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Kivándorlási mizériák.
Ugylátszik, hogy ez a téma örökös 

vesszőparipája maradt a magyar ható
ságoknak és a közvéleménynek. Olyan 
téma ez fájdalom, amely nem akar 
lekerülni a napirendről. Nem akar, 
mert nem tud, mert éhes emberek, 
munkátlanok vagy potom néhány ga
rasért nehéz munkát végző parasztok 
kivándorlási óhajáról van szó. Kiván
dorolnak, mert itt éhen pusztulnának 
és még sem engedik ki őket könnyű
szerrel ebből az országból, mert irt is 
kell az ember, a császárnak katona 
kell, a nagyiparosnak munkás, a föld- 
birtokosnak ember, aki a földet meg
művelje és aki a föld hozadékát elta
karítja. De az aránytalanságok és szer
telenségek országában, mint amilyen a 
miénk, semmi nem megy a maga 
egyenes utján. A törvényhatósági b i
zottságok átiratot kaptak a belügymi
nisztertől. mely szól a kivándorlási
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rendelet szigorú betartásáról, a kiván
dorlás lehető meggátlásáról. A gömöri 
alispán e rendeletről a minapában a tör
vényhatósági bizottság ülésén súlyos 
kritikát mondott. Kijelentette a követ
kezőket :

— „Akadémikus jellegűnek minősí
tem a belügyminiszter azon rendeleti 

! intézkedését, mely feladatunkká tette, 
hogy a lakosságot a tengerentúli nyo- i 
mott kereskedelmi viszonyokra figyel- 1 
meztessük, egyben pedig a munka- 
nélküliek foglalkoztatásáról gondos
kodjunk. Akadémikus ez a kívánság 
azért, mert a nép ezen figyelmezteté
sünk őszinteségében nem hisz. Ami a 
munkaadás kérdését illeti, sajnálattal 
kell megállapítanom, hogy anyagi erők 
hiányában ezt tenni nem áll módunk
ban. Hiszen az elmúlt nyár folyamán 
a törvényhatósági útvonalokon történt 
árvíz pusztítása folytán előállott mun
kálatok végrehajtására kért 50000 ko
rona állami dotációt sem sikerült ke
reskedelmi kormányunktól megkapni, '

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

a vármegyének pedig nincs oly alapja, 
amelyből a munkanélkülieket a legki
sebb mértékben is támogathassa."

Tessék, ilyenek a kivándorlási v i
szonyok Magyarországon. Hogy meny
nyire nem hisz a nép a hatóságok f i
gyelmeztetéseinek, amerikai híreinek, 
arra nézve jellemző, hogy 1911-ben 
Abaujvármegye alispánja hivatalos je 
lentése szerint Abauj megyéből 1912-ik 
évben 2266 férfi vándorolt ki útle
véllel Amerikába, holott az előző esz
tendőben mindössze 156-an mentek 
az újvilágba szerencsét próbálni. Sza
bályrendeletekkel, hatósági intézkedé
sekkel nem lehet korgó gyomrokat el
némítani. Kenyérre áhítozik a nép és 
kenyeret keres bárhol, mindenütt, ahol 
megtalálja. Hosszú utak veszélyének 
teszi ki magát családostul, nem azért, 
hogy kincseket szerezzen, hanem hogy 
elnémítsa éhes gyomra korgását.

A kivándorlási kérdés még sokáig 
fogja izgatni azokat a tényezőket, akik
nek ember anyagra szükségük van és

A fehér délután.
— Irta: Szabó Imre. —

A tagfelvétel megtörtént a legteljesebb 
„erkölcsi eredménnyel", ahogy azt Szilágyi 
Lipói, a RnsenblUth és Csortos cég diszpo- 
nense magában niegkoncipálta. Az előző 
cége néhány kellemetlen pletykál terjesztett 
Szilágyi Lipótról, amit nem mindenki véli 
komolyan, legkevésbhé a üubacskereskedök 
Köre, mely ime a sanda gyanúsítások elle
nére tagjai közé vette Lipőtot. Lipöt a nagy 
becsületreperáció után egy görbe éjszakát 
csapott a cég két alkalmazottjával. Boronyi 
raktárossal és Bielitz levelezővel elmentek a 
„Sárga Fenék" cimü kabaréba, egy erkölcs
telen éjszakai helyre. A boldog ember, mint 
ilyenkor szokás, vendégül látta a kartásait 
forralt bort és szendvicset rendelt, üléssel 
kínálta meg az egyik művésznőt, aki szeré
nyen egyenlőre csak egy pezsgőfröccsöt kívánt 
és amikor ehhez Szilágyi Lipót akadálytala
nul hozzájárult, még csak egy pecsenyét 
óhajtott. Bor és cigarettafüst mellett össze
barátkoztak, tegeződlek, úgy mintha már egy 
hete ismerték volna egymást.

Az ilyen barátság rendszerint nagyon rö
vid lejáratú szokott lenni, de ezúttal nem 
volt az, mert Szilágyi Lipót még másnap is 
felszólította telefonon Kebel Mancikát, a 
művésznőt és érdeklődött h“ gyléte iránt, 
aludt-e jól és sokat goudolt-e reá, savanyú 
tüdőt uzsonnázott-e és több ilyen okos kér- |

dést, amiket már szerelmesek ilyenkor így 
egymáshoz intézni szoktak Manci kedvesen 
felelt, túl világi öröm volt hallgatni a szavát. 
Megkérdezte Lipőtot, akit a barátkozás jo 
gán „Pubikámnak" szólított, hogy vasárnap 
délutánra mi a programmja és nem volna-e 
hajlandó vele egy fehér délutánt eltölteni.

— Tudod Pubikám, vágyom már a be
csületes, egyszerű polgári életmód után. 
Akarom, hogy visszatérjenek a régi érzéseim. 
Megint egyszerű iskolásleány akarok lenni. 
Elmegyünk Budára. Csak a sima kosztümö
met veszem fel és a Girardi kalapomat. Úgy 
nézek ki benne, mint egy ennivaló tanítónő, 
vagy óvodás kisasszony.

Szilágyi Lipót reszketett a boldogságtól, 
könnyek peregtek le az arcán és délután 
négyre megígérte a randevút. Az irodából 
Szilágyi hazasietett és miután már vasárnap 
másnap volt és közeledett a fehér délután, 
azután megtervezte a napi teendőket. Minden 
pontját a tervének pontosan betartva, még 
azt is, hogy szerényen fog ebédelni, mert 
már fogytán volt a pénze és Maiidnak eset
leg nagyobb igényű kívánságait is teljesíteni 
szerette volna.

De ember tervez, kártya végez. Szilágyi 
Lipót csakugyan feljött a körbe, egy-két ba
rátja meleg, széles gesztusokkal fogadta öt 
és már invitálták a kártyára. Többen szolid 
alsósra kérték, de azokra hajlott, kik maka
óra csábították. Hátha megduplázhatom azt 
a negyven koronát, mondta magában. Nyolc
van koronával olyasmit tehet az ember, ami

vel örök időre magához láncol egy ilyen 
pompás nőt, mint ez a Kebel Manci. És 
leült játszani makaót. Az első leadásnál el
vesztette a tétjét, a másodiknál en cárt volt, 
a harmadiknál megint elvesztette a kitett két 
koronát. Jó, gondolta, majd ha a bankadás 
sora rám kerül, majd akkor visszahozom a 
veszteségem. Rákerült a bankadás és itt is 
elvesztett hat koronát. A negyvenből most 
már csak húsz volt. Fájt neki nagyon, de 
ezt erőltetett nyugalommal leplezni tudta. 
Majd megnyugodott, amikor eszébe jutott, 
hogy vasárnap van, a blúz és cipőüzletek 
zárva, tiz forintból pedig telik még kocsira is 
vacsorára is.

— Adok, — szólt a bankár.
— Nekem nem ad, szólt Lipót és biztosra 

vette, hogy ezt a tétjét, öt koronát, meg fogja 
nyerni. Hétje volt, amit nem szokás utolérni.

De ezúttal utolérte a bankár, aki ötre vá
gott és hármast vett.

Most már megrezzent és a keze leszketett, 
amint a bankba tolla a vastag ezüst darabot. 
A szeme szikrázott, egy pillanat alatt egy 
konflis és egy budai korcsma jelentek meg 
képzeletében; tizenöt koronával már csak 
ilyen vendéglátásra van födözet. De tizenöt 
korona viszont a nyereség reményét melen
gette és a következő lapra három koronát 
tett. Ezt megnyerte és a következőt is, amely 
öt korona volt. A fantáziája most már két 
szürkét rajzolt a hintó elé, amelyen egy elő
kelő pesti élterem ajtata elé röpíti az édes 
kis művésznőt. Azután a nyereség és vesz-
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akik attól tartanak, hogy a kivándor
lás a nemzeti elem gyöngitését és ide
gen fajtának az országban való meg
erősödését jelenti. Egy erős közgazda- 
sági lendület, iparunknak és kivite
lünknek erősbödése ezek tarthatják 
vissza a népet a kivándorlástól, ezek
nek van annyi erejük, hogy ideláncol
jon sok ezer embert ide ebbe a földbe, 
amelyen e nép már ezer esztendeje él, 
de még nem jutott abba a helyzetbe, 
hogy viruljon is.

Amit nem tudunk eléggé hangoz
tatni, hogy a nép minél nagyobb tö
megekben részesüljön parcellázott föld
birtokban, azt most megismételhetjük. 
A kisebb parcellák a földnek előnyös 
szétosztása a parasztemberek között, a 
parasztembernek fokozná a röghöz 
való szeretetet, a földmivelő ebben az 
esetben maga is gondoskodna arról, 
hogy a föld megmivelésével egyúttal 
öregbítse a vagyonát és az már ősi 
tapasztalat, hogy az önálló foglalko
zással biró emberek takarékosabbak és 
józanabbak a munkásnál, aki mások
nak szolgálatában tölti az idejét és 
idegenek hasznára pocsékolja erejét. 
Az illetékes tényezők jól tennék, ha 
arra törekednének, hogy legalább az 
országnak jobb termő vidékein a par
cellák jogán ott tartanák az embere
ket. Erre gondoljanak azok, akiknek 
nincsen szükségük kivándorolni, akik 
ebben a hazában is boldogulni tud

teség szerint megváltoztak ezek a rajzok. 
Már úgyis volt, hogy a kávéház után egy 
kis pörkölt következik, de a játék ördöge 
csak játszott Lipót barátunkkal, aki öt perc 
múlva megint eredeti pénzénél volt. Az idő 
pedig csak haladt, sietett előre. Vészesen 
közeledet a négy óra. Szilágyi Lipöt már 
csak kisebb tétekkel próbált szerencsét, de 
teljesen hiába. Végre a megbeszélt óra előtt 
tiz perccel egy keserű mosollyal az ajkán és 
hat koronával a zsebében, elhagyta a Gu- 
bacskereskedők körének helyiségeit.

Kebel Manci a Ferenc József híd előtti 
kertben várakozott Lipótra. A nő ennivaló 
volt, hullámos szőke haját a szél felbontotta 
egy kissé és a széles hajtömeg alatt egy bá
jos kék szempár és egy fitos orr pajkosko
dott. Amikor a leány meglátta Lipótot, gye
rekesen meghajolt, valami elfojtott kacérság- 
gal mosolygott, odaugrott a kaszinótaghoz, 
belecsimpászkodott és megköszönte, hogy 
pontos volt.

— No most kocsiba ülünk ám, mert kel
lemetlen szeles időben a hídon járni — 
mondta Manci olyan finom esdő hangon, 
hogy vétek lett volna ellentállni.

Ám Lipót nem vállalkozott a kocsiutra. 
Neki főfájása van a sok szivarfüsttöl és a 
dunai levegő nagyon jót fog tenni neki, 
mondta. Hozzátette még, hogy a minapában 
olvasott egy cikket a vizi levegőről, amelynek 
csodás hatása van a női arcbőr üd ilésé ie .

A nőknek finom érzékük van a férfiak 
kifogásai iránt és Kebel Manci tudta jól, 
hogy eme férfiú körül pénzügyi zavarok 
vannak. Persze látszólag meggyőzébe magát

nak, akiknek a sors jóvoltából fölös 
mértékben adatott az, amiért szegény 
emberek elhagyják ősi földjüket és 
keresnek egy más világrészben külörnb 
hazát a mostaninál.

M.
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Hírek.
— Kitüntetés. A király ő felsége Walil 

Béla budapesti lakost közgazdasági téren 
szerzett kiváló érdemeiért a Vaskorona-rend 
III. oszt. lovagjává nevezte ki A kitüntetett, 
Wahl Ernő fenyőharaszti nagybérlőnek édes
atyja.

— Közgyűlés. Aszód és vidéke jótékony 
nőegyesülete, Sárkány Lászlóné elnöklésével 
f. évi január hó 28-án tartotta évi rendes 
közgyűlését. Perényi Rezső nőegyleti titkár 
évi jelentésében mély megilletődéssel meg
emlékezett Dr. Gál Adolfné, Oeschger Adél 
és Hanover Adolfné tagok elhunytéról, akik
nek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
örökítette meg

A mull évi közgyűlésen megválasztott tag- 
gyűjtő bizottság beszámolt működéséről s 
ennek eredményekéin örvendetes tudomásul 
vette a közgyűlés, hogy Ducker Ödönné 
úrnő 4 rendes- 18 pártoló, Reiner Józsefné 
úrnő 4 rendes- 3 pártoló, Beke Gyuláimé 
úrnő 4 pártoló-, Halász Dezsőné úrnő 4 
pártoló és Büchler Nandorné úrnő 3 pártoló 
tagot gyűjtöttek s igy a taglétszám 8 rendes
és 18 pártoló, összesen 36 taggal gyara
podott.

A taggyüjtő bizottság tagjainak ezen — a 
nemes célt tekintő — tevékenységéért a köz
gyűlés hálás köszönetét fejezte ki

Majd a számvizsgáló bizottság tett jelen

az arcbőrről szóló érv által és kart karban 
időről és szerelemről csevegve, átjöttek Bu
dára. Bementek egy közeli kávéházba, egy 
ablak melletti asztalkához telepedtek, a férfi 
elsősorban a képes lapokat hozatta és az
alatt megkérdezte a nőt, hogy mit óhajt enni. 
A szőke, szubtilis nő elmondta, hogy gyönge 
ebédje volt. Csináltatna egy büfsztéket tojással.

— Dehogy, deli* gy, ijedezett Szilágyi Li- 
pól, hogy gondolhatsz ilyenre. Az ilyen ne
héz étel ebben az órában kész gyomorbaj. 
Most jó lesz egy kávé is.

— A te vendéged vagyok — válaszolt 
fanyar mosollyal a művésznő — te rendel
kezel.

E/után kínos csönd támadt, amely elől 
Lipót eltávozott egy kis időre. E kis idő 
alatt történt, hogy a nő persze újságot ol
vasott, de ezúttal már illusztrált lapot. 
Az ablak alatt véletlenül elment Djulica Já
nos többszörösen kitüntetett dijbirkozó és a 
„Sárga Fenék" kabaré állandó vendége. 
Manci behívta, Djulica jött, de egy másik 
asztalhoz ült, amelyhez viszont odapenderüli 
Kebel Manci Rövid néhány perc múlva 
visszaérkezett Szilágyi Az asztalon feküdtek 
az odarendelt illusztrált lapok, ámde hiány
zott a kis nő. Egy kis körültekintéssel meg
találta és minthogy az óriást is meglátta 
mellette, nem csapott botrányt, inkább még 
magával is elhitette, hogy ez az izomember 
egy színházi ügynök, aki szintén fehérdél- 
utánoz Budán és Mancikának egy jó 
szerződést hozott. Leült, beleoujt egy német 
újságba és olvasta annak egy kaldeus ása
tásról szóló felette érdekes és hosszú cikkét.

1914. február 1.

tést az 1913. évi számadásról. A számadás 
271 29 K plusszal záródott. Az egyesület a 
jövőben fokozott energiával fejilt :ti ki fele- 
baráti szeretettől áthatott tevékenységét. A 
közgyűlés folyamán a tagok indítványára uj 
segélyezendők vétettek föl s többek között 
egy helybeli leányka részére 40 korona ta
nulmányi segélyt szavazott meg a közgyűlés. 
Elnök annak kimondásával, hogy ilyen jóté
kony nőegyesület a társadalom támogatását 
teljes joggal kérheti, mert a jótékonyságnak 
rendkívül tág tere van s a tenni való sok — 
a közgyűlést bezárta.

— Műkedvelői előadás. Az aszódi föld- 
mives ifjúság a gazdakör javára február hó
14-én és 15-én a nagyvendéglő dísztermé
ben műkedvelői előadást mutat be. Szilire 
kerül „A gyimesi vadvirág". A földmives if
júság Róth Kálmán szakavatott rendezése 
mellett, nagy gonddal és igyekezettel készül 
a bemutatóra.

— A nagy tél. Az idén szokatlanul nagy 
tél uralkodik vidékünkön is. El lehet gon
dolni mily nagy hideg lehet az északi orszá
gokban. Ezt bizonyítják a pár nap óta Ver- 
segen diszbokrainkon tanyázó „csont tollú 
madaiak" megjelenése. Ezek az északi regió 
madarai messze a Skandináv félszigetről jö t
tek hozzánk, hogy a nálunk egy madár faj 
altat sem szeretett „fagygyal bokrok" gyü
mölcsén tengődjenek. Igen sok elpusztult 
azonban e ritka, bóbitás, sárgásbarna ma
dárkákból, melyek „csonttollú" elnevezésü
ket a tollúk hegyén levő csonttól nyerték.

— lk ia d  Ma van az ikladi bál. Amint 
hírlik, nagyon jól fog sikerülni. Különösen a 
felső Galga-vidék közönsége készül nagyban 
e mulatságra. Az aszódiak közül is, akik 
fesztelenül, iga/án jól akarnak mulatni, ide 
mennek. Nem csodálkozunk rajta. Hisz a

Amikor fölnézett — persze át Manciéklioz — 
már ott gőzölgőt! a leány előtt a büfstekes, 
amit nagy mohón szedett magába Manci, 
akin úgy vágyott a becsületes, egyszerű, 
polgári életmód után. Szilágyi elsápadt és 
ökölbe szorította a markát.

— Egy kaszinói tag vagyok, a terembu
ráját — morfondírozott magában — és meg
tol latiadul kell hagynom ezt a sértést. Kell, 
mert különben ez a hustömeg egyetlen csa
pással agyonver. Mi lesz hát a becsülettel, 
okoskodott tovább, mi lesz éppen az első 
napon. Ám a természet gondoskodik jóságos 
megnyugtatásról is. Egy kaszinói tag nem 
kocsiskodik, gondolta most már valamivel 
nyugodtabban. Leült, megette kávéját, közbe 
újra lapot olvasott. Közben elképzelte magát 
újból abban az átkozott makaó fészekben 
mint vesztes fél. Az összes izgalmak újra 
áthömpölyögtek az idegein, nagyon fáradt 
lett szegény. Letelte az újságot és fizetett. 
Kimenőben lopva odanézett Kebel Manci 
felé. Az egyszerű óvodás kisasszony metsző 
gúnnyal nevetett reá.

Szilágyi nagyot sóhajtott, odakünn a levegő 
jót telt neki. Azután visszajön Pestre. Az 
utón a leánnyal való barátságára gondolt és 
fájdalmat érzett a szive tájékán. De a jósá
gostermészet megint megnyugtatta. Minden
esetre jobb, ha mindjárt az első napon ala
posan megismertem, mondta magában. 
Persze, persze, hát még nem is került olyan 

: sokba. Ezt mondta és bement egy moziba 
j vigasztalódni.
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múltban is Ikladon rendezték a környék leg
sikerültebb mulatságait, ami természetesen 
nemcsak Iklad községének, hanem a rende
zőség rátermettségének is köszönhető. Jegyek 
még most is kaphatók Sárkány László gyógy
szertárában. A felülfizetések e lap legköze- 

„ lebbi számában nyugtáztatnak.

— Kanyaró. A gyermekek réme Versegen 
hirtelen járványszerüleg fellépett. 25—30 
gyermek fekszik betegen, nagy hátrányára az 
iskolának.

— M űkedvelő előadás lesz Versegen a
„Közművelődési Olvasókörében, az „Ig- 
mándi kispap* kerül szilire, amely után tánc 
lesz.

— Közgyűlés. Az aszódi polgári kör 
rendes évi közgyűlését f. hó 8-án délután 4 
órakor tartja. Tárgysorozat : Múlt évi elszá
molás és a tisztujitás. Ezt követi a szokásos 
közvacsora este V28 órakor. Az ünnepi po
hárköszöntő elmondásáia Bnlla Lajos gimn. 
tanár, a kör választmányi tagja lett felkérve.

— Számadást izsgá ló e lnökök. A vár
megye az 1886. XII. te. 142. §-a értelmében 
a községi számadásokat megvizsgáló képvi
selőtestületi ülések elnökéül az 1914. évre 
a következőket küldte ki járásunk területén :

Aszód községbe Melcer Dezső galgagyörki 
lakost, Bag községbe dr. Kövér Péter aszódi 
lakost, Boldog községbe Kim Elemér túrái 
lakost, Domony községbe dr. Bencsik Géza 
aszódi lakost, Galgagyörk községbe Furherr 
János galgamácsai lakost, Galgahéviz köz
ségbe Kálmán István túrái lakost, Galgamá- 
csa községbe Tahy István galgagyörki lakost, 
Hévizgyörk községbe Tótth Ödön galgahévizi 
lakost, Iklad községbe Sárkány László aszódi 
lakost, Kartal községbe dr. Kövér Péter 
aszódi lakost, Túra községbe Micsinay Ernő 
aszódi lakost, Verseg községbe Madarász 
Elemér aszódi lakost.

— D rágább  le tt a szénkéneg. A ni. kir. 
földmivelésügyi miniszter 128566 913. sz. 
leiratával a nagy kiadások miatt a filoxera 
ellen való védekezésre használt szénkénegnek 
az árát 1914 január hó 1-től kezdve méter
mázsánként 2 koronával emelte s így annak 
ára ezentúl 33 korona helyett 35 korona lesz.

— P ályázat segédjegyzői á llásra. Köz
ségünkben Faska Lajos távozásával megürült 
a segédjegyzői állás, amelyre járásunk fő- 
szolgabirája pályázatot hirdetett február 4 -iki 
déli 12 órai határidővel. A választás a köz
ségházán február hó 5 én délelőtt 11 órakor 
lesz megtartva.

— U j fa isko la . Iklad község képviselő
testülete január 24-én tartott rendkívüli köz
gyűlésén községi faiskola felállítását határozta 
el, főképen gyümölcsfa tenyésztés céljából.
A képviselőtestület igazán hivatása magas
latán állott, amikor ezen elég nagy anyagi 
befektetést igénylő kultúrintézmény létesítését 
határozta el. Iklad képviselőtestülete és elöl- 
árói ugylátszik értékelni tudják a gyümölcs
tenyésztés rendkívüli fontosságát úgy köz
táplálkozási, mint közgazdasági szempontból.

— Baleset Lajtos Sándor túrái 24 éves, 
nős, állandó raktári munkás, január 19-én 
d. e. 11 órakor egy csoportkocsiból történt

kirakás alkalmával egy 250 klg. súlyú kö- 
szörükővet mozdított el, amely e közben bal 
lába fejére esett. Súlyos sérüléssel otthon 
ápolják.

— Jogtalan e lsajátítás. Breznyik Sándor 
bagi határi lakos a múlt évi november 15-én 
egy csomagban 80 drb. férfinadrágot talált, 
amelyet Slahószky István isaszegi lakos ha
zatérőben az aszódi vásárból a 34. számú 
őrháznál a kocsijáról leejtett. Minthogy a 
megtaláló a nadrágot sem a károsultnak át 
nem adta, sem a hatóságnál be nem jelen
tette, a csendőrség őt a járásbíróságnál a 
600 koronát érő árunak jogtalan elsajátítása 
miatt feljelentette.

— M en jünk a m o z ib a ! Az aszódi ál
landó mozgóban e héten 2 előadás lesz; 
úgymint vasárnap és hétfőn. Mindkét előadás 
remek műsora itt következik :

Vasárnap délután 3 ó rá tó l: Trója pusztu
lása, dráma két felvonásban; akinek nem 
volt alkalma a világtörténelemből olvasni, 
most fölelevenitve láthatja az aszódi mozgó
ban. Pali a villamosárammal, humoros. Mó
ric mint jonglőr, humoros. Bandika és a há
lás ponty, színes természetes. Max Linder 
mint asszonyszöktető, rendkívül kactgtatöés 
egy műsoron kívüli szám.

Hétfő délután 3 órától: Turcsányi Mágnás 
Elza, a budai rablógyilkosság részletei: Rend
őri bizottság kiszállása. Kóbori R >zsi és a 
mostoha fivér elővezetése. Nick Gusztáv és 
Turcsányi Elza arcképei. Ravatal, temetés 
20000 ember jelenlétében stb Az arany tyuk, 
színes, humoros. Az asszonyon van a nad
rág, rendkívül kacagtató. Pórul járt asszo
nyok* humoros. A tolvaj kutyája, amerikai 
humor. Víziló vadászat, igen érdekes, tei me
szelés felvétel és egy műsoron kívüli szám 

A hétfői előadásra a jegyek már vasárnap 
is megválthatók, mert csak korlátolt meny- 
nyiségü jegy adható k i ; diákjegyek csak az 
első előadásra lesznek kaphatók

— Meghívó. A m. kir javító- és nevelő
intézel rajztermében 1914. évi február hó 
1-én délután 5 és fél órakor tartandó jóté- 
k mycélu előadásra.

M űsor:. 1 . Zene előadja: az aszódi „Ze- 
neegyletM. 2. Snaszód (Uránia) irta és'fe lo l- 
vassa : Schneider Oszkár ur, képeket készí
tette Münnichshöfer Géza ur. (Uj képek is 
lesznek.) 3. Kupiék. (Cigányzene kísérettel) 
előadja : Weíner József ur. 4. Mozgóképek. 
Humoros és Pathé újdonság. 5. Szavalat. 
Előadja : füsti Molnár Lajos ur. 6. Zene. 
Előadja : az aszódi „Zeneegylet".

Be léptid ij: Személyjegy 60 fillér. Család
jegy 1 kor. 50 fillér. Rendezőség.

Előadás után halvacsora a Restiben.

Van szerencsém tisztelettel tudatni a n. é. 
közönséggel, hogy f. évi fe b ru á r hó 1 -én 
vasárnap este helyiségemben

hal vacsorát
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T y ú k sz e m ,
börkeményedés szemölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN44 használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal f*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. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40n <• phosphorsavat tartalmazó

Takarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási sulv érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 '  t kiló ára. mely hónapokig eleg 5 kor. 

80 fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

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

mellett a készítőnél:

Dr. FLESC H  E.
„Korona“-gyógyszertára GYŐR 99.

hangszereket s/allilja

\ k i  7\  / L  K I  F  D  „ H a n g s z e r “ - K ir á ly - t ó l
W  w \  U  M  L  Budapest, József-körut 15.
Hegedű. 16 drb felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A niillánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

F é n y k é p e s  hangs/erarjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner“ névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

Báli meghívók
a legszebb és legjutányosabb kivitelben kaphatók:

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

Aszódi „Petőfi- könyvnyomda nyomása.

A ki

magot vet 
fákat ültet 

virágot tenyészt
éskertjében gyönyörködni 

akar, az forduljon

Mühle Árpád
kertészeti nagytelepéhez

T em e sv á r .
Diszföárjegyzék ingyen és 

2 5 bérmentve.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem Inrdettet: f l B
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó botora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó b ra, káposztája.

Az Aszódi jtirlap f
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort H j l
tubát és minden - Ikségest Hir- HVHH
dessen az Aszódi Hírlapban.

8 koronáért
küldök 4 és fél ktb • (kb. 50 drb.) sajtolásnál ke

vésbé megsérült finom enyhe virágillatu

p i p e r e s z a p p a n t
rózsa, liliomtej. orgona, ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta

in invéltelel:
AUFFENBERG JÓZSEF BUDAPEST 

RÁKOSSZENTMIHÁLY.

Idefigyeljen!
8 5 0 0 0  

! p á r c ip í  !
4  p ír 9 Korona!

Nagy mennyiségű bevásárlás folytán szál
líthat utánvéttel alólirt cég legdivatosabb

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

Cipöszállitási vállalat r.-t„ Krakkó.
Esterag. 8 -  780. 3 —10
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