak.
Este 9 órakor egszerre csengetnek Ba

logh Miklós és Horty Gábor lakásán.
Két szobalány pedig egyidőben jelenti 

be asszonyának a vendéget :
A Baloghék szobalánya jelentette :
— Horty ur . . .
A Hortyéké pedig :
— Balogh ur . . .
Éjszakára pedig ismét és ismét -alál- 

koznak az utczán s a jelenet kezdődik élűi
ről.
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Ily szellemtől áthatva méltók le
szünk azon névre, hogy az emberi 
nem tanítói, nevelői vagyunk. Emle
getik sokszor, hogy a tanítónak nincs 
meg a kellő tekintélye, melyet hivatá
sának méltósága igényelne. Igen, kell, 
hogy a tanitó állás minden jogtalan 
beavatkozástól megóvassék, de tekin
télyt annak ismét csak a tanitó maga 
szerezhet, és pedig egyedül és kizá
rólag azáilai, ha hivatását méltóan 
betölti, ha az élet megmutatja, hogy 
ő legfőbb előmozdítója a szellemi és 
erkölcsi emelkedésének.

Az a nép, mely a nevelés gyü
mölcseit igy eredményesen élvezheti 
és tapasztalhatja az iskolán kívül is, 
önkényt a legnagyobb tisztelettel ha
jol meg a tanítók előtt.

P. A.

HÍREK.

A belügyminiszter a drágaság ellen. 
A belügymininiszter rendeletet intézett tör
vényhatóságunkhoz, melyben tekintettel a fő
városi, de különösen a vidéki pia.zi drá
gaságra, utasítja az illetékes hatóságokat, 
hogy maguk dolgozzanak ki piaczi tarifát. 
A miniszter nem Kívánja megfosztani a piaci 
elárusítókat az őket megillető jövedelemtől, 
azért a tarifa megállapítására vonatkozóan 
utasítást adott a hatóságiknak, hogy legye
nek tekintettel a termelőnek űzetett árakra, 
a helyi viszonyokra es egyeob körülmé
nyekre, mikhez kepest aztán bizonyos meg
felelő százalékos haszon hozz^szamitasaval 
állapítsák meg egyes csikkek ;.r_it, melyek
nél többet a/, elárusítónak ne.a szabad kö
vetelnie.

Újítás a levelező lapokkal. Nagyon, 
sok kellemetlenséget okozott mar a közön
ségnek és sok munkát a postatiszteknek az 
hogy a levelező-lapok előoldalára eddig nem 
volt szabad közleményt inti. Vörös László 
kereskedelemügyi miniszter most véget vetett 
ennek a sok kellemetlenségnek azzal, hogy 
rendeletet adott ki, melyben megengedi, 
hogy a közönség ezentúl a levelező-lapok 
előoldalára Írhasson. Kötelességévé teszi 
azonban a miniszter a postatiszteknek, hogy 
figyelmeztessék a közönséget arra a körül
ményre, mely szerint a nemzetközi posta
szabályok értelmében a levelezőlapok külöl- 
dalára közleményeket feljegyezni egyáltalán 
tilos. Amennyiben tehát a rendeltetési ország 
postája a czimoldalra irt közleménynyel el
ellátott levelező lapot portóval terhelné meg, 
panaszt emiatt a feladó nem emelhet.

Az öreg katonák visszatartása. — 
A hosszan elhúzódó válságnak bekövet
kezett az elörevárt legújabb kellemet
lensége. A hadügyminiszter elhatározása 
szerint ugyanis a hároméves katonákat, 
akik 1902-ben vonultak be tényleges szol
gálatra, a fegyvergyakorlatok betöltése után 
nem engedik szabadságra, hanem vissza
tartják. Hogy mennyi időre szól a visszatar
tás folytán a szegény katonák tovább- 
szolgálata, az attól lügg, hogy mikor vonul
hatnak be az ujonezok. Az önkéntesen be
lépő és az 1905 októberig halasztást kapott 
egyévi önkéntesek bevonulási határnapja 
október 2, a póttartalékosoké október hó 
3, s az ujoncz legénységé október hó 16-ik 
napja. A honvéd legénységre nem ter
jeszkedik ki a visszatartás, a két évet ki
szolgált honvédek tehát a lefuvást 
követő napon, szeptembei hó 14-én lesze
relnek.
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Gépverseny. A gödöllői kir. 
koronauradalom u. n. belső majorjá
nál gazdasági szempontból nagyérdekú 
gépverseny ván. Egy önműködő etető 
gép és több szalmaprés van bemu
tatva. A zsűri, melyben az ország I 
legelőkelőbb gazdái, köztük Gödöllő
ről Nick Ede, kir. tanácsos, jószág
igazgató — vannak együtt, pénteken 
tartotta próba szemléjét. Szombaton 
és ma vasárnap a verseny nyilvános 
és bárki által megtekinthető. Az ér
dekes versenyre messze földről jőnek 
hozzánk Gödöllőre szakemberek. — 
Részletes eredményt a zsűri még nem 
publikált.

Tűzoltó bál. A gödöllői önk. 
tűzoltó zenekar saját alapja javára 
ma este a Központi szállodában tánc
mulatságot rendez. A zenét Horváth 
Sándor czigányzenekara szolgáltatja.

Tennisz verseny. A gödöllői 
tenniszverseny ma lesz befejezve. — 
Sportkedvelő közönségünknek ajánljuk 
figyelmébe.

Építkezés. A gödöllői ev. ref. 
egyház leégett iskolájának újraépíté
sével árlejtés utján Persler Kálmán 
gödöllői építőmestert bízta meg, mint 
legolcsóbb ajánlattevőt. Az építkezés 
már folyik.

Cor.rk.'.’an apa. Szóta Sándor 
túrái iakcs, 14 éves leányára bízta 
lovai hajtását, ő maga pedig a kocsi 
lenekén cluiit; a leány ügyet sem 
vetvén a vasúti átjárónál az éppen 
közeledő tolató-mozdonyra, a túrái 
34. sz. őrht'.znál a nyitva levő sorom
pón keresztül hajtani akart, miköz
ben az oda ért mozdony a kocsit 
elütötte és porrátörle, a leány és apa 
a kocsiból kibukott s különös vélet
len, hogy egyébb bajuk az ijedelem
nél nem történt. Ellenük a vasút pa
naszára a büntető eljárás meginditta- 
tott.

Öngyilkosság. Gör.czöl Mária 
hajadon túrái lakos, f. évi aug. 24-én 
megmérgezte magát és meghalt. — 
Reménytelen szerelem vitte a végzetes 
lépésre.

Gondnoksági gyűlés. A gödöl
lői iparos tanoncziskola gondnoksága 
ma délelőtt fél 12 órakor gyűlést tart 
a városháza tanácstermében. Tárgy a 
múlt évi zárszámadás és a jövő évi 
költségelőirányzat megvizsgálása, a 
jövő iskolai év megnyitása stb.

Módosított szabályrendeletek. Vár
megyénk törvényhatósági bizottsága tudva
levőleg a 15 éven alóli gyermekeknek a 
nyilvános mulatóhelyekről való távoltartása 
tárgyában, valamint az iskolai rend védel
méről alkotott szabályrendeletet a kiszabott 
büntetéspénznek hovaforditása szempont
jából módosította. Mindkét szabályrendelet 
a ni. kir. belügyminiszter jóváhagyta s így 
azok hatályba léptek.

Egy kiváló „orpington" telep. — 
Tanulmányi kirándulást rendezett f. Iio 20-..U 
Parthany Géza az orsz. baromi, tény, egye
sületének igazgatója; Jókuthy Sándor az 
orsz. baromi, tény, egyesület orpington szö
vetségének elnöke ; Dr. Hresznarik Aladár 
orpington telep tulajdonos Sterényi Bérezi 
közgazdasasagi iro Kubinyi Béla állami 
aranyéremmel kitüntetett orpington telepén 
Ujszászon, ahol úgy az állatokról, mint a 
szakszerű berendezésekről fényképfelvételek 
eszközöltettek, Ezen telep gondos ápolással 
valóságos ligetté átalakítva, mely úgy az 
egyedelt kifogástalan kitűnőségénél, valamint 

félezer produktumánál fogva szakértők véle- ■ 
ménye szerint oly magas színvonalon áll, I 
hogy az ország baromfi telepei között az I 
első helyet foglalja el.

Gazdák értekezlete. Gróf Keglevich 
Gyula nagybirtokos e hó 23-ára sztlkebb- 
körü értekezletre hívta össze gazdatársait a 
hatvani elemi iskola tanácstermébe. Az ér
tekezleten mintegy 30 gazda vett részt, köz
tük Hatvány József nagybirtokos is. A gaz
dák a gyűlésen Stposs Sándor előadó által 
a cselédek fizetésének rendezése tárgyában 
előterjesztett javaslatot tárgyalták behatóan s 
élénk eszmecserét fejtettek ki a gazdasági 
sztrájk megszüntetése végett és iparkodtak a 
munkáskérdést némileg közelebb hozni a 
megoldás felé.

ingyenes taneszközök. A vallás és 
közoktatasügzi m. kir. miniszter az egri, 
gyöngyösi, hatvani, hasznos, alsó- és felső- 
kutai, hevesvezekényi és gyöngyösoroszn ál
lami elemi iskolák részére ingyenes tanesz
közöket engddélyezett.

íiÖHfállíSfl az állomás közelében VlUUkJIIVJllj urj nagy villa, gyümöl
csös kertel, haláleset miatt árán álól eladó, 
vagy szeptember hótol évi bérbe vehető.
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A g y o m o r j 
egészségben való megőrzése B 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz- - 
ditásán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyó ;yfiivekböl gondosan elő
állított étvágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a niértéktelcuség ismert következ
ményeit, hibás diaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen'’savképződés és görcsszertl fájdal
makat csillanitja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-íóle gyomorbalzsain, Frag • 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
iiveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

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

Főraktár :

FRAŐMER B.
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
I’osliil szó.tkíí 1<IÓH 1|:i;>< >ilto. 

2 l< 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 l< 50 f. bekül
dése után egy kis iiveg bementve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban. 
Főraktár : Török József gy ógy

Budapest.

és kir.

■ ’

J

k.
TIPÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
RStas RÉSZVÉNYEKRE.
SORI JRU V ÁLVAMPAFinomi A

wn, Ktfmm viuuruinai fiumei bbllitt 
—- FWLVll-AGOffilTASUNK INOV7NBR ~~ 

Y HECHT BANKHÁZ y
BUPAPEST, FERCNCZIEKTCRt 6. —L.

Sebesedések
l®fPn*j **ok bárminő természetűek, gondosan msg- 
, 'Minden Usztátlanság ellen, mert ezáltal a
lc«»f«bb géb jS elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebét idézhet elő, 40 éve már,, hogy a oKgptniWó 
huzőkenőcs PKA Al HÁZIKiNUCS név .-.kitt, nuni 
cey iiélRtJlözhetlcn krttószw snieretes. Az megvédi a 
sióét, cslifapitja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat és elősegíti a gyógyullAst. 1 dobon 70(111.
■MBM Posta szétküldés
3 kor. IG fill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe- 
dfR 4 kor. 60 fillérért G do
boz, Asztria-Magynrország 
bármely részébe bérmentve 
sz.álUtatil:.
A csomag minden rét 
törvényileg bejegyzett

F

FRAGN5R B. rs. és kir. udvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában.

J
 Prága, Kleinseite, Nerudagasse | 

sarkán 203 sz. Raktár: Asztria- 
Magyarorszá’g gyógyszertáraiban, Fő M

Török József Budapest. Ál

Jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy 
Gödöllőn, a „Központi szálloda'* 

épületében levő helyiségben 

tsj.iek, valíuniiit egyel I) 

tej t e i m é k e k n c k 
cl árusítását berendeztük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk

Törekvésünk oda irányul, hogy 
úgy a helybeli, valamint a nyaialó- 
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel
A budapesti közp. tejcsarnok.

iszákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a COZAr )R3ÓL. Kává, fw, 
étel vagy szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tu tta nélkül.
A Cozapor többet ér, i.iinT a vitái, 

minden szóbeszéde a tartózkodás-rög 
mert cső -ríhatása eilcnsze.-ivessé teszi az 
isz.ik iszi ik a szeszes ita't. A Cosa olyan 
csendeseti és biztosan hat, h<wy feleség, 
testvér avagy g.-érmék egv.wáöt az IvA- 
mk tudta nélkül adhatja é«az illetőmig 
c.<ak-;em is stjjti mi oTtozla lavuU -át.

A C >za acsnláiLik eeren béldtette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a sxégy<wt é« 
becstelenségtől megmentett, kik kteöbh 
józan polgárok és ügyes fiatalemberek 
lettek Tömérdek finra’embert a ló frr 
és szerencséjéhez scgltrtt sok embernek 
életét szám is évvel me^InfiMbltráHe.

Az intézet, mely a Cozapor trtajdo- 
n-«Sfl, mindazoknak, k'k kívánják, egy 
pröbandagot és e^-- • köszönő-lrásoWiiu 
telt k Vnyv-t 'ii- és költségmentesen kitM 
hogy igy bárki is meggyőződhessen blz- 
t >s hacls.tr >1 Kyeikcdü ’k, hogy ac 
egészségre teljesen ártalmatlan.

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

bérmentísitendök.

Coza Institute 
(Dept. 74.)

62, Chancery Lánc 
London, Anglia.
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A „PESTI N APLÓ“
uj karácsonyi ajándéka.

« JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAG*

MODERN MAGYAR 
FESTŐMŰVÉSZEK 
a czime uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi karácsonyi ajándékul szántunk t. elő
fizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk, noha 
folytatása és kiegészítő része lesz a Ma
gyar Festőművészet Albumá“-nak, iné:.:s 
mint teljesen önálló mii gyönyörű fogla
latja lesz a m >dern magyar festőművészet 
remekemen. Eddigi Karácsonyi ajándékain:; 
is a magyar művészedéi szolgálták, nagy 
szabású és nagyértékil diszmilvek sz.i..- 
ezernyi példányaival terjesztve el a ma
gyar költészet és festőművészet nagyjainak 
alkotásait. A remek: ..i.ek e díszes són, 
zatái folytatja most a „Festi Napló" uj cs 
minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz 
müvei a Modern Álagyar Festömtlv.s.ekke . 
Ötven nagyszabású festményt szemeitől k 
ki a modern magyar lestök alki fásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű miilapokon e. 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészet történelmét fogja tárgyalni, e sö- 
rendíl esztétikusaink könnyed előadásában, 
színes képek és rajzok fogják tarkítani. 
Albumunk külső formájában is követni 
fogja eddigi törekvéseinket és a magyar 
könyvkötöiparmiivészet újabb alkotása le ,z. 
Ez; az uj, páratlan díszt! ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előtizctöin- 
kön kívül minden uj előfizető is, aki mos
tantól kezdve egy évre megszakítás nélkül 
a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fel
es negyedévenkint, sót havonta is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : I évre 28 kor., 
fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. 1 I 
hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatványszámot 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló" Kiadóhivatala.

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht-névvel, ti '.zta és m rí! ki >; a'kit.'5 il
Jótállás: 25.C0J koronát fizet Schicht György ezég Aussigban F iki iek, aki bebiz j> 

nyitja, hogy a „Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Főraktár: az Erzsébet
könyvnyomda papír
üzletében Gödöllőn.

■-J.Í

..kulcs-* szappant.
!s fáradságot.
és mebóvja.

Hófehér ruhát ád
A színeket emeli, fénylővé 

és világossá teszi.

k aira, hogy minden darab szap- 
vas" vagy „kulcs" védjegygyei 
ellátva.

baly tjyöRGjy
s.’rkőraktára Jászberényben

..SÍRKÖVEK..
legfinomabb kivitelben
.. .. jutányos árban.......

Fióküzete : HATVAN 
sajat házában az Újsoron.

BENZIN MOTOROK G ZCSÉPLÓKÉSZLETEK
ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

A MAGYAR KIR. ÁLL l iVASÜTAií GÉPGYÁRÁNAK
VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL

BUDAPEST, VI, Váczi körút 32.
Árjegyzékét és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Gödöllői Erzsébet-köny vnyoinda. ~---------------------------


