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Első Magyar Gyermek- 
tanulmányi Kongressus.

Harcok, párttusák folynak minden
felé. Ezekben., a küzdelmekben az 
eszmék eltörpülnek, csak a szenvedé
lyek lángjai lobognak. Társadalmun
kat a sivár jelennek örökös harci 
izgalmai már-már kimerítik. E  szomorú 
viszonyok közepette megnyugvás és 
öröm szállja meg lelkünket, mikor 
látjuk, hogy vannak még szellemi 
munkások, kik felülemelkedve a napi 
eseményeken, rendületlen hittel, kitartó 
energiával dolgoznak egy szebb jövő 
megteremtésén, kik szeretettel, lelke
sedéssel foglalkoznak legdrágább kin
cseinkkel: gyermekeinkkel. Akik nem 
elégszenek meg a tanítás munkájával, 
hanem megismerni törekszenek a gyer
mekeinkben rejlő testi-lelki erőket, 
hogy ezeket minden irányban kifej
leszthessék.

A kultúrának ezek a lelkes harcosai 
—  elfeledve a maguk gondjait —  össze
gyűlnek március 17-én Budapesten az 
„Első Magyar Országos Gyermektanul
mányi Kongresszuson", hogy gyerme
keinkről, azok helyes neveléséről, 
megvédéséről és javításáról tanács

kozzanak. Az az értékes munkaprog
ramul, melyet a kongresszusra meg
állapítottak, teljesen érthetővé teszi 
azt a nagy érdeklődést, mely iránta 
az egész országban nyilvánul. A ki
tűzött tételek sokfélesége és gyakorlati 
iránya pedig lehetővé teszik a társa
dalom minden rétegének érdeklődését. 
És ez helyes is. Hisz mindnyájan 
nevelünk, tehát mindenkinek érdeke a 
helyes nevelés megtanulása.

A kongresszus főtételei meg fogják 
világítani, hogy a gyermekek ismerete 
nélkül nem lehet tanításunk és neve
lésünk eredményes, hogy a gyermek 
testi fejlődése és szervezete befolyással 
van lelki- és értelmi fejlődésére. 
Kiváló szakemberek fogják megállapí
tani a gyermektanulmányi ismeretek 
fontosságát a pedagógiában, a gyermek- 
orvoslásban, a gyermek-igazságszolgál
tatásban és a gyermekvédelemben.

Afőelöadásokon kivül szakelőadások
ban foglalkoznak a legmodernebb 
nevelési- és oktatási törekvésekkel. A 
kongresszussal kapcsolatban gyermek- 
tanulmányi kiállítás is lesz s ott a 
megtárgyalt kérdéseket demonstrálják. 
Az ország minden részéből össze
gyűjtött rajzok és gyermekmunkák, 
a lélektani és orvosi vizsgálatra szol
gáló eszközök, gyermekirodalmi és

képeskönyvek kiállítása sok tanulságot 
nyújtanak a résztvevőknek.

A magyar gyermektanulmányozás 
külföldi sikerei után nagy bizalommal 
tekintünk ezen első kongresszusáé. A 
társadalomra nézve azonban az elmé
leti eredmények gyakorlati megvalósí
tása a legfontosabb. Épp ezért kívá
natos, hogy az ország minden részé
ből összejövő pedagógusok, orvosok, 
gyermekbirók, gyermekpatronusok és 
érdeklődő szülők terjesszék és ismer
tessék az ott tanultakat, teremtsenek 
egy közvéleményt, mely gyermekneve
lésünk helyes alapokra fektetéséért 
küzdeni tud. Az eszmék megvalósítása 
a társadalmon múlik. Gyermekeink 
nevelése, a bennük rejlő erők céltu
datos kifejlesztése mindnyájunk érdeke. 
Örömmel üdvözöljük tehát az Első 
Magyar Gyermektanulmányi Kotigresz- 
szust, aiwfy ilyen irányban fog Útmu
tatást adni a társadalomnak. Kívánjuk, 
hogy a kulturális haladás lelkes mun
kásainak fáradozását eredmény kisérje 
s hogy eszméjük: a jobb és egészsé
gesebb társadalom kialakítása —  mind
nyájunk örömére és a magyar haza 
javára és dicsőségére —  minél előbb 
megvalósuljon.

A férj beteg.
Irta: Gábor József.

Papné öregedni kezdett az utolsó időben. 
Nappali világításnál rikítóan meglátszott, hogy 
az arca szomorúan csúf, a halántéka körül 
igen sápadt volt, a szeme alatt pedig finom, 
kék ráncok húzódlak végig. Ez már az öre
gedés jele volt, mivel Papné nemrégen lé
pett a harminckettedik évébe.

Papné halálosan unatkozott egész nap ott
hon. Idegesen foltozgatta a gyerekek haris
nyáit, megfőzte az ételt, veszekedett a cseléd
del, közben pedig halálosan unta magát. 
Legtöbbnyire odaült az ablak mellé és le
bámészkodott a sáros utcára. Nézte a kofá
kat vagy kocsisokat, hogy veszekednek egy
mással, vagy a szeneskocsisokat, ahogy püf- 
fölik az ostornyéllel a lovakat, mikor elre
ked a kocsi.

Néha temetés volt a másik házban, vagy 
lakodalom, szóval mindig akadt valami látni 
való. Papné ilyenkor ott ült az ablakban, 
mint egy cserép szegfű, amely lassankint

szárad el a homályos üvegek mögött. Ren
desen igen rossz kedve volt, de különösen 
a sötét, nedves délutánokon, mikor esett 
az eső.

Egy ilyen komor alkonyaton megint igen 
rosszkedvűen ült Papné az ablak mellett. 
Beburkolódzott egy piros, meleg kendőbe és 
sötéten bámészkodott bele a vizes világba. 
Az eső egyhangúan kopogott az ablakon, mi
alatt a másik szobából halkan behallatszott 
a gyerekek lármája. A kályhában lobogott a 
tűz. Papné pedig keserűen gondolt arra, 
hogy milyen örömtelen némely asszony élete. 
Az idő fecskeszárnyakon villan el a feje 
fölött, az ember pedig észre sem veszi, amint 
lassan megfakul a haja, elkövéredik az alakja 
s hamis fogakat kell hordania a szájában.

Papné vállán dacos vonás jelent meg, ; 
amely valami különös, bájos formát kölcsön
zött az arcának. Mereven nézett maga elé, 
majd szomorúan lebámult az utcára, ahol 
vizes esernyők alatt szaladgáltak az emberek. 
Egy tiszt éppen azzal bajlódott az ablakkal 
szemben, hogy a gallérjának a kapucniját 
igyekezett feltúrni a sapkájára. Fényes, kék

sapkája volt és nem akarta, hogy megázzon. 
Megállt a gázlámpa mellett, majd szitkozódva 
kezdte ráhúzni a kapucniját a fejére.

— Hogy fél az esőtől — gondolta magában 
Papné s derűs mosolygás futott végig az 
arcán. A tiszt fölnézett és maga is elmosolyo
dott. Jókedvűen felszalutált, mire az asszony 
bólintott a fejével. Egy percig egymásra 
néztek, azután a tiszt sarkon fordult és eltűnt 
az esőben és a ködben.

A kopasz Pap ur estefelé vidáman érke
zett haza a lakására. Cukrot osztogatott szét 
a gyerekek között, három tortát rámolt ki a 
zsebéből, aztán megölelte a feleségét, aki 
idegenkedve luizta vissza magát.

Különös vagy, —  mondta a férjének, — 
mintha valami nagy örömöd lenne.

— Igen, — mondta ragyogó szemmel Pap 
ur. — Nagyszerű újságom van.

— Micsoda ?
(Vége kőv.)
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K özségi ügyek.

— Rendkívüli közgyűlést tartott Aszód 
község képviselőtestülete f. hó 13-án, csütör
tökön délután.

Dacára annak, hogy a képviselőtestület
nek ritkán van alkalma fontosabb tárgyakkal 
foglalkozni, a közgyűlés iránt igen csekély 
volt az érdeklődés és a képviselőtestületi 
tagok csak kevés számmal jelentek meg. 
Ezt a község érdekei szempontjából csak 
sajnálnunk kell, a jövőben pedig a polgár
ságnak olyan képviselőket kell küldeni a 
közgyűlésbe, akik ez állást nemcsak dísznek 
tekintik, hanem oly kötelezettségnek, amely
nek, amikor a polgárság bizalmából elfogad
ták, minden körülmények között eleget 
tenniök kell.

A közgyűlés egyébként igen gyorsan tár- | 
gyalta le a tárgysorozatot, minden nagyobb 
vita nélkül.

A közgyűlés lefolyásáról a következőket 
jelenthetjük:

1. Szlaba s. jegyző sírköve.
Mint első tárgyat a közgyűlés Nagy Pál 

képv. test. tag indítványát tárgyalta, Szlaba 
Miklós volt segédjegyzőnk sírja fölé sírkő 
állítása tárgyában. A közgyűlés az indítványt 
elfogadta és megbízta az elöljáróságot, hogy 
a családdal egyetértőleg a sírkő felállításáról 
gondoskodjék.

2. A népkönyvtár
A közgyűlés jóváhagyta az elöljáróság 

amaz intézkedését, hogy az Orsz. Magyar 
Iskolaegyesület által adományozott népkönyv
tárt helyszűke miatt nem a községházán, 
hanem egyelőre a gazdakör helyiségeiben 
helyezte el. Egyben megbízta a közgyűlés 
az elöljáróságot, hogy az adományozó egyesü
letnek az adományért a község közönségé
nek köszönetét fejezze ki. (ügy értesülünk, 
hogy az adományozás járási főszolgabiránk 
kezdeményezésére történt, talán illett volna 
vele szemben is hasonló udvariassággal el
járni. A szerk.)

3. Képesi Béla József 
illetőségét

a közgyűlés nem ismerte el.
4. Az aszódi járási székház 

építése tárgyában
abban állapodott meg a közgyűlés a tanács 
javaslatára, hogy egyelőre csak a járási 
székház céljaira szükséges telek vételárának 
fedezését vállalja magára.

5. Az aszódi járásbíróság 
létesítésének

előmunkálatai tárgyában járási főszolgabiránk 
rendeleie állásfoglalásra kötelezi a községet.
A közgyűlés örömmel tesz eleget a főszolga
bírói rendeletnek és a járásbíróság létesítését 
szükségesnek tartva a maga részéről a leg
messzebb menő áldozatra is késznek nyilat
kozik arra az esetre, ha ezen áldozatok a 
község óhajának megfelelően a járásbíróság
nak Aszódon való létesítését lehetővé teszik.
E  célból már most is kombinációba vesznek 
a község belterületén lévő több telket és 
megbízza a közgyűlés az elöljáróságot, mi
szerint a vármegyétől szakértő kiküldését 
kérje, aki a községházának megfelelő átala
kításának és esetleg egy központi, a járási 
székház, a főszolgabírói lakás, a járásbíróság 
és adóhivatalt is befogadó nagy épületnek 
költségvetését elkészítené és a közgyűlésnek

ezen tárgyak lehető legjobb és legolcsóbb 
kivitelének módozatairól tájékozást nyúj
tana.

6 A közvágóhíd.
A közbirtokosság a községi közvágóhíd 

céljaira a mocsolyáknál a Galga mellett 
600 négyszögöl telket ajánlott 2000 korona 
és az ottani ártézi kút fele árának megtérí
tése ellenében. A közgyűlés ellenben csak 
2000 koronát hajlandó megadni a szükségelt 
telekért. Most tehát a közbirtokosságtól függ, 
hogy az amúgy is alig hasznavehető darab 
földön végre-valahára fölépül-e az uj vágó
híd vagy pedig újból kell majd telket keresni 
e célra.

7. Közterek fásítása.
Perényi Rezső a közterek fásítása tárgyá

ban igen okos és megszívlelendő indítványt 
tett. Azt indítványozta ugyanis, hogy az 
utcákon levő egyenlőtlen fákat a község 
irtassa ki és a már ősszel kivágott fák helyébe 
is félmagas egyforma, megfelelő árnyékot 
nyújtó fákat ültessen. Sajnos egy kicsit későn 
tette meg indítványát, és a közgyűlés úgy 
határozott, hogy az előrehaladott idény miatt 
most már nem, de jövő évben fogja keresz
tül vinni ezen községünk szépítése érdeké
ben nagyon is szükséges munkálatot. (Félő, 
hogy az indítvány a jövő évig feledésbe fog 
merülni.)

Ezenkívül határozott még a képviselőtestü
let az építési szabályrendelet 1 1 . §-ban fog
lalt dijak módosítása tárgyában.

És végül a Polgári körhöz vezető közben 
és a pesti-utca végén villanylámpák felállí
tását mellőzni határozta addig, amíg az áram
szolgáltató ellen folyamatban lévő pör eldőlt.

Történet.
Igen, engem is ért nagy bánat,
De panasz azért nem volt ajkamon, 
Csak az arcom lett egy kicsit sápadt, 
És mosolyt nem láttak soha arcomon,

Bolyongtam magamba, elhagyatva,
Az utakon, hol együtt jártam vele,
Ahol szerelmesen zárt karjaiba.
Mikor a fák  virággal voltak tele.

Nem hittem többé, hogy lesz még tavasz, 
Hogy én reám is kiderül még az ég. 
Hogy van még ember, ki őszinte, igaz, 
Ki vigasztalna, kit szeretni tudnék.

Most nyugodt vagyok. A szivem — halott, 
Nincs benne szenvedély és nincs érzelem. 
Csak néha fá j még — ha róla hallok,
S akkor érzem, hogy még mindég szeretem!

F. Lenke.

Hírek.
— Hangverseny. A kir. javitónevelő-inté- 

zet tisztikara által f. évi április hó 6-án ren
dezendő hangverseny programját már össze
állította a rendezőség. A megállapított műsor 
a következő :

1. Larghetto, Beethoven L II. Symphoniá- 
jából. Vonós négyes. Előadják: Filipek Sán
dor (I. hegedű), Libucz József (H. hegedű), 
Hartyánszky Vilmos (brácsa) és Rosner Lajos 
(gordonka) urak.

» 2. Tetemre hívás. Arany János balladájára
szerzé Révfy Géza. Melodráma. Szavalja: 
Füsti Molnár Lajos u r ; zongorán k iséri: 

, Hoczmann Istvánné Mazanecz Janka úrnő. 
I 3. Fantasie G-moll, Op. 77. Beethoven 

L-től. Zongora-solo. Játsza: Halász Blanka 
, urhölgy.

4. Largo. Hándel G. F-től Gordonka-solo 
zongora kísérettel. Szereplői: Rosner Lajos 
ur (gordonka) és Hoczmann Istvánné Mazanecz 
Janka úrnő (Zongora).

5. A két gránátos, Schumann Róberttól 
és Lemondás, Makray L.-től Énekli', dr. Faludi 
Sándor ur, zongorán kiséri: dr. Faludi Sán- 
dorné úrnő.

6 . Souvenir de Mozart, A-dur, Op. 21.
Alard D-től. Hegedü-solo zongora kísérettel. 
Előadja : Filipek Sándor ur, Halász Blanka 
urhölgy zongorakisérete mellett.

7. Egyveleg. Nevesebb zeneszerzők mü
veiből összeállítva. Vonós négyes. Előadják : 
Filipek Sándor \i. hegcdüV I ibucz József 
(II. hegedű), Hartyánszky Vilmos (brácsa^ és 
Rosner Lajos (gordonka) urak.

E  rendkívül gondosan összeállított, gazdag 
program csak fokozni fogja a nagy érdeklő
dést, mely a hangverseny iránt széles kör
ben megnyilvánult s azt hisszük, hogy a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. A már 
eleve biztosított erkölcsi siker mellett remél
hetőleg az anyagi siker sem fog elmaradni.

— Felvétel az iglói állami tanítókép
zőbe. Az intézet I. osztályába 35— 40 nö
vendék vétetik föl, részint benn, részint künn- 
lakóul. A jó bizonyítvánnyal folyamodó tanu
lók mind ellátási kedvezményben, vagy pénz
beli ösztöndíjban részesittetnek. Folyamod
hatnak oly éptestü, egészséges növendékek, 
akik a középiskola, vagy polgári iskola 4 
osztályát elvégezték. A kérvények a nagyin, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
cimzendők és az intézet igazgatóságánál kel
lően felszerelve, május hó végéig benyújtan
dók. A részletes pályázati hirdetés a Hiva
talos Közlönyben, a Néptanítók Lapjában és 
a Szepesi Lapokban közzététetett és meg
keresésre mindenki megkapja az intézet 
igazgatóságánál.

—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 
hogy az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
szétküldését be kelljen szüntetnünk.

—  A váci járási orvos ünneplése. Nem
rég megemlékeztünk arról, hogy Nagy Ármin 
váci járási orvos nyugalomba vonult 34 évi 
munkálkodás után. A váci járás hivataltviselő 
és azonkívül álló társadalma igen szép bú
csúztatót rendezett a tiszteletére f. hó 6-án. 
Az ünnepet járási tiszti értekezlet keretében 
rendezték, melyet Ivánka Pál főszolgabíró 
nyitott meg, az ünnepelthez szives elismerő 
szavakat intézve. Ezután emlékalbumot nyúj
tottak át neki, amelyben a járás tisztikara 
nevük aláírásával ismerik el eredménydus 
munkálkodását Az ünnepélyt fényes bankett 
zárta be.

~  J ó baráta i és rokonai örömmel veszik 
tudomásul, hogy ön  is bersonozza cipőit. 
— Az uj Berson-gummisarok utólérhetetlen. 2)

Siketném ák felvétele. A siketnémák 
váci kir. orsz. intézetében a következő 
1913— 1914. tanévben több ingyenes alapít
ványi hely üresedik meg. Ezekre min. ren
delet értelmében az egész ország területéről 
lehet folyamodni. A kérvények folyó évi
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május 1-ig a váci intézet igazgatóságához 
küldendők be. Folyamodhatnak 7— 10 éves 
siketnémák és olyanok is, akik 10 éves 
koron túl siketültek meg. A kérvényhez 
mellékelendők: anyakönyvi kivonat, orvosi 
bizonyítvány, himlőoltási bizonyítvány, ható
sági kimutatás a családi- és birtok állapotá
ról és szegénységi bizonyítvány. — Az 
orvosi bizonyítvány és a hatósági kimutatás 
űrlapjai az int. igazgatóságától kérendők, 
aki azokat díjtalanul küldi meg. Az intézet
ben óvoda is van. Ebbe 5 —6 éves siketné
mák vétetnek fel. — Bővebb felvilágosítás
sal szívesen szolgál a váci országos királyi 
intézet igazgatósága.

— M árc iu s  15-ike. Némileg ünnepélye
sebb szint nyertek községünk utcái tegnap 
március 15-én. Igaz, hogy nem minden 
házon lengett a háromszinü lobogó, de hát 
már több mint 60 esztendeje múlt el a 
48-as nagy nap óta s igy nem csoda, hogy 
a fiatalabb, vagy talán az idősebb generáció 
egy része megfeledkezett március 15-ének 
megünnepléséről. A nagy nap emlékére 
azonban mégis voltak elszórtan ünnepélyek, 
csak sajnálatosabb, hogy a régi nyilvános 
és a szabadban megtartani szokott, nép- 
gyíilés keretében lefolyt ünnepélyek most 
már mindjobban megszűnnek. Egyébként 
isteni-tiszteletet tartottak az aszódi róni. 
katli. templomban, valamint az ág. hitv. 
evang. templomban is, ahol megjelentek a 
hivatalok fejei és tisztviselői; továbbá ünne
pélyt tartott a gimnázium, valamint a javító
intézet is. Ezenkívül még a polgári kör is 
rendezett ünnepélyt. Az elemi iskolákban is 
voltak ünnepélyek, amelyek keretében a 
tanítótestületek a nap jelentőségét magyarázták 
a tanulóknak.

—  Az ipartestü let közgyűlése. Múlt héten 
tévesen közöltük, hogy az aszódi ipartestület 
közgyűlését f. hó 16-án fogja megtartani. 
Mint most utólag értesítünk az évi közgyűlé
sét az ipartestület csak március 30-án vasár
nap délután fogja megtartani, amit is ezennel 
helyesbitünk.

K ö zg azd aság .

A zöldségtermelés és 
konyhakertészet.

Irta és felolvasta Alexa Emil kir. jav. családfő 1913. 
évi febr. 16-án tartott ismeretterjesztő előadáson.

(Folytatás.) 3.

Ha a nap erősen tűz, nem szabad a nö
vények leveleit megöntöznünk, mert a nap
sugarak a vizcsepekben keresztül megper
zselik a leveket. Hasonlóképen az is árt, 
ha a felmelegedett növényzetre hideg kutvi- 
zet öntünk. Öntözni annyiszor kell, ahány
szor a föld ezt megkívánja.

A melegágyak a zöldségtermelésnél arra 
szolgálnak, hogy azokban télen és korán 
tavasszal korai zöldségneniüeket termesszünk ; 
másrészt, hogy bennük kiültetésre alkalmas, 
korai palántákat neveljünk.

A melegágyak helyét északról védett, 
száraz napos helyen jelöljük ki. Itt 30— 60 
cm. mély gödröt ásunk és ebbe rakjuk a 
melegágy készítésére szánt trágyát. Hogy 
mily vastag rétegben rakjuk a trágyát, ez 
attól füg, -  mit akarunk benne termeszteni 
és mily időszakban készül a melegágy. Na
gyobb meleget kívánó zöldségneiniieknek 
(ugorka, dinnye, tök, bab) magasabb trágya
réteg szükséges, mint pl. saláta, karaláb, 
és reteknek. Viszont januárban 50— 60 cm., 
márciusban 30— 35 cm. magas trágyaágyat 
szoktunk készíteni.

A melegágy a következőképen készül. A 
falevéllel, vagy érett trágyával kevert friss 
lótrágyát a kijelölt helyen kelet-nyugati irány
ban, oly szélességben rakjuk össze, hogy a 
trágyaágy minden oldala 50 cm -el szélesebb 
legyen mint a láda. A trágyát jól szétrázo- 
gatva 30— 35 cm. magasságban rakjuk össze. 
Ezután jól letapossuk s ha száraz, meleg 
vízzel megöntözzük. Ha ez megtörtént, az 
első réteg trágyára még annyit rakunk, amily 
magasra akarjuk a trágyaagyat készíteni. A 
második és következő réteggel is úgy bánunk 
el, mint az elsővel. A trágya jól letapostat- 
ván, reáhelyezzük a Iádat, úgy hogy déli 
oldala kissé lejtős fekvésű legyen. A ládába 
ezután a deszka közepéig, valamint a ládán 
kívül is trágyát rakunk, s ezt addig folytatjuk, 
inig a láda kerülete a deszka felső széléig 
meg lesz rakva és taposva. E/után az abla
kokat fölrakjuk, ezeket pedig zsupszalmából 
font takarókkal födjük be.

Az összerakott trágya 3— 5 nap múlva tel
jesen átmelegszik és kissé lesülyed. Ekkor 
az ablakokat föltámasztjuk és a ládában 
levő mérges gőzöket kibocsátjuk.

Ennekután a ládába 15—24 cm. magasan 
rostált, porhanyó és tápdus földel hordunk, 
ugy. Hogy az elgereblyézett föld szine 6— 10 
cm.-nél ne legyen távolabb az ablaktól, mert 
ellenkező esetben a palánták fölnyulnak. Ha 
a föld nagyon átmelegednék, 1 —2 nap múlva 
fogassuk meg s csak akkor vessünk, vagy 
ültessünk bele, ha hőmérséke 20—30° C.

A zöldségtermesztésnél egyik legfontosabb 
munka a vetés, melynek kellő időben és 
módon való végrehajtása sok figyelmet és 
körültekintést kíván.

Tavasszal, mihelyt az enyhe idő bekövet
kezik, megkezdjük a vetést és bizonyos sor
rendben folytatjuk egészen ősszig.

A vetés részint szórva, részint sorokba és 
némely esetben fészkekbe történik. A szórva 
vetést csak az esetben alkalmazzuk, ha kis 
területen palántákat akarunk nevelni. Állandó 
helyre azonban a magot mindig sorokba 
vetjük.

A talajt lehetőleg közvetlenül a vetés előtt 
kell fölásni és elgereblyézni.

Óvakodjunk a sűrű vetéstől, mert ez azon
kívül, hogy sok magot elpazarolunk, azért 
is hátrányos, mivel sürü vetés mellett nem 
jól fejlődnek a növények. Ez pedig igen sok 
időbe és költségbe kerül. Hasonlóképen ke
rüljük a mély vetést is, mert ez esetben a 
magok rosszul, vagy egyáltalában ki sem 
kehiek. Az apró magokat 1— 2, a nagyob
bakat (borsó, bab, tök, ugorka stb.) 5— 8 
cm. melyen kell vetni. Vetés után a mago

kat, gereblye segélyével, a barázdából kike
rült földdel betakarjuk s ha a talaj laza, 
kissé lenyomkodjuk, vagy lehengerezzük.

Fészekbe oly zöldségfélék magjait vetjük, 
melyek nagyobb tő- és sortávolságra vettet
nek. Ilyen pl. a tök, dinnye, tengeri, bab stb. 
Ezen magokat részint ujjal dugdossuk az 
előre készített és jól megmunkált fészkekbe 
mint pl. a tököt, dinnyét; részint a kapával 
készített mélyedésbe 3— 6 szem magot do
bunk, mint pl. a bah és tengerinél.

p arfu m crit J  | - | £ 2 *  i ,la ,5 Z n *Sr
háztartási, kozmétikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

Valódi Johann Mária Farina 
kölni vizek

1 kis üveg 90 fillér, 3 üveg egy eredeti
lá d ik á b a n .......................................... K 2.50

1 közép üveg K 1.80, 3 üveg egy eredeti
lá d ik á b a n ..............................................   5.10

I nagy üveg K 3.50, 3 üveg egy eredeti
lá d ik á b a n ..................................... ..... „ 10.—

1 üveg negyed liter eredeti kölni viz „ 2.80
1 üveg fél „ „ „ „ „ 5.20
1 üveg egy „ „ „ „ „ 9.50
Eredeti kölni viz szappan I drb. 1 kor.,

3 drb............................................................. 2.80
Kölni viz krémé 1 tégely 1 korona,

3 té g e ly ...................................................   2.80
Kölni viz pouder 1 doboz 1 korona,

3 d o b o z .................................................. „ 2 80
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozilióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

VÉDTELENÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható j

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

I ]\Tíncien jóizlésü ember I

ruháját
| Aszódon

Pálinkás István
; angol férfid és női szabó' jj
| vn nál készítteti el. Jj

Ha bárminő  ̂ÖN KÁROSODIK Kawa-Santai *Hapszniái|
t W  _____  kitűnő szer húgycsőfolyás, kankó, herelob,

I I  y  v /  1 1 1  I d  l  V  d l  I  V  I  C l  hogyha nem hirdettet: hólyaghurutésidült fehérfolyáselen. Meg-
~  , . hogy van eladó háza, telke, lépőén gyors hatás. 1 dobozára3 korona,

van szüksége, legyen az akar névjegy, hogy van kiadó lakása, szobája, ^  •? P 7 7 P \

levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, |l0gy van eladó bútora, f j f  K O I I d 9 J H l C K C I O  euvi-
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári hogy eladó a szalmája, trágyája, V ¥ # I H
üzetikönvv és napló, úgy forduljon a li«gy eladó a gabonája, dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1
Petöfi-nyom dához Aszódon. Lég- hogy van eladó bora, k a p ó s b a . M  üveg 1 kor. 60 fill; ehhez egy fecsken-

szebb kivitel és jutányos árak. Lég- *  A m m á á l
gyorsabb elkéss,lés. H Z  H j Z O f l l  J U l l r t p  I  „ . . I  W - I . I

D A i :  Q Q f  1 1 1  V f í K  szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, m b  | | | | | V % t  M l l H  tatlan ha-
1 1 1  1 1 1  V  V / l m j  ruhát és minden szükségest. Hír- tásu testszaggatásoknál, reuma-, csuz-,

. . . , . .  dessen az Aszódi Hírlapban. B B  fej-, fogfájásnál és bőrviszketegségnél. 1
lakodalmi meghívok, eljegyzés, értés ------------------------------------------------------------------------------------------- próba üvegcse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor.
tések, egyszerű es legdíszesebb kivitel- ' ,  .  .  5 0  fillér.

H«t Vagy háromszobás ibanekX.M. « ?
egyszerű és diszkötések legszebb lakás kerestetik megfelelő w ^ r i ¥ H i  f *A<re5Zi n«z,

kivitelére. helyiségekkel. Ajánlatok a TctflC$Vát\ £rZSÍbctVáf05*
Ugyanitt kaphatók kiadóhivatalba kéretnek. XIV., )(unyadi-ttt 30.

bornyilVántartásoH tj bortörvény- vianente. ViszontclárnsItőK fényesen dijazVa.
------ i m ------ c ré p e -p ap ir T a n o n c n a k

q .  .  virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű
w i i i w t r i  a a >  olcsó papírszalvéták minden színben kap- jó házból való fiú, megfelelő iskolai

Kötőgépek hatók a Petőfi nyom dában Aszódon, előképzettséggel, fizetésiliellett felvéte-

Styria-Hötőgépgyár Graz, III.

_ _ | | Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
INC KOltSC Cl a húsvéti idényre raktáramat teljesen felszereltem.

'   ̂ Fővárosi nivón álló legdusabb választékú raktár

peilZCt levélpapírok és írószerekben, j
B u d a p e s te n , mese' és képeskönyvekben,

tolikések, zsebirónokban,
+  praktikus ajándéktárgyakban.

Versenyképes ár, olcsóbb mint Budapesten. 
^  Dombornyomásu névjegyek és levélpapírok, szép

névnyomással.
Tisztelettel

m e r t  jö n  Vas József „Petőfi" könyvnyom'
, dája, könyv, papír' és írószer'

a  h u s v e t . kereskedése Aszódon.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

"Király Ernő mulat"
ez a cime a legújabb rendkívül sikerű t humoros 
dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül „Sok
szor úgy szeretnék sírni", „Futóbolond", „Teme
tés volt a faluban" stb. Darabja Z.50 fill. K hang
lemezek eredeti felvételben kizárólag egyedül csakis

WÁtSNER
? kAÍt'áS1 vá asztókban darabja csak 6 0  fill. Legolcsóbban jav ít! — Lemezcsere ingyen ! — Kérjen 

nagy fényképes árjegyzéket. 1

Övás! Figyelem a „Wágner“ névre 
és a 15 20. házszámra.

megmunkálnák finom es tik a Petöfi-nyomdában Aszódon,
vastagszálu pamutot
ugyanazon gépen. Újságokra és folyóiratokra előfizetést 

Árjegyzék ingyen Részletre is. elfogad és azokat házhoz szállítja a O i g á n y p r i l T l á S  !
Képviselők kerestetnek. P p t Ö f  1-11 V O m d a .  A S Z Ó d O l l .  ^  .
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