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A házasság-iszony.
A sok karácsonyi és újévi körkérdés 

között, amelyek közölt újat kitalálni 
éppen olyan nehéz, mint megkonstru
álni a perpetu mobilét, felbukkant egy 
kérdés, amely csodálatosképen legter
mészetesebb közzé tartozik, amely ké
zenfekvő, amely szinte kívánkozik arra, 
hogy körkérdések utján iidéztessék el, 
ha ugyan elintézés módja az ilyen 
nagy társadalmi problémák megoldá
sának ez. A kérdés, amelyet egy an
gol újság vetett fel az, hogy nők és 
férfiak egyaránt, miért iszonyodnak a 
házasságtól és miért toljak azt ki a 
legjobb esetben is hosszú időre?

A feleletek közül sajátosképen majd
nem mindegyik azt mondja, hogy a 
nők fényűzése okozza a férfiaknak 
házasságiszonyatát. Hogy ezt éppen 
Angolországban, az egyszerűség és 
puritánság országában mondják, az 
különös. Hiszen ott kapnak nők és 
férfiak egyaránt olyan nevelést, amely 
nem predesztinálja őket arra, hogy 
nagy háztartást vezessenek, hogy rep
rezentáljanak, hogy külső csillogással 
akarják megtéveszteni a családi körön 
túl eső ismerősöket, barátokat és ide

geneket. Ez Magyarország specifikuma, 
a házaséletet csak minálunk rendezik 
úgy be. Angolországban még manap
ság is úgy tudjuk, keveset változtak 
azok a viszonyok a házas élet körül, 
mint amiket mi jó öreg Dickens elbe
széléseiből és regényeiből ismerünk. 
Ami fényűzés az angoloknál kifejlődött, 
az mind egy bizonyos megcsontoso
dott etikettbe foglalható össze, az an
golok kimért egyéniségének megfele
lően egyszerűen étkeznek, de az ét
rend betartását, az evőeszközök miként 
való használatát olyan szigorúan ve
szik, mint a földadótörvényt.

Tehát már ott is igy meglazultak az 
erkölcsök? Hát ott nincsenek háztar
tási iskolák, nincsenek folyóiratok, 
nincsenek mértékletességre és takaré
kosságra intő szülők és rokonok, hogy 
ennyire elfajultak az állapotok ? Köny- 
nyedén odavetve persze bátran ellehet 
mondani, hogy a nőknek a fényűzésre 
való hajlama riasztja vissza a férfiakat 
a házasságtól. Sokkal mélyebb okai 
vannak ennek. Csak a társadalom egy 
bizonyos rétegében űzik a fényűzést 
annyira, hogy itt oka lehet a férfinak 
arra, hogy egyáltalán ne, vagy leg
alább is megállapodott éveiben nősül
jön. Itt szó lehet arról, hogy az em

berek iszonyodnak a kétes boldogság
tól, hogy vigyáznak a jövőjükre, ame
lyet pazarlást és fényűzést szerető 
asszony egy-kettőre tönkre tehet.

Másként állnak a dolgok annál a 
társadalmi rétegnél, amely nem az 
öröklött vagyon fölötti hatalmat gya
korolja, hanem amelynek kezemunká- 
jával kell megszereznie a mindennapra- 
valót. Ezeknél a társadalmi rétegek
nél más szempontok alá esik ez a 
kérdés.

Lényeges szempont ezeknek a tár
sadalmi osztályoknak az anyagi kér
dés Mert a költők énekelhetnek bár
mennyit arról, hogy a szerető párok 
a legszerényebb hajlékban is boldogak, 
a reális élet emberei másképpen tud
ják azt és tudják, hogy a szeretet csak 
ott virágzik, abban a talajban, amely 
pénzzel van megvetve. A szereteten 
kiviil kell egy jó fütött szoba télen, 
rendes lakás, rendes táplálék és némi 
luxus is. Tehát nem lehet más a há
zasélet akadálya, mint ezeknek a reális 
jóknak a hiánya, de ha ez megvan, 
akkor csökkenek az akadályok.

A probléma megoldása tehát egy 
kérdésen múlik : a gazdasági kérdésen 
és ezt az okoskodást tovább folytatva 
kérdezzük meg önmagunktól, hogy

Az elbeszélés művészete.
— Irta : W asserm ann Jakab. —

Az ifjú : Már jóval több egy esztendőnél, 
hogy láttuk egymást. Amióta a barátnőm 
meghalt, alig jöttem emberek közé és szo
bámat csak akkor hagyom el, amikor ma
gányos sétákra megyek. Egyetlen örömem 
könyvek olvasása és az, hogy visszagondo
lok a benyomásokra, amiket bennem a 
könyvek tartalma kellett, ügy gondolom, lu  
most venném a tollat a kezembe, képes vol
nék valami jót alkotni.

Az ö reg : És voltaképen mi ösztökél ? A 
művész nem lehet vadász, aki tekintet nél
kül, hogy mi kerül puskája csöve elé, egy
szerűen elsüti fegyverét. Neki egy t ngerész 
feladatával kell megbirkóznia. Lelke és szeme 
egy láthatatlan, de tudatos cél felé van be
állítva. Hová kerget hajlamod ? Mihez érzel 
hivatást? A léleknek melyik szigetét véled 
magadban feltalálni ?

Az ifjú : Nem telik másban örömem és 
boldogságom mint mesék elmondásában. Az 
egyedüllét és elmélyedés óráiban úgy érzem,

hogy a világ sora Ádáin idejétől kezdve 
bennem megnyilatkozik. És ilyenkor ellenál- 
hatatlanul akarok, hogy is m o n d ja m ? ... 
mesélni, mesélni.

Az öreg : Ez szép, sőt nagyszerű. Ha 
csakugyan ilyen ösztöneid vannak és azt 
nem érted félre, mikor gyakorolod azokat, 
akkor bizonyára az elbeszélésre születtél.

Az ifjú : Miért érteném felre? Miért kétel
kedsz tehetségemben ? Hát van-e ennél 
egyszerűbb dolog a világon ?

Az ö reg : Hogy ez nem annyira egyszerű 
és magától értetődő, arra megtanít egy p il
lantás a mai ilyenfajta termékekbe. Hiszen a 
legtöbbje nem is tudja már, hogy mi a z ; 
elbeszélni és a legtehetségesebbek is a mű
vészet ál- és csonka képleteit hozzák létre.

Az i f jú : Szigorú vagy, mint rendesen, 
nem hiszem, hogy igazad van. Soha annyit 
nem termeltek, mint mostanában; soha olyan 
sokoldalú nem volt ez a műfaj, mint ezidő- 
szerint.

Az öreg : Az ifjúság örök tévedése ez.
Az i fjú : Félnem kell, hogy mindazt, amit 

mostanig alkottam, elveted.
Az ö reg : Erre csak akkor felelhetnék, ha 

tudnám, hogy nem tölt el más, mint a

tárgyhoz való szeretet, hogy bensőbben a 
tárgy tökéletes előadása a lényeg, hogy az 
iga/sag miatt aggódsz, vagy pedig köny- 
nyelmü dicséret már egész életedre elvakitott. 
Félsz egy keserű órától, ne titkold, én szí
vesen hallgatok, ügy látom ez gondolkodóba 
ejtett.

Az i f jú : A magad tételét tartod jónak és 
megdönthetetlennek ? Nem alapulhat-e ez is 
tévedésen, rosszhiszeműségen vagy önzésen?

Az öreg : Megkísérlem állításaim megoko- 
lását és In  érveimet megerőtlenited, akkor 
meg leszek elégedve.

Az i fjú : Beszélj teli t.
Az öreg : Az írók három fajtáját ismerem: 

Olyanokat, akik saját stílussal bírnak és azt 
legmagasabb tökéletességik képesek fejlesz
teni ; olyanokat, akik keresik a saját stíljüket 
és végül olyanokat, akik egy mindenki stí
lusát találják és olyan viszonyban vannak 
vele, mint egy vendéglő látogatói az aszta
lokhoz, a székekhez és korsókhoz. Soha nem 
lehetnek szavuk, gondolatuk vagy frázisuk 
u ra i; a legizzóbb esemény megdermed náluk, 
emelkedett hangulatok köznapiakká lesznek 
bennük, minden ispiráció szándékká lesz, 
minden külső befolyás utánzattá válik, ami



2

melyik a leghasznosabb gazdálkodása 
házasságban, kérdezzük meg és meg
találjuk ennek is a kulcsát a takaré
kosságban. Amióta újabb időben a 
kereseti pályák egész légiója nyilt meg 
a nők számára, amióta a nő önmaga 
gondoskodik saját léte fentartásáról, 
azóta ő maga is tudja értékelni a ta
karékosságot a munkával és idővel 
való elbánást és igy tudhatja azt is, 
hogy kellő beosztás mellett szerényebb 
keretek között, kisebb luxusigényekkel 
is meglehet élni. Hisz háztartási isko
láink vannak, de otthonról is tudhatja 
az egyszerű polgár leánygyermeke, 
hogy a jövedelmi forrást túllépő házi 
kiadások rendesen a házasélet boldog
ságának katasztrófája felé vezetnek.

Egyszerűbb, talán mondhatnók spár
tai életmódra kell nevelnünk a fiatal
ságot, a jövő társadalom embereit, 
minden vonalon éreztetni kell velük, 
az egyszerűségnek, a józanságnak, a 
takarékosságnak és mértékletességnek 
nagy hasznát és akkor remélni lehet, 
hogy az angol újságnak kérdése az 
avult körkérdések lomtárába kerül.

Hírek.
— Kinevezés. Gróf Ráday Gedeon Pest- 

vármegye főispánja a f. hó 12-iki törvény- 
hatósági közgyűlés alkalmával járásunk köz
szeretet és tiszteletben álló szolgabiráját ifj. 
Madarász Elemért t. főszolgabíróvá nevezte 
ki. Méltóbb egyént nem érhette e kitüntetés, 
mert a ki az ő egyéniségét s emberszerető 
humánus gondolkodását ismeri, tudja, hogy 
a kitüntetés egy tökéletes embert talált. 
Őszintén gratulálunk a megérdemelt kitün
tetéséhez.

Tan fe lügye lő i iskola látogatások.
Sági Imre kir. s. tanfelügyelő a héten ujjó- 
lag Aszódon tartózkodott és csütörtökön a

erőteljes, náluk banális, ami finom, az náluk 
gyönge. De ezen Írókról, akik a nagy tö
meg számára a piaci árut szolgáltatják, 
ezekről nem akarok beszélni. Te a második 
fajtához tartozol.

Az i fjú : Ez nem is lenne olyan rossz. 
Mindnyájan keresők vagyunk. Bátran állít
hatjuk, hogy a legnagyobb mester halála 
napjáig keresett. Miért mosolyogsz ?

Az ö reg : Mert e megjegyzéseden látom, 
hogy nem értettél meg. Amikor a nagy mes
terek keresnek, akkor a forma és lényeg 
között keresik a harmóniát. Tudják, hogy 
ilyen harmónia nélkül művészi termék nem 
létezik. És mert ez tudják, ezen az utón tö
rekszenek a tökéletesség felé és mert ügyel
nek arra, hogy anyagi sokaságot hamis 
tárgyra vagy helyre ne pazarolják, azért 
mindig csak olyasmi jöhet náluk létre, ami 
a művészetnek ép úgy megfelel, mint a sa
ját teremtő egyéniségüknek. Nyitott szemek
kel keresnek ők. Ti azonban úgy kerestek, 
mint a vakok; ők egyenes pályán haladnak 
és célhoz érnek, ha nem is a kívánt célhoz, 
ti azonban körben támolyogtok. A keresők, 
akik a lényeget nem tudják felfogni azok el- 
meriilésre vannak kárhoztatva. Fordította: Sz.
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helybeli róni. katli. elemi iskolát látogatta 
meg. Hol az egyes osztályok látogatásánál 
arra a tapasztalatra jutott, hogy a tanítás na
gyon jó, a tanerők mindannyian hivatásuk
kal járó kötelességüket odaadóan teljesitik. 
Azonban mégis a két tanítónő ügybuzgalmát 
— a látogatás után tartott konferencián — í 
különösen kiemelte és azon óhajának adott 
kifejezést, hogy „bárcsak minden iskolában j 
ilyen buzgó, lelkes, hivatásos tanerőkre ta
lálna.“  Pénteken Domonyban és Ikladon járt. 
Szombaton pedig a helybeli evangélikus ele
mit látogatta meg, hol a tanítás eredményé
ért szintén a legnagyobb fokit megelégedését 
fejezte ki. És buzdította a tanerőket a to
vábbi nemes munkára.

A leányegylet táncmulatsága igen 
fényesen sikerült tegnap. A jegyek nagy
része már előre elkelt s igy biztosítva volt 
az anyagi siker. A mulatságról most tech
nikai akadályok miatt csak annyit Írhatunk, 
hogy a szereplők valamennyien a legjavát 
nyújtották tudásuknak. Részletesen a követ
kező számban fogunk beszámolni a mulat
ságról.

— A vá c—gödöllő i vasút r. t. rende
zése. A budapest—vác és budapest—gödöl
lői h. é. villamosvasutak r.-t. csütörtökön 
tartotta rendkívüli közgyűlését, amelyen el
határozták, hogy a Máv. és a társaság igaz
gatósága között létrejött szerződés alapján a 
Máv.-tól nyert bérleti összeget tökéletesíteni 
fogják és az akként befolyó összegből a for
galomban lévő 32 5U0 darab elsőbbségi 
részvényt visszaváltják és a jelenleg 16 65 
millió koronára rugó alaptőkét 3 65 millió 
koronára szállítják le.

— Törvény a bevándorlók ellen. Az
egyesült államok képviselöház elhatározta, 
hogy bevándorlási bilit alkot, amely a be
vándorlóktól azt követeli, hogy egy nyelven 
írni és olvasni tudjanak. Ezenkívül kimondja 
a bili, hogy minden külföldi, aki a beván
dorlás után három éven belül vagyont ron
gál, a szervezett államrend fölforgatását hir
deti. vagy köztisztviselők meggyilkolására 
izgat, száműzendő. Ezt a rendelkezést elég
ségesnek tartják, hogy kizárja a választójog 
érdekében esetleg rendezendő szabotázsszerü, 
anarkisztikus vagy más pusztittó módszereket.

— Mulatságok A múlt esztendei kedv- 
telen, a súlyos pénzügyi helyzet s a háborús 
világ miatt nyomott s mulatság rendezésére 
alig kapható közönség, mintha lidércnyo
mástól szabadult volna fel, egymásután ren
dezik a jobbnál-!' bbnak ígérkező mulatsá
gokat.

Aszódon a mulatságok sorozatát a Leány
egylet kabaréval egybekötött mulatsága 
nyitja meg.

Mint értesülünk a Polgári Kör, Gazdakör 
és az Ipari- és kereskedelmi alkalmazottak 
köre szintén mulatság rendezésén fáradoznak.

Túrán az iparosok, a Katii. Kör rendez
nek mulatságot, melyek közül az első mű
kedvelői előadással lesz egybekötve.

— Az aszódi á llandó mozgóban ma
január 18-án fényes irodalmi színvonalú mű- 
filmek kerülnek bemutatóra: A félkegyelmű. 
Dráma 3 felvonásban, elsőrangú francia iró 
tollából való irodalmi film. Pali mint garde
dám, humoros. A tenget átlátszó lakói, ter
mészet felvétel. Móric hasonlít a miniszter
hez, rendkívül kacagtató, irodalmi humor.

A legutóbb közölt „Pletykákéra egyéb
ként megrezdült Rózsa István mozitulajdo-

1914. január 18.

nősünk költői vénája, aki az alábbi versé
ben válaszol a pletykákra:

És ha volt is vers az „Aszódi H irlap“-ba 
A mozi házirendjét ostorozva,
Nem mindenki nyeli le a pletykát,
Mert annál többet ér az igaz valóság.
A vers Írásból kivéniiltem én már,
Azért senkit megne szúrjon pennám 
Csak édes boszankodást kelthetett a humor, 
Amelynek balzsama legyen a fehér liliom.

— Bál Ik ladon. Iklad vezetői minden év
ben nagy sikernek örvendő táncmulatságot 
szoktak rendezni. Az idén február 1-én (va
sárnap), a Juhász-féle vendéglőben tartják 
meg, ahol minden bizonnyal a lehelő leg
jobban fognak mulatni a megjelenők, mert 
ennél fesztelenebb mulatság e vidéken nem 
igen fordul elő. Jegyek az aszódi gyógy
szertárban már most is kaphatók.

— A m ulatság vége. Fercsik György és 
Varga János hévizgyörki lakosok együtt mu
latoztak Hévizgyörkön a korcsmába, majd 
együtt elindultak haza felé, az utcán azon
ban valami nézeteltérés támadt közöttük, úgy 
vélték, hogy jobb azt mindjárt elvégezni, 
egymásnak mentek s ütlegelték egymást. A 
szerencse Vargának kedvezett ugyanis az 
Fercsikel egy bottal fejbe ütötte, aki az ütés 
után elesett, még ezután is ütött reá Varga 
egy nehányat s ott hagyta, Fercsik súlyos 
sérülést szenvedett Vargát a csendőrség vir- 
tusságáért a járásbíróságnak feljelentette.

— Megszűnt a gázgyár. A villanyvilá
gítás bevezetésével a gázvilágitás megszűnt 
Aszódon s miután a gázgyárra nincsen szük
ség, azt leszereltették s a leszerelt tárgyakat 
a gyár épületébe helyezték el. Mivel nem 
ügyel fel a gyárra senki, úgy gondolta Tro- 
kán Károly is, hogy jobb lesz, ha ő hasz
nálja fel a sárgaréz dolgokat, mint a gyár, 
gondolatát tett követte, azonban a gyár igaz
gatósága feljelentést tett a csendőrségen. A 
csendőrség Trokántól több a gázgyár tulaj
donát képező dolgot őrizet alá vet, őtet pe
dig a törvényszéknek feljelentette.

— Jó m unkatárs. Halász Mihály és 
Boda János bagi lakosok együtt közösen 
dolgoztak. Halász betegség miatt elmaradt a 
munkáról, Boda pedig a munkabért felvette, 
mikor pedig Halász kérte az őtet megillető 
munkabért, nem fizette ki annak. Halász, 
Boda ellen sikkasztás miatt feljelentést tett a 
csendőrségen, ahonnan Boda a járásbíró
ságnak feljelentetett.

Ügyes vásárlók. Fóthi András és Ku- 
necz Istvánné galgamácsai lakosok f. hó 
1 1 -én Aszódon betértek Leitner Miksa aszódi 
lakos óráshoz, hogy ott ezüst gyűrűt vásá
roljanak. Mig Leitner a kirakathoz ment a 
gyűrűket behozni, addig a vásárlók egyedül 
maradtak az üzletbe. Fel is használták a 
kedvező alkalmat, mert a Leitner asztaláról 
felvettek 1 darab aranygyűrűt s odébb álltak 
vele, azonban Leitner a csendőrségen fel
jelentést tett, Fóthit és Kunecznét a csend
őrség lopás miatt a gödöllői járásbíróság
nak feljelentette.

— Kétszer n y ílik  az akácfa v irága .
•Huszonkét éves házasság után heves szere
lemre gyulladt Ferge Sámuelné vérségi asz- 
szony egy Adonis iránt, ki mellesleg megje
gyezve csavargó, foltozó suszter, aki dikicsét 
nemcsak lábtyllmüvészeténél, de a forróvétü 
menyecskék szivébe irányított Ámor isten- 
nyila gyanánt is használni szokta. Bővebben 
megmagyaráz mindent az alábbi körözvény, 
melyet járásunk főszolgabirája bocsátott ki a 
vérségi Juno kézre keritése céljából.
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Körözvény. Verseg községhez tartozó ke- 
re-kharaszti pusztáról f. évi január 2-án esti 
8— 11 óra közötti időközben Horváth Róza 
férje Ferge Sámuel lakásáról nyomtalanul 
eltűnt. Személy leírása, kora: 41 éves, test
alkata : közép, testes, haja : gesztenyeszinü, 
szem barnássárga, különös ismertető je le : 
jobb nyaka tövén a lapocka felett szemölcs, 
fülében vörösköves arany függőt visel, több
színű ruhákat vitt magával s azzal gyanusit- 
tatik, hogy egy hontmegyei állítólag ipolysági 
házaló foltozó cipésszel megszökött, otthon 
4 apró gyermeket hagyván maga után.

Felkéretnek a hazai hatóságok, valamint a 
m. kir. csendőrjárőrök, hogy nevezettet nyo
mozzák s feltalálása esetén hivatalomhoz 
elővezettetni szíveskedjenek.

Aszód, 1914. évi január 8-án.

— Árvizbélyegek. A magyar postaigaz
gatás — a minisztertanács határozata alapján
— az árvízkárosultak segélyezése céljából 
legutóbb úgynevezett árvizbélyegeket hozott 
forgalomba. Ezek az árvizbélyegek abban 
különböznek a rendes levélbélyegektől, hogy 
valamivel hosszabbak, illetve az alsó részü
kön toldatban folytatódnak, melyen ez a 
felírás szerepel: „Árvízkárosultaknak külön 2 
fillé r.*4 Ilyen árvizbélyegek bármely levélbé
lyeg helyett kaphatók, tehát az 5 filléres 
frankójegy helyett éppen úgy, mint a 10 
filléres, 20 filléres vagy bármelyik levélbé
lyeg helyett. A különbség csak az, hogy az 
illető árvizbélyeg 2 fillérrel drágább, mint a 
megfelelő rendes levélbélyeg. Az árvizbélye
gek vásárlása természetesen senkire nézve 
nem kötelező, mert minden árvizbélyeg he
lyett 2 filléres toldat nélküli rendes levélbé
lyeg is beszerezhető. A posta tehát senkire 
sem kiván kényszerítő eszközökkel hatni. 
Kívánatos volna azonban, hogy a nagykö
zönség, főképen pedig a jobbmódu emberek 
és a nagyobb cégek, ha nem is kizárólag, 
de legalább bizonyos mértékben használnák 
ezeket az árvizbélyegeket, amelyek csupán 
arra vannak hivatva, hogy a nagyszámú 
magyar árvízkárosultak nyomorán enyhítse
nek. E 2 fillérekből ugyanis a postának 
nemcsak hogy egyáltalán nincsen haszna, de
— tekintve az előállítási költségtöbbletet — 
még bizonyos kiadása is vau.

Az ily módon befolyt összegek 90°/o-a az 
árvízkárosultaknak jut a földmivelési minisz
térium utján, inig 10°/'o az elárusítóké. A 
posta tehát dicséretreméltó önzetlenséget ta
núsít a bélyegek kibocsátásánál. Baj azon
ban, hogy a közönség nem méltányolja eléggé 
azt a nemes célt, amelynek a posta ezúttal 
szolgálatába szegődött és csak aránylag kis 
mértékben vásárolja az árvizbélyegeket.

Mi itt ezennel újból kérjük közönségün
ket, hogy pártolja ezt a humánus intencióját 
a postának! Vegyünk s használjunk árvíz 
bélyegeket igy az árvíz károsultak nyomorán 
enyhítünk s a posta alkalmazottai huniánns 
intézményeit is támogatjuk.

— Húrom évre elhalasztották az adó
törvényeket. A pénzügyminiszter a kir. 
pénzügyigazgatóságokkal közölte, hogy a 
kormány az uj adótörvényeket három éven 
belül nem lépteti életbe.

— A szőlővessző felhasználása pap ír
gyártásra. A lezignani (Franciaországé me
zőgazdasági szindikátus kezdeményezésére 
részvénytársaságot alakítanak a szőlövesz- 
szőknek papírgyártásra való felhasználására. 
A részvényeket Aude és Hérault megyék 
birtokosaiból toborozzák, tehát Franciaország 
két legnagyobb szőlőtermő megyéjéből. Re
mélik, hogy rövid idő alatt Ikörülbelül 15 
papírgyárat állítanak majd fel Béziers és 
Narbonne járásaiban. — Mindegyik gyár 5 
kilométer kerületből kapná a nyersanyagot 
és évi 4 tonna masszát tenne ki. Chaptal 
kiszámította, hogy a franciaországi egy évi 
szőlővessző-termelésből annyi masszát lehet 
gyártani, amennyit egy 60 éves turnusokra 
beosztott 600000 hektár terjedelmű fenyő
erdőből lehetne produkálni. Azt hisszük, 
hogy ez uj iparág a szőlőmivelésnek újabb 
lökést fog adni és nemzetgazdasági szem
pontból a szőlőterületek értéknövekedése 
várható. Sajnos, ezideig csak Franciaor
szágban.

— Jóslat januárról. Az öreg Szirius 
mester, megint vizsgálatot tartott a horizon
ton és fölállította a horoszkópját. Ennek 
eredménye gyanánt újabb időjóslással lepte 
meg a nagyközönséget. Elmondja, hogy 1914. 
januártól hideg, szeles időjárás Ígérkezik. 
Több helyen nagy havazás lesz, inig 14-től 
ködös, enyhe időjárás Ígérkezik és ez 2 1-ig 
tart Ettől kezdve ismét hidegebb idő vár
ható, helyenkint hócsapadékkal és nagy kö
dökkel. Január 8 és 14 között több helyen 
nagyobb földrengések várhatók. Különösen 
Dél-Olaszországban lesznek erősebb föld
rengések. Februárban az időjárás állag véve 
hidegnek Ígérkezik és több helyen nagyobb 
havazások várhatók. Egész Európában és 
nálunk is hatalmas hóviharok lesznek. Már
ciusban az idő szeszélyes lesz. A hónap kö
zepéig hideg és szeles lesz. Itt, ott, hóval és 
esővel. — Ilyen időjárást várhatunk.

— Magyar kulturkép. Magyarországon 
minden 42,000 emberre esik egy kórház. 
Minden 2000 emberre egy iskola. Ellenben 
minden 200 embernek van egy korcsmája. 
S úgy látszik, ez utóbbi szükséglet ki is elé
gíti a várakozást, mert szeszadó fejében át
lag minden ember évenként 9 korona adót 
fizet az államkincstár részére. Ezekből lát
ható, hogy boldog állam vagyunk, mert nem 
kell kórház, iskola, csak a vigságnak tanyái 
virágozzanak.

— Baromfi-, nyúl-, galamb és ebte
nyésztők szövetsége. A haszon- és disz- 
állattenyésztök jövedelmének fokozása szem
pontjából igen fontos és nagy horderejű az 
a szövetkezés, amely valamennyi magyar 
baromfi-, nyúl-, galamb-, kanári- és ebte
nyésztő egyesülését célozza, tekintet nélkül 
arra vájjon hivatásosak, avagy műkedvelők-e 
a tenyésztők. A most megalakulóban levő 
Magyar Tenyésztő Szövetség, amelybe eddig- 
elé már sok ezer tenyésztőnk jelentette be
lépését, kizárólag a lenyészanyag értékesí
tését tűzte ki céljául. Kiállítás helyett nagy
arányú vásárokat fog rendezni, még pedig 
felállítandó központi irodája révén külföldi 
és hazai vásárlók bevonásával, hogy a te
nyésztők jövedelmét tekintélyesen emelje. A

jelentkezések befejezése után megkezdődik 
a tenyésztők szövetségének megyei közpon
tok szerint való szervezése, úgy hogy már a 
jövő évben Bécsben, Budapesten, Pécsett, 
Pozsonyban, Kassán, Szegeden, Debrecen
ben, Aradon, Nagyváradon, Temesváron és 
Kolozsvárott nagyszabású vásárokat rendez
nek. A AAagyar Tenyésztő Szövetség ideig
lenes intézősége felkéri tehát városunk és 
környékünk baromfi-, nyúl-, galamb-, ka
nári- és ebtenyésztőit és állatkedvelőit, hogy 
pontos ci in ük közlésével jelentkezzenek dr. 
Kovács Dénes urnái (Budapest, IV., Sar- 
kantyus-u. 3 )  annál is inkább, mert tagsági 
dij nincsen s a központi, valamint vidéki 
alakuló közgyűléseket a közeli hónapokban 
megakarják tartani.

—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 
hogy az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
küldését be kelljen szüntetnünk.
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T y ú k sz e m ,
bőrkeményedés szemölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CJlNNilBIN“ használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadást. I doboz 1 kor., posta- 
di j.il 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

H i z la lá s r a  le g a lk a l m a s a b b  
4 0  o p h o s p h o r s a v a t  t a r t a l m a z ó

T akarmány mész
m llyel a disznóknál nagyon könnven 300 kiló 
hi/lalási sulv érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bot juk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 43/+ kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80 fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

A hol nem lenne raktáron, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH  E.
„K orona“-g yó g y szertara  GYŐR 99.

Két utcai szobából álló
/árt verandával és megfelelő 
m e llé k h e ly is é g e k k e l ellátott

: la k á s  :
□  valamint külön bejáratú □

bútorozott szoba
□  kiadó. □

Cím a kiadóhivatalban.

Idefigyeljen!
8 5 0 0 0

! pár d p i  !
4 pár 9 Korona!

N.igy mennyiségű bevásárlás folytán szál
líthat utánvéttel alólirt cég legdivatosabb

2 pár nri cs 2 pár női
fűzős cipőt, barnát, vagy feketét, erősen sze
geit talpakkal, elegáns; mind a négy pár 
csak 9 korona. Megrendelésnél szám, vagy 
cm. méret közlendő. Meg nem felelő vissza
vétetik, vagy a pénz visszaadatik.

Cipöszállitási vállalat r.-t., Krakkó.
E sterag . 8 — 780.

Ki levelezne
egy vidéki urileánnyal szóra
kozás céljából ? Teljes című 
levelek ..Barna postás** jelige 
alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
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I  VASJÓZSEFI
W Kó'nyVKötészetében |

£  ASZÓDON. J)

f  f f  f f  f  I f i  f f  f  f i t  W M  f f f f W W f j l  WWW' W  U  W  W W

Báli meghívók
a legszebb és legjutányosabb kivitelben kaphatók:

VAS J Ó Z S E F
„Petőfi" könyvnyomdájában ASZÓDON.

P» MMiH m m
használják♦♦ m  ♦♦

rekedtség, hurut, elnyálká- 
sodás görcs és fojtóköhögés 

ellen a

6 1 0 0  közjegyzőileg hitele- 
w l U U  sitett orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt.
Kiválóan jó és kellemes izü 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók- 
Prokopovitsch Brúnó gyógys/er- 
tárában Túrán és Sárkány László 

gyógyszertárában Aszódon.

hangszereket szállítja

W  Á tn M F Q •.Hangszer"-Király-tói
™  I l i i i g  Budapest, József-körut 15.

Hegedű, 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Oltár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona. 
Mandolin vagy (juitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I minőségű 16 korona.
A milláic i, páiisi és ! ondoni kiállításon aranyérem 

és érdcmkerc'-zttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

F é n y k é p e s  hangszer rjegyzek ingyen!

Óvási Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös há/számra. (Telefon.)

Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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