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Magyar nyelv
az iskolákban.

A közoktatásügyi minister egy 
nagyfontosságu rendeletét közli most 
alispánunk egy bizalmas átiratban 
a magyar nyelvnek a nem magya-ajku 
népiskolákban való tanítása tárgyában.

A nagyfontosságu rendelet kivo
natosan így szól :

Az összes járási főszolgabiráknak !
A vallás és közoktatásügyi m. 

kir. minister urnák f. évi augusztus 
hó 15-én 72000 szám alatt kelt kör
rendeletéből kifolyólag felhívjuk hogy 
szigorúan utasítva a községi elöljáró
ságokat, miszerint mind a mindennapi, 
mind az ismétlő mindkét nembeli ta
nulóknak a kellő időben teljes szám
ban való beiratkozása és legalább 8 
hónapon át rendesen járása érdekében 
szigorúan járjon el. — Az igazolatlan 
mulasztók szüleit elengedhetetlenül 
meg kell büntetni.

Ha az elöljáróság mulasztást kö

vetne el, ellene szigorú megtorlás al
kalmazandó.

Ügyeljen czim, hogy különösen a 
nem magyar tannyelvű községi és fe
lekezeti népiskolákba járó gyermekek 
a szükséges magyar tankönyvekkel és 
Íróeszközökkel mindjárt a tanév elején 
eliáttassanak. — Találjon czim alkal
mas módot arra, hogy a szükséges 
magyar könyvek járásában tömegesen 
szereztessenek be s osztassanak szét.

I — Ha a megrendelés tömegesen az 
egyetemi nyomdánál történik, a val
lás és közoktatásügyi miniszter ur in
tézkedik, hogy a tankönyveket az il
lető községek vagy az egész járás 
félévre hitelre, nettó árban kap
ják.

Végül megjegyezzük, hogy a val
ló'' és közoktatásügyi miniszter urnák 
a magyar nyelvnek a nem magyar 

' tannyelvű népiskolákban való tanítása 
! ügyében kiadott körrendeleté a Nép

tanítók Lapja ez évi 35. számában 
; jelent meg.

A községek ezen lapra figyelmez
tessék az iskolaszékeket s maga a 
községi elöljáróság másoltassa le sa-

I ját használatára ezen fentemlitett ren
deletet.

A hazafias szellemű rendeletre 
még vissza térünk, mert bennünket 
is érdekel járásunk nem magyar ajkú 
községei s lakossága miatt.

Nemzeti eszme'
és szocializmus.

Nem hiszem, hogy tévednék, ami
kor azt állítom, hogy mai cikkem 
a nagyközönség körében némi idegen
kedést fog kelteni. Szülte hallom már 
a kérdést, lehetséges-e, hogy a szo
cializmus nemzeti legyen és lehetsé
ges-e, hogy valami, ami nemzeti jel- 

, leget hord magán — szocialisztikus 
■ lehessen ?

A nagyközönség már annyira 
belovagoltatta magát a szocializmusnak 
és a nemzetnek egymással való anti- 
pódiájának téves hitébe, hogy most 
már szentül meg van győződve arról, 
hogy a szocializmus és nemzetiség 
egymást kizárja, hogy az, ami szocia- 
iisztikus, nem lehet nemzeti és a mi

TÁRCA.

Szomorú dal.
Irta: Vcrner László.

Karéjban állottak a czigányok.
Ez a hegyes szemű, látszólag szerszá

mával bíbelődő nép, hogy kitudja lesni a 
pillanatot, amikor legjobban kimuzsikálhatja 
bankót. A prédát leső oroszlán fellelése ez, 
mikor a fekete fáraók rátapadnak a viga
dóra, prímásuk lehajlik a bús magyar fiile 
mögé, lágyan vonogatja nyirettyűjét s néha 
egészen átitatja a mulatozó hangulata. Ilyen
kor fakadnak az epedés, a nyomorúság me
lódiái, amelyek persze Himfy keserveinek 
végleges exaltációjához vezetnek. Aki csak 
dorbézolni, vagy mérgelődni akarna e tisz
tán magyar jellegű „circa vtgadáson", annak 
hamar elmenne a kedve, mert ez látványnak 
nagyon nagyon érzékeny, murinak nagyon 
szomorú és főképen nagyon unalmas.

A czigány pedig csak húzta keser
vesen :

„Hogy ne legyek olyan árva, 
Elviszem a másvilágra I . . .“ 
Donáthy Imre pedig szilajon paran

csolt :

— Ezt Náczi, ezt; ez való az én 
bánatos szivemnek.

Idegen vendég vetődött a fürdő e fél
reeső vendéglőjébe. Valami könyvügynök, 
aki még az üdülés helyén sem hagy békét 
a szórakozni kívánó emberiségnek. Rettene
tes 1 Mintha nem elég volna szürke hétköz
napokon olvasni ? Az ördögbe is, hogy még 
fürdőn sem leltet nyugta az embernek a kul- 
lurfinánczoktól.

A vendég nagyon egykedvtien vette az 
exaltált társasagot, a maga tul-bő és aszta
lon szétfolyt pezsgőjével, viharos éjszakát 
mutató czigányaival, bizonyosan azt számí
totta, hogy annyi költséggel, ami itt a ven
déglős zsebébe úszott, o a nagy Conversa- 
tion Lexicont is képes lett volna szállítani 
— diszkötésben

Aztán magában dörmögött.
— Voltaképen nem sok regényt olvas

tam, de azt látom, hogy itt egy regényes 
történet végső jelenetét játsza a pityókos ur. 
Istenemre I szerelnék pompes funébres lenni. 
Ez az ur temettetni kívánkozik. Ki nézem 
belőle az első osztályú temetést.

A könyvek tisztelt ágensének jó szi
matja volt. Az elázott banda temetett, a 
Dankó misztikus andalgói most az egyszer 
szép álmoknak gyászos indulója volt, mely 
elvezet a feledés sirkertjébe.

A tiszti egyenruhába öltözött ur, mint- 
hacsak színpadról leste volna el u falusi 

legény duhajkodását, emelte fel karját és 
kiabált bele a nótába vad indulattal :

— Azt Náczi, azt I Tízeseket ragasztok 
az arezodra szépség-flastromnak.

A vad, zabolátlan murinak azonban 
hihetetlen változást adott egy férfi megjele
nése. Méltóságos nyugalommal állt meg a 
nagy terem ajtójában. Nyitva hagyta az aj
tót és beözönlött a hajnal üdítő levegője. A 
hirtelen támadt világosságra felkapja fejét 
Donáthy Imre. Megrázkódott. A váratlan 
eseménynek mindig megvannak a maga ki
józanító hatásai, Fölállott és egy mozdulat
tal hallgatásra intette a czigányokat. Majd 
tettetett nyugalommal ment az ajtóban álló 
férfihez.

— Eljöttél ?
— El.
— Számolni jöttél ?
— Nem. Ilyen állapotú emberrel nem 

számolok. Senkinek gyengeségét fel nem 
használom a magam előnyére. Feküdj le, s 
ha kialudtad mámorodat, rendelkezésedre 
állok.

— Gyáva vagy 1
— Nem fogsz kihozni sodromból. Jer, 

hazavezetlek. Atyád vár, ő kért, hogy vigye
lek haza.

Donáthy nagy szitkokban tört ki.
— Még ez is! Nyomorult spiczli, nyo

morult spiczli I
Aztán szinte rikúcsclóvá vált a szava
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nemzeti, nem lehet szocialisztikus, 
szóval, hogy a szocializmusnak és a 
nemzetinek fogalmai egymással ellen
tétesek.

A tendenciózus agitátorok jól 
végezték munkájukat; a mindenütt 
hallható, plakátokon és néhány lap
ban olvasható „hazátlan bitang, gaz
ember" kifejezéseknek meg volt a 
kellő hatásuk. A szocializmust Magyar
országon sikerült egyidőre a közép
osztálytól távoltartani, mert az a pol
gári osztályhoz tartozó egyén, akinek 
szocialisztikus elvei voltak, rejtegette, 
eltitkolta azokat, mert „hazátlan, bi
tang gazemberekkel" nem akart közös
séget vállalni. A középosztályt pedig 
nem világosították fel, nem ismertették 
meg a szocializmussal a-b-c-jével sem. 
Alig van oly polgár, aki tudná, hogy 
a nemzetköziséget nem is szabad 
nemzetietlenségnek, hazátlanságnak mi
nősíteni. Hány polgár van pl., aki 
tudná, hogy a nemzetköziség nem is 
az egyes munkásokra, hanem magára 
a szervezésre vonatkozik ? A pénz, a 
kapitálizmus nem nemzeti, hanem 
nemzetközi és ezzel nemzetközileg 
szervezett munkásság. De valamint a 
kapitalizmus nemzetközi szervezése 
dacára az egyes kapitalistának van 
hazája, úgy a nemzetközileg szervezett 
munkásság minden egyes tagjának, a 
munkásnak is van hazája. A szocializ
musnak egyes egyénektől tendenció
zusan feltüntetett nemzetietlensége te
hát minden alapot nélkülöz és a szo
cializmus hazátlan voltában csak az 
fog hinni, aki a szocializmus e leg
primitívebb alapelveivel, valamint a 
szocialisztikus nemzetköziséggel nin
csen tisztában.

E nemzetköziséget igen helyesen 
határozza meg az erfurti programm, 
amelynek egyik igen sokszor és Jászi

Oszkár „Szocializmus és hazafiság" c. 
cikkében is idézett pontja a követ
kező :

| „A munkásosztály érdekei min- 
| den kapitalista termelési renddel biró 
| országokban ugyanazok. A világfor- 
I galom kiterjedésével és a világpiacra 
I való termeléssel minden egyes ország 

munkásainak helyzete függővé válik 
más ország munkásainak helyzetétől. 
A munkásosztály felszabadítása tehát 
oly feladat, amelyben egyenlően osz
toznak minden ország munkásai. Eb
ben a tudatban egynek érzi s jelenti 
ki magát Németország szociáldemok
rata pártja minden más ország osz
tálytudatos munkásaival."

Ameddig t. i. az egyik ország 
munkása olcsóbban dolgozik a másik 
ország munkásánál, addig a munkás
osztály gazdasági helyzetének javulá
sáról szó sem lehet, mert az olcsób
ban dolgozó munkás lenyomja a drá
gábban dolgozó munkás bérét. Itt is 
a konkurenciának ugyanaz az elve 
érvényesül, amely érvényesül a kapi
talizmusban is, és amely a kapitalis
tákat is mindenféle trösztök, kartellek, 
ringek stb. alakítására ösztönözve és 
még jelenleg is ösztönzi. De mi e 
kapitálistáknak a saját önző érdekeik 
megóvására irányuló nemzetközi szer
vezésében, amelynek ugyanaz 3 czélja 
mint a munkásság nemzetközi szer
vezésének, t. i. hogy az olcsóbb kí
nálat ne csökkentse a kereslet árfolya
mát, nem látunk semmiféle nemzet- 
ellenességet, hazafiatlanságot és — 
„hazátlan bitang gazemberséget". Igen 
helyesen jegyzi meg Jászi Oszkár a 
már fentebb említett cikkében, hogy 
e két szervezkedés között csak az a 
különbség, hogy az egyik „kevés gaz
dag ember fényes bankettekkel kisért, 
sajat zsebüket ápoló internacionatiz- 

inusa, inig a másik a sok millió 
munkás szegény ember fényességektől 
ment, egy magasabb kultúrát terem
teni akaró internacionalizmusa".

A munkásosztálynak szervezésen 
alapuló nemzetköziségébe tehát csak 
erőszakos módon lehet a nemzetelle- 
nességet belemagyarázni, ugyanazon 
az erőszakos módon, amelynek segít
ségével a kapitalista termelők nemzet
közi társulásaiba belemagyarázhatnám 
a nemzetellenességet. A nemzeti kor
látok lerombolását pedig, amelylyel 
avatlanok a szocializmust minduntalan 
vádolják, a szocializmus sohasem tűzte 
ki végcéljául, nem is tűzhette, hiszen 
a külömböző államok munkás- és 
életviszonyai nagyon is különbözőkés 
igen élesek azok az ellentétek is, a 
melyek műveltség és egyéb tulajdon
ságok tekintelében az egyes nemze
teknél feltalálhatok.

Ezt a tényt legjobban az 1894-ik 
évi bányászkongresszus bizonyította és 
azóta nem is történik kísérlet arra 
nézve, hogy munkásviszonyokat egy
ségesen, tekintet nélkül a nemzeti 
sajátságokra, rendezzenek Maga a 
nemzetközi szervezés is csak annyiban 
nemzetközi, amennyiben ezt a mun
kásosztály érdeke kívánja. Oly ország 
munkásaival, akiknek helyzete nem 
befolyásolja a szervezett, osztálytuda
tos munkásság helyzetét, a szociál
demokrácia nem törődik. Egyetlen egy 
ország szociáldemokrata pártja sem 
vállal közösséget pld. a kínai kulik
kal.

Mahler Lénárt.

— Dobjátok ki ezt az embert, dobjá
tok ki.

A dühre aztán végképpen felmondották 
szolgálatukat az idegei. Donáthy lerogyott a 
székre. Feje lankadtan esett le a vendéglő 
asztalra, az elömlött pezsgő hütötte az izzó 
homlokát.

A barna férfin pedig szobát adatott a 
mámorosnak. Ölbe fogta az alvót, ki még 
álmában is mámoros szitkokat szórt rá, le
fektette az ágyon, megtapogatta érverését és 
irigylendő nyugalommal ment be az ivóba, 
hol akkor is az elázott pajtik azon tanakod
tak, mi az ördögért is virraszto’.ták át ezt|az 
éjszakát ?

— Urak ! Számitok önökre, ami itt 
történt, titok ma~ad.

A törvényszéki bírónak szájából, aki 
gyomorhurutját „ilyen" hasonszervi gyógy
móddal jött kúrálni e kies fürdőbe, ki is 
esett a bock, mikor mondotta :

— Papperlapap I Persze, hogy titok. 
Csak gentlemannek vagyunk, vagy mi.

♦
De liát mi szükség volt önökkel meg

ismertetni ezt az éjjeli tivornyát ? A tisztelt 
tárczairó ur valami lélektani problémát lát a 
muriban, nem pedig egy kis korlielykedést, 
— gondolják olvasóim.

Elmondom a szomorú nóta előzmé
nyeit.

A Horthy-család tavaly is ebben az 
olcsó fürdőben nyaralt. Mindjár előre bo
csátom : számításból. Eltekintve attól, hogy 
a nagyobb leánynak Elvirának még mindig 
fizették a kelengyéjét, a forgatott váltókról 
nem is szólok, a kisebbik leány se ment 

olyan számba, hogy „indokolt" lett volna 
valami parádés fürdőre menni parthi vadá
szatra. Most valóban üdülni jöttek, nem I 
parthit vadászni. De hát Ilonka nem pün
kösdi „rózsa" volt, a kinek kinyílása időhöz 
kötött: ennek a kis sokat ígérő bimbónak 
itt történt meg az ő rózsafakadása, aki a 
maga bolondos tizenhat esztendejével igen 
mulatságosnak találta, hogy Donáthy Imre, 
az arany-sájlásos tiszt urfi, voltaképpen 
pedig olyan gyermek : mint ő maga, a tü
körtiszta tóban lesték a halakat, meg a ma
guk bohó arczát. S mikor a bolondos Imre 
egy kis hegyi kirándulás alkalmávál az or
mon teátrális pózéba vetette magát s őrült 
lázzal beszélt rendületlen szerelméről, a kis 
leányka is egészen felmelegedet és feledve 
a mamai intelmeket, ott a hegyormon eskü
dött meg Imrével, hogy vagy együtt vetik 
le,magukat erről a szirtről, vagy együtt 
mennek a nászutra.

Mert hiába, bolondok ezek a mai fia
talok.

Azok előtt nevetséges fogalom a kau- 
czió, meg az a prózai hozomány. Azt hiszik, 
hogy a szerelemhez csöppen aztán minden.

Es végre is miért vannak az apák, ha 
nem azért, hogy a többit kieszeljék.

így a tizenhatévesek. A Horty-leányo- 
kat azonban az jellemzi, hogy tizenhatéves 
korukig csak elismerik a bohókás és számí
tás nélkül poézis jogosultságát s lányosán 
el is enyelegnek ; de tizenhatéven túl meg
jön az eszük. Ilonka pedig a fordulaton volt. 
Ö sem álhatott ellene a családi tradíciónak : 
a fess hadnagyocskát ennek folytán csakha
mar kivetette a fejéből. Az ördögbe is 1 Ezek 

a tejfölös hadnagyocskák gondoljanak a 
stratégiára, de nem a hölgyköröknél Pedig 
ezen a téren minden igazándi hadnagy nagy 
— várostromló.

Bár e tekintetben nem rendelkezett 
valami nagy tapasztalatokkal, de ennek az 
ötletének mégis mosolygott Ilonka.

És annál természetesebb volt Ilonkától 
a bohó gyermekregények tökéletes elfelejtése, 
mert Korom Ervin járt hozzájuk. Mérlegelni 
tudta a Korom fölényét szülői magatartásá
ban, Mig a tejfeles száju hadnagynak a 
műkedvelői hordári teendőket kelletett telje
síteni a tulkényelmes mama iránt.

Korommal szemben a gyöngéd figye
lem mintaképe volt a mama. Ebből érezte 
az okos Ilonka, hogy a kis Korom egy 
„comme il fául" völegényjelölt. És ha a te
lekkönyvet látta volna (a melynek jegyzései 
a modern lányok előtt már nem hyeroglip- 
hák) akkor még nagyobb megilletödessel 
hallgatta volna, mikor a barna férfiú az 
igaz szerelem megható izgatottságával eze
ket mondotta : — Ilonka, szeretem.

Ilonka gyöngédebb volt, mint a modern 
leányok, Nem mondta : beszéljen a mamá
val 1 De erre szükség sem volt, mert a mama 
nagy praxissal dolgozott. Ott volt mindég 
ezeknél a válságos perczeknél s nyomban 
rájuk adta a szenfencziát.

Ez történt egy év múlva a tárpéji 
szirti fogadalmak után. Fürdőn természetesen 
egy-egy hyrnen hír villámszárnyakon jár: 
ne találják önök ördöngősnek, hogy a bolon
dos Donáthy hadnagy is meghallotta.

És még tovább is mondjam a szomorú 
nóta történetét ?
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HÍREK.

Nick-bankett.
Nagy és előkelő közönség gyűlt 

össze e hó 12-én az Erzsébet-szálló 
nagytermében a Nick Ede kir. tan., 
jószágigazgató tiszteletére rendezett 
banketten.

Ott voltak közéletünk vezéralak
jai, polgárságunk szine-java, csaknem 
teljes számban.

A hivatalok, testületek, egyesüle
tek csaknem mindegyik vezetője által 
képviselve.

A belépőt mindjárt meglepte egy 
— a terem közepén felállított — élő 
virággal szépen díszített obeliszk, 
melynek tetején állott a gödöllői fo
gyasztási szövetkezet ajándéka, egy 
remek mivü óra, szobrocskával, mely 
a munka allegóriája.

Az ízletes, ügyesen szervírozott 
menüt pont 8 órakor kezdette meg a 
több, mint 100 főnyi társaság.

Pecsenyénél felállott Podhorányi 
József pápai kamarás, plébános, és 
nagyhatású beszédben méltatta az ün
nepelt érdemeit. Majd Rózsa István 
adta át a szövetkezet előbb leirt em
lék tárgyát, mire az ünnepelt mondott 
meghatottan köszönetét. — Toasztot 
mondottak még többen is, köztük 
Téchy Gyula kir. járásbiró, Nyiry 
Lajos lapszerkesztő a gödöllői polgári 
kör és ifj. Szabó Kálmán tűzoltó fő
parancsnok a tűzoltóság nevében, 
melyek után még hosszan maradt 
együtt a társaság a legjobb hangulat
ban, ünnepelvén — népszerű jószág
igazgatónkat.

Udvari hírek. IV. Ferdinand, 
toscanai nagyherczeg hat heti itt idő
zés után ma délelőtt 10 órakor utazik 
el Gödöllőről kíséretével.

Kinevezés. Viczián Antal föld- 
mivelésügyi ministeri segédtitkár a mé
hészeti és selyemtenyésztési osztály 
vezetésével bízatott meg. Méhészetünk 
tehát benne uj főnököt kapott.

Halálozás. Hekler Ede királyi 
tanácsos, köz- és váltóügyvéd, október 
10-én meghalt Besnyőn, nyara'ójában, 
55 éves korában. Holttestét a család 
haza szállíttatta Budapestre. Temetése 
október 12-én délután 3 órakor volt 
a VI., Sziv-utcza 26. szám alatt levő 
gyászházból.

Építkezés. A gödöllői kir. járás
bíróság építkezésének ügye végre va- 
lahára tehát már eldőlt. 1896. évben 
szavazták még meg reá a költséget s 
10 év alatt jutott el oda az építkezés 
ügye, hogy most már egész bizonyos
sággal meg fog valósulni. A ministe- 
rium már be is szerezte ajánlati utón 
a költségvetést a szegényház lebontá
sára nézve, melynek helyére lesz 

építve az uj járásbirósági épület. — 
Hogy miért viszik el a központból : 
azt ők tudják ?

Ünneprontók. Ily czimen több 
fővárosi lap oly közleményt adott közre 
Kratochvil József csömöri plébánosról, 
mely alkalmas volt arra, hogy a derék 
pap hazafiasságát kétes színben tün
tesse fei. A megtámadott lelkész most 
nyilatkozik. „A B. H. október 8-iki 
számában Ünneprontók címmel rólam 
azt állítják, hogy az arad vértanuk 
emlékezetére Mátyásföldön kilenc órára 
kitűzött ünnepies gyászistentiszteleten 
meg nem jelenvén, elmaradásom ment
ségére feledékenységemre hivatkoztam 
volna. A tényállás a következő : Mikor 
említett isteni tisztelet megtarthatása 
czéljából Mátyásföldre akartam indul
ni, egy haldokló beteg mellé hívtak. 
Ez az el nem odázható kötelességem 
teljesítése annyi időt vett igénybe, 
hogy én Mátyásföldre csakis a kö
vetkező vonattal indulhattam, megte
lefonálva a rám várakozó híveknek, 
hogy útban vagyok. Mátyásföldre érve, 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az aszódi m. kir. javítóintézeti kocsigyártó ipariskolának, kocsigyártási célokra az alább 
megnevezett faanyagokra van szüksége, amelyek szállítására ezennel pályázatot hirdet. 
Az árajánlatok benyújtásának határideje 1905. év október 30.. az azon időn túl beér
kezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A bánatpénzek pedig a megelőző napon déli 
12 óráig beküldendők.

A szállítandó faanyag mennyisége körülbelül:

T« 
«. db szim ; N/tejznevezés c 1 

r a nem Megjegyzés

1 4800 Kocsikerék agyfa szilfa ) Kinagyolva, egy része
120 ,, ,, préselt ) tőnkében darabolat-

2 30000 Kocsikerék kíillőfa akáczfa ) lenül
15000 >» >> kőrisfa ) Kinagyolva
12000 >> >»

Kocsikerék talpfa
tölgyfa )

3 24000 körisfa )
12000 » >> bükkfa )

4 12000 Kocsirúd fa nyírfa A rudak 1—2 esetleg 4 (Htot

180 »» » bükkfa ki; dó ffatal törzsben izzí
tandó.

5 2400 Sármentöfa bükkfa Padlókba darab, szál, i
6 600

600
Kocsi lőcsfa

>» >>
tölgyfa 
akáczfa

Természetes görbe növésű kb 2' 
drtot kiadó fiatal törzsekben 

szállítandó
7 12 m8 Kocsioldal fapadló 103 mm vastag kőrisfa

45 „ >> >1 85 „ „
6 ,. 90 „

12 „ » ,» 60 „ „
18 „ ,» >» 53 „ 1
9 „ »• »> 40 „ „ í
6 „ >> » 35 „
6 „ » >, 30 „ „ 1
6 „

Deszka 3 m hosszú
26 „
15 mm vastag

El
8 1500 hársfa í.

1000 » >> !• 13 „ „ fenvöfa
360 >> >, >> 52 „ i

9 0’5 ni8 N. „ 2’50 „ 20 „ mahagóni 1
10 0'5 „ ,, »» >. 20 „ „ diófa 1

A szállítandó faanyag elsőrendű, egységárai Aszód vasútállomásra adandók meg.
A szállításra vonatkozó tudnivalókról és kötelező feltételekről felvilágosítást ad 

a ni. kir. aszódi javítóintézeti kocsigyártó ipariskolának. „Mühelyi célokra való müfák 
szállítására vonatkozó különleges feltételek" cimtl kiadványa, melyet a vállalkozni aka
rók a kocsigyártó ipariskolában átvehetnek, esetleg érdeklődőknek postán 50 fillér be
küldése ellenében megküldetnek.

A fenti faszükségletnek kb. '/< része a megrendeléstől számított egy hónapon belül 
szállítandó. A még fentmaradó mennyiség pedig az ipariskola rendelkezése szerint 
kb fél év múlva.

Az írásbeli ajánlatok ivenkint 1 koronás bélyeggel látandók el és a következő
leg czimezendők : M. kir. javítóintézeti ipariskolának Aszód. Ajánlat az aszódi m. kir. 
javítóintézeti kocsigyártó Ipariskola faszükségletének szállítására.

Az ajánlatokban ki kell jelenteni, hogy ajánlattevő a fent említett feltételeket 
olvasta és magára nézve kötelezőnek elismeri.

Ajánlatok az összes szükségletre teendők, részleges ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

A kocsigyártó ipariskola föntartja magának azt a jogot, hogy a neki legmeg
felelőbb ajánlatot fogadja el’

Aszód, ly05. október 5.
Kir. javítóintézeti igazgatóság.

a templomot zárva találtam. Elmara
dásom okát többekkel közöltem. Eny- 
nyit az igazság érdekében. Kratochvill 
József, csömöri plébános."

Halál a pinczében. A folyó hó 
10-én Bartók Mihály 85 éves jómódú 
rákoskeresztúri gazda kiment a szőlő
jébe a pinczébe, megkóstolni az uj 
bort. A bor erjedésétől kiömlött gáz 
azonban már a lépcsőn elkábitotta, 
elesett s különben is tehetetlen öreg 
ember lévén magán segíteni nem tu
dott és ott fulladt meg.

Tolvaj szobaur. Kostbár Henrik 
és vele közös háztartásban élő Schnel- 
ler Margit házalók egy szobában lak
tak Aszódon, Ernfeld Jakabnénál al
bérletben. F. hó 9-én azután mig 
Ernfeld Jakabné a reggeli órákban 
elment hazulról Schneller Margittal a 
templomba, Kostbár Henrik előkereste 
a lakásadónő kulcsát, a szekrényt fel
nyitotta s abból 100 korona készpénzt 
ellopott és azonnal megszökött. — A 
csendőrség nyomozza.



4 1905. október 15.

Iszákosság mnestöbbé
Kívánatra bárkinek bérincntesen küldünk 
egy próbát a COZAPORBÓL. Kávé, tea’, 
étel vagy szeszes itníban egyfonnáu ad; 

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

minden szóbeszéde a tartózkedásróg 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olyan 
csendesen és biztosan Itat, hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nílkül adhatja és az illető még 
csak3em is sejti mi okozta javmasát.

A Coza a családok ezreit békltette 
ki hm t sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől n cgmentett, Ink később 
ióza'i polgárok és ügyes fiatalemberek 
lethk Tóméidek fitta cmb’it a ió útra 
es szeic.KBéjé ez segített s >k embernek 
é'eté. számos évvel megi o ■•szab:totta.

Az int-zet, mely a Cozrpor tulajdo
nosa, mindazoknak, kk kívánják, c".y 
prób.iad.igot és egy k'lsz im'-irásokk» 
kit könyvet <’ii-és költségmentesen küld 
hogy i >v bárki is ineggyöződhcssen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, l.ogy az 
egészségi* teljesen ártalmatlan.

21
idő alatt 
ezek kö-
F00.000 
100.000,

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
Felülmúlhatatlan az a szerencse, mely bankházunknak kedvez.' Rövid 

millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecstllt vevőinknek ; 
zött a két legnagyobb nyereményt és pedig kétszer a nagy jutalmat, a
koronás főnyereményt, a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, továbbá 4 á 
3 á 90.000, 2 á 80 000, 3 á 7Ó.000, 3 á 60.000, több 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 
20.000, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10.000. 5.000, 2.000, 1.000, 500 koronás és 
egyébb nagy nyereményt.

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

A most kezdődő 17. magyar osztálysorsjátékban 110.000 sorsjegyre ismét <5.5.000 
pénznyeremény jut és összesen lliniUió 4JJ9.000 kor. hatalmas összeget sorsolnak ki.

legyen próba 74. 
Vág,a ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25, lev.-lapok 10 f.
bérmenfesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lnne
London, Anglia.

í
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BARTALÍTS ÁRPÁD
Használt és uj kályhák 

és tüzhelycserepek ra ktára.
■ij GÖDÖLLŐ, VASAR-UTCZA Ilii

Diamant ház.

■ | Elvállal mindennemű kályha || 
beállítás, rakási és javítási Ij 

munkákat jótállás mellett; szállít n 
j olcsó uj és használt kályhát. ||||

Adóm, Adél 
Adolár, Ágnes 
Adolf. Avota 
Ágoston, Amália 
Aladár, Anna 
Albsri, Aoatolla 
Alfréd, Apollónia 
Ákos. Aranka 
Ambros. Borla 
András, Blanka 
Antal, -Joroala 
Arnold, Bori3ka 
Árpád. Betti 
Arthur, Bella 
A-.rol, Brigitta 
Attila. Cícilia 
Uiláts, Cornolla 
Bálint, Bírj 'Jtmiíi. Oxattn 
B la. Coailia 
Beoedaí E’jfo-nii 1 
3 rnáf, Emma 
Jáuiel, F,r losztia mimi 
iáid. ÉVI lilátll
Danis. Evein

íuiooi
509)1 
852ÓU 

2392

Dezső. Erzsébet 
Ede, Esz er 
Ebk, Etái 
Elemor, Flóra 
Emil. Franciska 
Eairo, Frida 
Ernő. (Ionosévá 
Ferono Gertrud 
Frliyes.Sabr olla 
l'iiiö.i, Gizella 
G ibor. Hedvig 
Gáspár, Ililóaa 
Gergely. Hanrioit 
Gála. Hermina 
Gns táv. HüJa 
György, Inlyka 
Gyűl i. idinka 
Uonrik, Ilona 
Hsr.nan >. Ilma 
■Ingó. II a 
Imié, Írón 
illés, lr.ni, / 
Inra, lzaaalla 1 
litván, ,'a.i .a 
Izido'. Jaaaana

95878 
4043

41799 
107273 
82443 
92777 
52551 
1211L

, 93989 
90937 
20 )99 
79747 
51331 
85997

2733 
55487 
35375 
84477 
92792 
43415 
12115 
45273 

109333 
27171 
53977

Iván. Jolán 
Jakab, Józsi 
János, Indith 
Jenő, Juliska 
József, Karolin 
Kálnón, Katinka 
Károly, Katalin 
Kornál, Klára 
Kristóf, KlotUd 
Lajos, Kornélia 161)70/ 
Llszla, Krisatina öi.l)ll) 
Lnö. Kunigunda 
Llpit, Laura 
Lőrinc. Lanka 
manó, Lsónia 
Hárma, Lídia 
ktárton, Lina 
mátyás, Ludmilla 
Hibáiv, Lnjza 
Miklós, na.’dolna 
Uiitsi, fflalvin 
mór, Harcit 
Nándor, Uárla 
Orbán, IUáriha 
Oszkár, Hatlld

54895
17339 
(13775 
48741 
16341

<279

-.1021
G00.-2 

62711
81484
1)5207
5207/
24202
65140
4Söv2 
128011 

lOOIhl)
86781
67107

Ottó. Melánia 21451
Ödön, aarcziss 55177
Pál, geszti 2737
Péter. Olga 51515
Pista, Paula 101969
Richard, Polagia 34 55
Rátért. Pétror.9 la 71/787
Rudolf, Piroala 12533
Salamon, Regina 65 >2;
Samu. Bó-sina 17718
iiándar, itoaalia Ji810<
Simon, Sári 1O7.797
Tamás, Sarolta 4SÍ64
Tibor, Szóróm 74377
Thamir. Tliaadoria 2727
‘livadar, Teréz 84950
Tóbiás, Toros 55477
Vendel, Valéria 2<KI05
Vidor, Veronika lüim 1
Vilmos. Viktória 50908
Vince, Vilma 12413
Zoltán. Zsófia 955(15
liignani, Zsmsu.ii 5463

A „PESTI NAPLÓ"
uj karácsonyi ajándéka.

MOPERN MAGYAR 
FESTŐMŰVÉSZEK 
a czinie uj kiadványunknak, melyet 1905. 
évi karácsonyi ajándékul szántunk t. elő
fizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk, noha 
folytatása és kiegészítő része lesz a Ma
gyar Festőművészet Albuiná“-nak, mégis 
mint teljesen önálló mű gyönyörű fogla
latja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándékaink 
is a magyar művészettel szolgálták, nagy 
szabású és nagyértékű diszművek száz
ezernyi példányaival terjesztve el a ma
gyar költészet és festőművészet nagyjainak 
aíkotásait. A remekművek e díszes soro
zatéi folytatja most a „Pesti Napló" uj és 
minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz 
müvei a Modern Magyar Festőművészekkel. 
Otven nagyszabású festményt szemeltüuk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű ülőlapokon és 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
A szöveget, amely a modern magyar festő
művészet történelmét fogja tárgy Ini, első
rendű esztétikusaink könnyed előadásában, 
színes képek és rajzok fogják tarkítani. 
Albumunk külső formájában is követni 
fogja eddigi törekvéseinket és a magyar 
könyvkötőiparinüvészet újabb alkotása lesz. 
Ezt az uj, páratlan diszil ajándékunkat 
megkapja karácsonyra állandó előfizetőin
kön kívül minden uj előfizető is, aki mos
tantól kezdve egy évre megszakítós nélkül 
a Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- 
és negyedévenkint, sőt havonta is eszkö
zölhető. Előfizetési ár : 1 évre 28 kor.,
fél évre 14 kor. Negyed évre 7 kor. 1 
hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatványszámot 
szívesen küldünk.

Tisztelettel
a „Pesti Napló” kiadóhivatala.

Legnagyobb nyeremény esetleg 1,000.000 korona; továbbá 1 jutalom 6C0.0C0, 1 nve- 
Knnnn a 20y 000> 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á
60.000, 1 a 50.000, 40.0C0, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 8 á 15.000, 36 á 

10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

eredeti soisjegy írt —.75 vagy K 150; 'ő eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 korona; 
’* ” ’’ ’’ 3- ,, ,, 6—; 1,0 ,, ,, ,, 6.— ,, 12 ,,
.... s°r,sjcsyeltet utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében ktlld- 
d'- l ni'V,a "i |,S tervezet díjtalanul- Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal,
de legkésőbb

12

folyó évi október hó 22-ig
In.zzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak. 

TOROK A. és TSA bankháza Budapesten. 
Hazánk legnagyobb oszlálysorsjáték-üzlete. Silrgbnyiziin: Törökék Budapest. 
Föárudánk osztálysoisjáték-üzletei : Központ: Tcréz-körut 46a. I. fiók: Váczi-körut 
_______ ia 1L fluk : Muzeum-loörut 11 a. III. fiók : Erzaébct-körut 54 a.

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁBI 
u=ss== BÉSZVÉNYEKBE, == 
• OR8JEQ VIÜICFIE. ÁtLAMPAPlttOKnA 

KÖLCSÖNT
A5BBB, imnaEB TlBBXiniMÍBI FELTÍTZLBX ISU1TT.

T
FELVIL.AGO&1TASUNK INGYENES.

HECHT BANKHÁZ
• BUPAPE5T, FERENCZ1EKTERE e. —L

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

cKt;iQt Hcuskin Fülöp “S hashajtó-piruláit,
melyek évek óta kitünóeknek bizonyultak éb előkelő 
orvosok áltál könnyű hashajtó" és feloldó-szerűl 
•jan'tutnak. — Eg;y doboz <15 pirula) 30 Altér.

Minden tryógyaaertfcrban kapható. 1 
tastein-féle gyógyszert ár, Becs, l„ P lankengasse 6.

l
(„Szarvas* vagy „kulcs“ szappan.)

Legjobb, legkiadósabb s azért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt kapható.

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szap
pan „Schicht" névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei 

legyen ellátva.


