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Kisiparosaink önálló szervez
kedése.

A nemzetállam öncélja : önmagáért és 
polgáraiért élni. Ezen öncél keretében az 
egyes tagoknak, szerveknek megvan ugyan 
a saját hatás és munkakörük, de eme 
feladatkört nem végezhetik csak amúgy, 
cél és terv nélkül, hanem az egyik szerv
nek akként kell berendezni és teljesíteni a 
reá osztályrészül jutott missiót, hogy az 
—  miként a gép kerekeinek egymásba 
illő fogai —  belevágjék, mintegy kiegészí
tő ig  a másiknak munkakörébe.

Ily körülmények között minden egyes 
polgár vagy osztály fizikailag véve ugyan 
más és más tagozata az államnak, de 
erkölcsileg véve, mindegyik egy és ugyanaz, 
mert mindegyikben egyformán kell élni és 
működni a nemzetállam öntudatának.

A nemzet irányitó szellemének kell 
vezetnie az iparosságot is szervezkedési 
küzdelmében.

Abban, hogy erős közszellem hassa 
át és vezérelje az iparosságot, szükség van 
oly összekötő kapocsra, mely ne csupán az 
erők összehúzásában, hanem összetartásá
ban és fejlesztésében is nyilvánuljon.

Ipari nemzetállamban ugyan a nemzet 
teljes egészében ott van a parlamentben.

Nem fizikailag, mely esetet elképzelni is 
lehetetlen. És még jogilag sem, mert a 
nemzetállamban nincs képviseleti illetve 
jogviszony megbízott és megbizó között. 
Itt csak egy mindent betöltő absolututn 
alany van : ez a nemzet. Ha pedig csak 
egy alany van, hát nincs senki akit meg
bízhasson, miért is a maga teljes egészé
ben vesz részt a parlamentben, még pedig 
erkölcsileg. Az ethikai részvételt pedig úgy
nevezett emberi jogok biztosítják, különösen 
pedig sajtó-, család- és társulási jog.

A sajtó maga az élő organikus nem
zet. És ki tagadná a család nagy befolyá
sát a nemzetre és annak parlamentjére ? 
A család a nemzet vára. A harmadik fent 
említett emberjog a társulási, amely leg
élesebb kifejezője a nemzet közvéleményé
nek. Ki ne tudná, hogy a társulási jog 
alakulatai : egyesületek, körök, népgyíilések 
mily irányitó hatást gyakorolnak ?

De ha mind e tétel fenn is áll, azért 
a nemzetállam eszméje megszabja ki legyen 
mégis fizikailag jelen a parlamentben. A 
szakember és tulajdonképpeni néporganum.

Hogyan van ez a magyar parlament
ben ?  Relatíve, —  amennyiben politikai 
jogokban korlátolt nép választ parlamenti 
tagokat —  meg van az egyik elem : a 
néporganum. A szakember hiányzik, aki 
pedig a néporganum segélyére volna.

Ipari szakorganum nincs a magyar 
parlamentben. E  sajnálatos tény csakis a 
még fennálló s az iparosokra nézve felette 
terhes választói jognak szomoru követ
kezményei.

Ha egy rövid pillantást vetünk a 
magyar iparélet múlt századába, mikor a 
céhrendszer volt formája az iparosság tes
tületi szervezetének, látni fogjuk, hogy az 
iparosság mintegy élő eleme volt a nemzet
államnak. És korántse gondoljuk azt, hogy 
a céhrendszer osztályérdeket képviselt. Sőt 
ellenkezőleg. A céh mindenkoron a nemzet 
aspirációinak egyik leghatalmasabb oszlopa, 
védbástyája volt.

Mit látunk az 1884-iki ipartörvényben 
szankcionált ipartestületi rendszernél, mely 
ma az iparosság testületi szervezetének 
hivatalos formáját képezi ? Ez minden, 
csak nem nemzetorganum.

Az ipartestület mai formájában csak 
az iparosságra oktrojált intézmény, csupa 
hézaggal, terhes intézkedésekkel. Falra 
festett kép ez, melynek se erje, se tekin
télye. A haladás hívei ugyan azt mondják, 
hogy az iparszabadság örve alatt még nem 
lehetünk feljogosítva arra, hogy az iparos
ságtól elvegyük azt, ami az övé.

Iparszabadságot emlegetünk. Igen van 
szabadság. De miben áll ez? Abban, hogy 
a szakképzett iparos szegre akaszthatja

Város.
Fehér az Íróasztalnál ült és nézett maga elé. 

Mégegyszer elolvasta a levelet és most világos volt 
előtte, hogy Gábor a szobrász barátja krimi
nális helyzetbe jutott. Borzasztó, ezt a fiút el
árverezik most, amikor elővette a tuberkulózis. 
Csacsi f iú ! Hiszen ő  is éli az életet — és végig 
tekintett a jó puha szobán, ahol erős Wolframfény 
emelte ki a meghitt bőrfotelek kontúrjait — csak
hogy ésszerűen, harmonikusan. Ennek a harmóniá
nak a tagja itt minden, a brokátok és intimus cse
csebecsék.

De egyszerre csak megakadt a szeme. Fehér 
sziníi karrarai márvány, egy bolond szobrásznak 
megdicsőült álma, ott állt egy pár napja a gyönyö
rű női fej, félig lehunyt szempillákkal, mintha azt 
parancsolná, hogy mindenki szolid, kedves és meg
értő legyen. Ez Gábornak a munkája, az ideálja, 
Margit. Nagyon szerette ezt a művét és hogy le 
ne foglalhassák fejében, ide vitette át.

Ez a fiú, morfondírozott Fehér, egy kissé 
bolond. Szó ami szó, lumpolok én is, de nem 
úgy ahogy ő csinálta. Hiszen ez a fiú szánt szán
dékkal pusztította el magát.

A villanycsengő élesen belesivitott a gon

dolatában. Künn ajtócsukódások és kérdező han
gok hallatszottak az előszobában, aztán kopogás 
és Gábor belépett. Esti ruhában volt, a fehér 
frakkmellényből vakítóan világított ki az ing selyem 
plasztrónja, de látszott, hogy ezeket a szépen omló 
ruhadarabokat roskadó izmok viszik és szemei, 
a lélektiikrök, két mély üregből világítottak kék 
és barna gyűrűk mögött. Az arca simára volt 
borotválva, de halálossal! elsápadt.

Egy félóra időcském van, mondotta, feljöttem 
hozzád. Tudod, a Redutba megyek . . . egy 
konczert. Akarok valakivel találkozni, egy megren
delésről van szó . . .

—  Dolgozni akarsz?
—  Hogy érted ?
—  Hát úgy, hogyha valaki megrendelést 

keres, nyilván dolgozni akar.
—  Hagyd el kérlek, nem értesz ehhez. 

Hiába magyaráznám, nem tudnád megérteni.
— És te érted magad ?
— Nem tudom mit jelent ez a birói hang.
— Kérlek csak nyugodtan. Foglalj helyet. Olt 

van melletted a szivarosdoboz. Parancsolj.
— Kérlek nem értem ezt a szertartásos visel

kedést.
Mit akarsz tőlem?

—  Gyújts csak rá. Tudod, hogy jóbarátod 
vagyok. . .

— Igen ti mind jó barátaim vagytok és ezen 
a címen elkeserítitek az életemet.

—  Olyan vagy mint a gyerek . . .
—  Mi jogon avatkoztok az életembe. Persze 

barátaim vagytok! Dehát ti képtelenek vagytok 
elgondolni, hogy lehet máskép is okoskodni ?

— Igen, igazad van másképen: sehogy.
— Noshát nem akarok sehogysem gondol

kozni, de nem tűrök gyámkodást magam fölött, 
ügy akarok élni, ahogy akarok, hagyjatok abban 
a légkörben, amelyben vagyok, hagyjátok úgy 
kitörni a nyakam, ahogy én akarom !

— Gyermek, díszpéldánya a gyermeknek!
— Látod most is elkeseríted az embert, 

ezalatt a pár perez alatt, amit itt töltök. Nem 
vagytok a barátaim, mert nem tudok megérteni 
Na isten álldjon, megyek.

— Fehér az ajtóig kisérte, az arca nyugodt 
volt, majdnem közömbös, de amint az ajtó becsu
kódott, összerándult a szemöldöke és megcsóválta 
fejét Leült az Íróasztalhoz és kezével végigsimitotta 
haját, ami azt jelentette, hogy gondolkozni akar# 
Rövid tanácstalanságából a csengő ismételt ber
regése riasztotta fel. Fehér az ajtó felé nézett, 
ahol Turkusz jelent meg, az öreg nagyszakállu 
kritikus, a kezében tartotta hatalmaskarimáju kö
csögkalapját. Nagyokat fújva beszélt.
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tudását, a tőkés pedig vigan folytathatja 
bármiféle mesterségét.

Nem lévén a kisiparosságnak otthona 
még az ipartestületi intézményben sem. Ki 
lévén rekesztve még a parlamentből, milyen 
eszközzel kell élnie, hogy állami személyi
ségét érvényesíthesse ? Erre nincs más 
útja,.mint élni emberi jogával: az önálló 
társulási szabadsággal.

Ez az egyedüli mód, melylyel a maga 
szervezetét reorganizálhatja és addig is 
mig a választási cenzus meg nem változik 
— irányíthatja a nemzet éietprocesszusát: 
a parlamentet és a kormányt.

Szervezkednie kell tehát a kisiparos
ságnak saját és a nemzet ügye érdekében, 
a nemzetállam keretén belül, de az ipar
testületeken kívül.

Az ipar szorosan véve nem is az azt 
űzőké, hanem a nemzeté, melynek joga 
van ahhoz, hogy e tekintetben országosan 
szervezkedjék.

Erős alapokon nyugvó országos kis
iparos szövetség a modern céh feladatát 
fogja betölteni.

Hírek.
— Ismeretterjesztő felolvasás. Az aszódi

róni. kath. elemi népiskolában a tél folyamán 
megtartandó havi ismeretterjesztő előadások januári 
száma f. hó 19-én délután 4 órakor fog megtar
tatni. Az előadás most is igen érdekesnek Ígér
kezik, mert annak első tárgya Gyurcsovecz Gusztáv 
felolvasása: „A  szocializmusról" lesz. Igen szép 
és hálás téma ez, amelynek ismertetésével hallga
tóinak figyelmét bizonyára le fogja tudni kötni a 
felolvasó. Második tárgy lesz: Éves beszámoló és 
uj tagok felvétele, tartja Németh János. Vendégeket 
szívesen látnak!

— Tüzoltóbál Ikladon. Az ikladi önk. 
tüzoltótestiilet saját pénztára javára, a Trupp-féle 
vendéglőben f. hó 18-án rendezi ezidei farsangi 
táncmulatságát.

— Gazdabál Aszódon. Mint minden esz 
tendőben, úgy az idén fényesnek Ígérkező zárt- 
körii táncmulatságot rendez az Aszódi az a ( 
buzgó vezetősége, amelynek élén gazdáink érde
keit szivén viselő földesurunk báró Podmaniczky 
Gyula áll. A táncmulatság f. évi január 2b-an, 
vasárnap, a Weiner-féle nagyvendéglő dísztermé
ben fog megtartatni és tekintve, hogy a rendező
ség serényen buzgólkodik annak előkészítésén, 
föltehető, hogy a mulatság úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg jól fog sikerülni.

__ A veresegyházi jegyzőválasztás. A
váci járásnak, de talán az egész vármegyének 
legérdekesebb, legizgatóbb jegyzőválasztása inul 
hét csütörtökén ment végbe Veresegyházán. A 
környéknek hetek óta állandó érdeklődése fordult 
e magyar és vagyonos község felé, melynek 

' képviselőtestülete pontosan megfeleződött a két 
jelölt között s törhetetlen makacssággal tartottak 
ki mindvégig, úgy, hogy végül is nem a szavaza
tok, de a sorshúzás határozta meg, ki legyen a 
fejlődő Veresegyház vezetője és biztató fejlődésé
ben irányitója.

Már napokkal ezelőtt kialakult az érdekes 
helyzet: Erdélyi Zoltán váckisujfalusi körjegyzőnek 
13, Rappensberger István acsai körjegyzőnek 13 
szavazata volt. És álltak szilárd rendiiletlenséggel 
jelöltük mellett, vagyon nem téríthette volna meg 
egyiket sem a hallgatásra, vagy a másik pártra.

A teljesen kialakult s mégis a legérdekesebb 
s legizgatóbb helyzetet találta tehát Ivánka fő
szolgabíró, a ki a formalitások elintézése után 
nagy csendben elrendelte a szavazatát. Az első 
szavazatok Erdélyire estek, de nemsokára elérte 
Rappensberger, úgy hogy majdnem együtt halad
tak. Mire a huszonhatodik községi képviselő is 
leadta szavazatát, Erdélyinek is, Rappensberger- 
nek is 13 — 13 szavazata volt, több képviselő 
pedig nem volt a közgyűlési teremben!

A szavazás tehát nem döntötte el, ki legyen 
Veresegyháza jegyzője, döntsön most a sors. A 
két nevet papírra írták és kalapba tették. Ivánka 
főszolgabíró pedig el nem vesztve nyugalmát, 
belenyúlt a kalapba, forgatta a két cédulát és 
lassan kiemelte az egyiket. A kalapot felborította 
a másik névvel, feltette a szemüvegét és lassan 
bontogatni kezdte a papirost. A feszült érdeklődés 
a tetőfokát érte. Végre leolvassa a főszolgabíró a 
nevet:

1913. január 19.

— Rappensberger István !
A válasz rá erős éljenzés. Most azután 

Ivánka eskütételre szóllitja az uj jegyzőt, majd 
beszédet intéz hozzá, valamint a képviselőtestü
lethez és a másik jelölthöz. A választás ezzel 
véget ért. Most pedig már a leendő uj acsai 
körjegyzőről is beszélnek, aki nem lesz más, 
mint Magyar Béla csomádi jegyző, akinek meg
választása Ácsán bizonyos.

— Járdák tisztántartása. Hó, jégkéreg és 
sárnak nincs helye a járdán. Ezt tudja is minden 
jó házigazda és megszabadítja járdáját azoktól. 
Nálunk ezzel nem sokat törődnek, aminthogy a 
csin és tisztaság csak ritkán viruló virág. A 
rendőrségnek kellene a gondatlan házigazdát e 
kötelességre figyelmeztetni, jó példával kell azon
ban magának az elöljáróságnak elöljárni az átke
lési szakaszok és közterek tisztántartásával.

— Az orvosi tudomány minden súlyos 
kór, de különösen az Epilepsia ellen lankadatlanul 
kutatja a biztosan gyógyító módszert. Igazán 
örvendetes, hogy orvosi szakkörök is mindjobban 
elismerik, miszerint az a gyógymód, melyet dr. 
Szabó B. Sándor az Epilepsia gyökeres gyógyítá
sára meghonosított, súlyos esetekben is kitünően 
beválik. Csak kötelességet vélünk teljesíteni, midőn 
ezt t. olvasóinknak tudomására hozzuk. Gyógyulást 
keresőknek díjtalanul ad felvilágosítást dr. Szabó 
B. Sándor rendelő intézete, Budapest, Nagyko- 
rona-utca 18.

—  Tűz. Versegen f. hó 13-án Zsolnay 
Andor ottani földbirtokos egyik cseléd háza eddig 
ismeretlen okból kigyulladt s teljesen leégett. A 
kár nagy, de egyrésze biztosítás utján megtérül.

— Csomádot kényszerítik a községház- 
építésére. A híres, neves község, melynek népe 
egymagában foglalkoztatni tudna egy tápszervizs
gáló intézetet, mert Budapestet s onnan egész Vácot 
és környékét ellátja tót nép hamisított tejfellel, 
túróval, tejjel, nagyon rossz napja lesz, mikor leg
közelebbi közgyűlésén felolvassák a belügyminisz
ter végső határozatát: muszáj községházát ép
íteni! Az eset kezdete úgy volt, hogy Ivánka fő
szolgabíró konstatálva, hogy a csomádi tótok 
faluhazája nem csak egészségtelen, de mert ros
kadozó, hát közveszélyes is. Az államépitészeti 
hivatal kiküldötte ugyanezt állapította meg. Akkor 
azután — hivatalos Írást kaptak, a melybe arról 
volt szó száraz bizonyossággal, hogy tessék uj 
községházát épitetni! Nagy volt a riadalom a de-

— Szervusz, szervusz, kérlek fiam, — hm, 
Cumim, köhécselt, — gyalázatos egy idő.

— Hozott isten, ép jókor jöttél. . .
— Kérlek én Gábort keresem, nincs itt?
— Most ment el.
— Hová?
— A Redutba.
Tuikusz sóhajtva maradt egy fotelba. Künn 

esett a hő, nedves, ködös volt a levegő és most 
ahogy itt ült a kényelmes, meleg szobában, ki
tört belőle minden keserűség.

Egy hete hajszol már, — mondotta elke
seredve. — Holnap árverezik a lakást. így 
lezülleni. Kérlek tegnap nézem a tárlatra beküldött 
munkákat, hát egyetlen darabot sem küldött be 
a komisz! Egy éve nem dolgozott semmit. És most 
ez a tuberkólis nyavaja ! Boizasztó!

Nagy elkeseredéssel beszélt, néha kiáltott és 
csapkodta az asztalt. Aztán felállt és az ablakhoz 
lépett. Fehéren esett a hó, lent fázós emberek si
ettek, a kereskedések előtt ragyogtak az ivlámpák 
és niesszirenyuló sötét háztömbök rajzolódtak be 
az éjben. Fázván nemtörödve, rajzolódott messzi 
perspektívákig a város.

A Redutba vár — folytatta morfondírozva 
Turkusz. — És mindezt azok a szinházi rongyok 
csinálták akik miatt lezüllött. A disznók ! Valameny-

nyi így végzi. Elpusztulnak, elzüllenek. Jönnek 
hangosan az ujjak, életerősek és egy pár év múlva ők 
is bevonulnak a megrokkantak állományába. Ez a 
halálos örök periódus borzasztó. És nincs segítség. 
Én már mindent megpróbáltam, és mégis ez már 
a harmadik az idén, aki szemem láttára pusztult el.

—  Azt mondod a Redutba van. Jó. Hát 
értemegyek. Hiszen ez kétségbe ejtő! Gyerünk, 
hazahozom én azt a fiút és bezárom egy hónapra 
a szobába. Szeretnék nekirontani a lapomban, 
lehetetlenné tenni, hogy igyék éljen . . .

— Minden hiába! Legföljebb főbe pufantja 
magát. Itt már értelmen kiviil eső dolgok moz
gatják a rugókat. Szenvedélyek.

— Dehát mért ép művészeket kezdi 
ki ez a nyavaja. Mért nem lakatosokat? — Ta
nácstalanul néztek egymásra, aztán elhatározták, 
hogy megkeresik a Redutban. Turkusz az úton is 
egyre niorgott. Micsoda ember, hajtogatta. Holnap 
dobot ütnek a bútora fölött és koncertezni jár. — 
A kocsi megállt a Redut előtt.

Mikor Gábor Feliért elhagyta, még sokáig főtt 
a feje a haragtól. Ö az egész pénzmegszorulási 
komédiával nem sokat törődött és jóleső lustaság 
ömlött végig a tagjain. Szegény, nem tudta, hogy 
ez végkimerülés, a halál vizittkártyája. Elment a 
koncertre, tudta, hogy Margit ott lesz és találkozni

akart vele. És most, hogy bent volt a terembe, 
melyek nagyszerű akkordok és futónielódiák 
töltöttek be, mit bánta ő, hogy holnap licitáció 
lesz, hogy elviszik a bútorait, ezek az asszonyok 
mégis szépek és kívánatosak, a decol tageokból 
kivillogó váltak bársonyosak és titokteljesek ma
radnak. Hódították a parfümök és a csillogás, a 
sziliek, a selymek — és most már nem gondolko
zott, most már benne volt az ő ópiuniszivaros, 
kábító, pompás világában, a tagjain jóleső meleg 
futott végig, valami tompa zsibbadás szívott fel a 
levegőből.

De amint Margithoz jutott, meglepetés érte. 
Gyönyörű szabályos arcáról hideg fény sugárzott, 
a szavaiból közönyös elutasítás hangzott és G á 
bor megrökönyödve nézett a szemébe. — Mit je
lent ez Margit, hát mindenkiben csalatkoznom kell?

— Kérlek, értheted, most sokan beszélnek 
rólad, a holnap. . . .  a holnapi ügy, ilyen hely
zetben . . .  kímélj meg, kíméljen meg, hagyjon 
hagyjon el!

Gábor keserűen tántorgolt ki a folyosóra. 
Útközbe köhögésroham fogta el. A széksorok 
közt pisszegni kezdettek el az emberek, végre 
kibotorkalt.

(Folyt, köv.)
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rék tótok közt és kimondották, hogy ilyen fölös dol
gokra nincs pénzük. Akkor a budapesti lapok is fog
lalkoztak ezzel a határozattal és szégyennek mon
dották, hogy az ország első vármegyéjében, a 
fővárostól alig 30 kilométerre ily maradi nép 
lakik. A csomádiak azomban nem újság olvasók 
és nem szégyenkeznek, mert felebbeztek a várme
gyéhez. Természetessen a vármegye elverte rajtuk 
a port és folytatta, amit a főbíró kezdett: 
rájuk parancsolt, hogy építsenek községházát. 
Majd segít a belügyminiszter, mondották és ott ke
resték igazukat. Hát az anyiba segített, hogy jó 
sokáig nem intézte el a felebbezést s legalább 
ez idő alatt megszabadultak a községháza építé
sétől. De ami késik, nem múlik: a héten megjött 
a belügyminiszter döntése. Mondani sem kell 
talán, hogy nem a fukar csomádiaknak adott 
igazat. Ezért lesz keserű nekik a legközelebbi 
közgyűlés, mert már igazán nincs hova felebbezniök. 
Végül pedig ideírjuk, hogy Csornád népe vagyo
nos nép s a községi háztartást alig zavarja meg 
a faluházának építése.

— Menjünk a moziba. Folyó hó 19-én, 
vasárnap délután 3 órától, a következő műsort 
adja elő Rózsa István, az aszódi állandó mozgó 
tulajdonosa: A hercegnő nyakéke, detektiv-dráma 
2 részben, Móric arcképe, humoros. Világese
mények. A druidák idejéből, színes dráma. A 
csoda furulya, komikus.

— Ipartestületi közgyűlés. Az aszódi 
általános ipartestület f. évi január 23-án, csütör
tökön este 6 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgyai: 1 Az iparos- és kereskedő- 
tanoncok vallasórája idejének meghatározása. 2. 
Indítványok.

— A fonóházak beszüntetése. A közren
dészeti és közerkölcsészeti szempontból méltán 
kifogásolható fonóházak és varrodák megrendsza- 
bályozása tárgyában alábbi igen üdvös rendeletet 
bocsátott ki járásunk főszolgabirája, valamennyi 
községi elöljárósághoz és a csendőrőrsökhöz.

„Fonóházak és varrodák címén egyesek 
által saját hasznukra rendezett összejövetelek ellen 
közrendészeti és közerkölcsészeti szempontból 
több rendbeli feljelentés tétetvén hozzám, az ilyen 
összejövetelek rendezőit a mai napon élőszóval 
eltiltottam attól, hogy lakásukat alkonyat után ily 
cimen bárki rendelkezésére bocsássák, de utasí
tottam őket, hogy alkonyat előtt sem engedjék 
meg, hogy az összejövetelen 15 éven aluli leányok 
és 16 éven aluli fiúgyermekek részt vegyenek 
vagy ott szeszes italt kifogyasztassanak.

A jövő idényben pedig egyáltalában csak 
azoknak engedem meg a fonoda vagy varroda 
tartását, akik azt külön kérik s az illető köz
ségi elöljáróság kijelenti, hogy a folyamodó 
személye biztosítékot nyújt arra, hogy az álltala 
hasznos foglalkozások elsajátítása és gyakorlása 
cimén rendezni szándékolt összejövetelek a köz
rendnek és közerkölcsiségnek kárára nem lesznek.

Jelen rendelkezésemet tudomásul vétel végett 
oly felhívással közlöm, hogy az annak meg nem 
felelő fonóházakat és varrodákat oszlassák szét és 
a rendezőket megbüntetésük végett jelentsék be.

Aszód, 1913 január hó 16-án.“

— Üzletvezető jogállása. Kereskedelmi 
üzlet vezetője kereskedősegéd és munkaadója ellen 
óvadék visszaadására, továbbá hátralékos fizetésre 
és forgalmi jutalékra irányuló követelése elsősorban 
az iparhatóság hatáskörében tartozik, a hatásköri 
bíróság 1912 szeptember 30-án Hb. 57. sz. a. kelt 
ítélete szerint. M. I.

— Mibe kerül az uj százas? Az uj száz
koronások fogalomba bocsátás alkalmából az eddigi 
szokásokhoz híven a jegybank megálapitotta az 
ebbe a kategóriába tartozó sérült bankjegyek 
beváltására vonatkozó szabályzatot. A szabályzat

javarészt azonos a régiekkel és megállapítja, meny
nyit térit meg a bank a beváltásnál a kopás, 
véletlen, vagy szándékos rongálás folytán előállott 
kárért. De megtudjuk a szabályzatból azt is, 
mennyibe kerül a banknak egy darab uj százas. 
A 4. §. ugyanis a következőket mondja : „Hasz
nálhatatlanná vált oly bankjegyeket, melyeknek már 
állapotukból kitűnik, hogy szándékosan lettek 
megváltoztatva és igy az osztrák-magyar monar
chiába való általános forgalomra használhatatlanokká 
téve, tehát különösen az idegen toldalékokkal 
ellátott, keresztülirt, felülnyomtatott, befestett, 
bélyegzőlenyomatot mutató, Írásjegyekkel átlyu
kasztott vagy külalakjukban bármikép megváltoz
tatott bankjegyeket, ha valódiságuk tekintetében 
kétség nem forog fenn, a bankintézetek a dara
bonként 10 fillért tevő gyártási és kezelési költ
ségek megtérítése ellen fizetéskép, illetőleg bevál
tás végett elfogadják." Szóval, csekélyke tiz 
fillérbe kerül egy darab százas gyártása.

—  A magyar közönség előtt eléggé 
ismert volt eddig is a kolozsvári (Heinrich-féle) 
gyógyszappangyár kiváló Ilimévé, de mégis nagy 
ekordot jeleni, hogy egy élelmes nagy amerikai 

cég évi 100,000 kor. értékű szappan átvételére 
kötelezte le magát.

—  Jótékonycélu m ulatság Ikladon. Az
ikladi ág. h. ev. egyház orgona-alapja javára f. 
hó 26-án, a Juhász-féle vendéglő helyiségeiben 
zártkörű táncmulatságot rendez. Beléptidij 1 kor. 
Jegyek előre is válthatók Sárkány László gyógy
szertárában Aszódon, valamint Kreydlniajer 
Sámuel egyh. gondnoknál Ikladon. Felülfizetések is 
fogadtatnak és lapunkban nyugtáztatnak. Szünet 
alatt tréfás amerikai sorsolás

— Az aszód és hévizgyörki ág. hitv. ev. 
egyház 1912 évi statisztikája:

1 Született férfi nő össz.

a) Aszódon ... 26 19 45
b) Hgyörkön ... 19 14 33
c) Szórványokon 5_____3________8 ^

összesen: 50 36 86

2. Meghalt férfi nő össz.

a) Aszódon ... 18 16 34
b) Hgyörkön . . . 1 1  9 20
c) Szórványokon 5 —_______5 ^

összesen: 34 25 59

3. Konfirmáltattak fiú leány össz.

a) Aszódon __ 21 16 37
b) Hgyörkön ... 14______ 8_______ 22

összesen: 35 24 59

4. Eskettettek tiszta vegyes pár össz.

a) Aszódon ... 5 7 12
b) Hgyörkön 2 5 7

összesen: 7 12 19

5. Úrvacsorával éltek: 1143.

— Uj postabélyeg Január hó folyamán 
a helyi ajánlott levelek bérmentesitésére szolgáló 
uj 16 filléres levélbélyeget fog a posta és távirda- 
igazgatóság forgalomba hozni.

— A „Háztartás" Könyvtára A magyar 
gazdasszonyok régi vágya teljesedett a „Háztartás* 
könyvtárának megindulásával. A „Háztartás* 
Kürthy Emilné, ezen országosan népszerű szak
lapja, 18 év óta a háztartási tudnivalók olyan 
szédületes sokaságát közölte, hogy ezek áttekin
tése évfolyamainak a könyvtárrá gazdagodott 
köteteiben ma már lehetetlen. Kellett egy könnyen 
kezelhető s mégis tartalmas, gyűjteményről gon
doskodni, melynek minden egyes kötetében, 
hosszas keresés nélkül, megtalálják a nők azt, a 
mire épen szükségük van. Erdős József a „Ház
tartás* kiadótulajdonosa fölismerte ezt a hiányt s

Kürthy Emilné szerkesztésében megindította a 
„Háztartás* Könyvtárát, melyből eddig húsz 
számot bocsátott a gazdasszonyvilág rendelkezé
sére. E  csinosan kiállított kötetek tartalma: 1. Hus- 
és böjti levesek. 2. Levesbe való tészták és 
egyebek. 3. Különféle előételek. 4. Tojás ételek. 
5. Marha-, borjú- és sertéshús ételek. 6. Szárnyasok 
és szárnyas vadak. 7. Nyúl-, őz- és egyéb vad
húsok. 8. Halak elkészítése. 9. Különféle főzelékek. 
10. Gyűrött és kifőtt tészták. 11. Élesztős tészták 
és rétesfélék. 12. Torták könyve. 13. Sós és édes 
mártások. 14. Édességek és cukorkák. 15. Vegyes 
sütemények. 16. Különféle italok. 17. Jóizü kenyér 
sütés. 18. Fagylaltok, kocsonya, krémek. 19. 
Gyümölcs befőzés. 20. Zöldség, uborka stb. eltar
tása. A felsorolt címek felmentenek minden 
magyarázás alól. A falusi, polgári és főúri konyha 
minden szükségletét kielégíti e 20 könyv. Recept
jeinek utasításait a kezdő gazdasszony is követ
heti, viszont a tapasztaltak is bőségesen találnak 
bennük jóizü, uj ételek szakavatott leírását. 
Reméljük, hogy az érdekelt hölgyek meleg párto
lása lehetővé teszi, hogy a „Háztartás* Könyvtá
rának első sorozatát mielőbb második kövesse. 
Ezt annál is inkább várhatjuk, amennyiben egy- 
egy kötet ára mindössze 20 fillér. — Mind a 
húsz kötetet 4 kor. beküldése ellenében bérmentve 
küldik. Megrendelésnél elegendő a szám jelzése. 
Megrendelhető a „Háztartás* Magyar Asszonyok 
Lapja kiadóhivatalában Budapest, VI., Eötvös- 
utca 36.

— A magyar helyesírás szótára és 
szabályai. Minden Írással foglalkozó ember érzi 
a szükségét egy olyan szótárnak, mely az irodalom
ban és az üzleti életben használt minden szónak 
írásmódját magyarázza. Ilyen munka a magyar
ban még volt. Most van nyomás alatt fenti cimü 
közel 400 oldalas mü, mely az összes magyar és 
a használatos idegen szókat a jelentés magyará- 
lával közli. Mintegy 200 000 szóalak mellett a 
helyesírás körébe vágó minden kérdést magyaráz, 
a helytelen és kerülendő szólásokat és szókat föl
tűnted. Azonkívül sok oly cikket tartalmaz a könyv, 
melyek az Írással foglalkozók által nélkülözhetet
lenek, m int: a cimek, a számnevek és származé
kaik írásmódja. Földrajzi nevek, a tulajdonnevek 
és származékaik iiásmódja, a helységnevek hely- 
ragozása stb. A könyv január hó közepén jelenik 
meg. Bolti ára 5 K. Olvasóink azonban féláron 
kapják, ha megrendeléseiket január hó közepéig a 
szerző címére Horváth Endre, Kispest, Bathory-u. 
48. sz. beküldik. Három példányig való rendelés
nél a szállítási költséget a rendelő, azonfelüli 
rendelésnél a szerző viseli. Gyűjtőknek minden 
tiz példány után egy tiszteletdéldanyt küld. Tessék 
mintalenyomatot és gyűjtőivel kérni.

S z e rk . ü zen etek .
— H . . ó. Versét nem közölhetjük. Egyéb

ként sziveskedlék inkognitóját felfedni előttünk, 
amikor is kéziratját visszaküldjük.

—  I. B  Kedves ismeretlen, a tárcája még 
most közölhetetlen. Idővel, talán jobb is telik 
Öntől. De legelőször is szíveskedjék a helyesírással 
megbarátkozni.

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

H éthy-fcle  pemetefű cukorkánál!
| Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 

RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan után- 
| zata van. Az eredetinek minden egyes darabján 

rajta van a Réthy név.

1 doboz ára  6 0  fitt. jtagy doboz 1 Hot.
Mindenütt kapható.



Használt
fedeles mylord-kocsi, 
hajtókocsi, hajtókocsi 

szántalpakkal
az aszódi kir. kocsigyártó ipariskolábar 
folyó hó 19-én d. e. 11 órakor elárve- 

reztetik

MINDEN CSALÁDNAK
^  nélkülözhetetlen a higiénikus 4  
+  egészségi papír (closet-papir). 4  
+  : Kapható a Petőfi nyomdában. : 4
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Kawa-Santal-Kapszulál;
kitűnő szer húgycsőfolyás, kankó, herelob, 
hólyaghurut és idiilt fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

j)r. Bojta-JttjcKció
dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1 üveg 
1 kor. 60 f ill; ehhez egy fecskendező fér
fiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fill. Ered
ményért kezesség.

UniVttsal-fluid
testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fog
fájásnál és hőrviszketegségnél. I próba üveg
cse 40 fill. 1 nagy üveg I kor. 50 fill.

51|ribancHK.j'Í.SS't1
Temesvár, Erzsébetváros

X I V . ,  Jtnoyadi'Ot 30.
Viszontelárnsiták fényesen dijazVa.

Ha bárminő

nyom tatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári üz- 
lelikönyv és napló, ngy forduljon a Petőfi- 
nyomdához Aszódon. Legszebb kivitel 
és jutányos árak. Leggyorsabb elkészítés.

Báli meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesítések, 
egyszerű és legdíszesebb kivitelben azon
nal elkészíttetnek. A Petőfi-nyomda könyv- 
kötészete ajánlja magát egyszerű és disz- 

kötések legszebb kivitelére.

Az aszódi gazdaköri lí-dik 
kosárfonó tanfolyam 
szöböl font különböző kosarak
ból nagyobb eladó készlettel ren
delkezik. —Bővebb fölvilúgositást 
nyújt és rendelést is elfogad: 
Perényi Rezső, gazgató-tanitó, 
a gazdakör jegyzője.

BENCZE FERENC
k oki. patkoló és kocsi kovácsmester
| !! Aszódon «
» Elvállal uj hintó és teherkocsi vasalást, 
1 esetleg teljes elkészítését is, átalakítási és 
» javítást. Gazdasági gépek és eszközök javi- 
» tását és a szakinaba vágó építkezési mun- 
» kák elkészítését. Továbbá külön speciális

; k o c s i r u g ó k
1 készítését, melyek könnyűségükhöz képest 
, szilárdabbak mint bármely gyári kocsi- 
1 rugó. Bpesten a legjava kocsigyártók állal 
, kipróbálva és állandóan rendelve van. Ennél

fogva uradalmakba tejes és más teherhordó 
kocsik alá ajánlható. 50 mm. horderőig 

| megrendelhető. 5 |0
J  Legpontosabb kiszolgálás.

1 Árajánlattal szívesen szolgál.
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

| t i s z t á n !
&  és világosan úgy kérje és fo- ^
^  gadjael.haszappantvesz, hogy ^

£  KOLOZSVÁRI £
|  (HEINRICH-FÉLE) |  
& Glycerin szappan
% Tojás „ |
^  Mandula „ $
% Márvány „ £
^  A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért £  

^  lett világhírű, mert a legdrágább és £  

^  teljesen ártalmatlan anyagból készíti £  
^  szappanait. □ □ □  ^

&  i f , ‘J j ‘í j  %  Ü j %  íj,  fj j  i j j  i j , %  í j j  íj,  %  íj,  %

Akkor próbálja meg a világhírű

O R O S Z L Á N  M EN TH O L  
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyál, mely erősebb és hatásosabb, 
mint bármely más sósborszeszkészitmény. Egy 

eredeti üveg ára csak 44 fillér.
Nagy üveg K 1 10 fillérbe. Óriási üveg K 2 20 fillérbe 

kerül minden gyógyszertárban vagy üzletben. 
8—12 Főraktár:

Pr ok o po vi ts ch  Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Teljesen jó karban levő cipész, vagy 

csizmadia-varrógép, használt, jutányos 
áron eladó. Cint a Petőfi-nyomdában.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦


	03

