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Újra itt a tél.
Újra itt a tél! Jönnek a hosszú 

esték!
Többször szó esett már róla, hogy 

ilyenkor községünk egyik specialitása: 
az egyformán szürke hétköznapiság 
felhője ránehezedik kedélyünkre s nem 
találunk előle kibúvót. S igazán olyan 
nehéz lenne ezt megtalálnunk?! Le
hetetlenség nincs ebben.

E társadalmi és közművelődési heti
lap jelen évfolyamában már egyizben 
rámutattam azokra a feladatokra, me
lyeknek teljesítése által a ,,téli idény“ 
elviselhetővé válnék.

Midőn a közelmúltban az aszódi 
képviselőtestület báró Podmaniczky 
Géza urat otthonában fölkereste s a 
díszpolgári oklevelet neki átnyújtotta: 
az ünnepelt válaszában többek közt 
Aszódot „kultur központinak nevezte, 
íme, egy Aszódot régóta ismerő főur 
igy jelöli meg ezen község hivatását. 
Valóban, Aszód kulturintézetei révén 
annak is látszik. Ámde maga a kultúra 
a négy fal közé szorul. Szándékosan 
hangoztatom e szavakat. Mert a való

ság az, hogy a község népe a kultúra 
berkeitől nagyon távol áll. A társada
lom vállvetett munkálkodására van 
szükségünk. Az alföldi városok intelli
gens közönsége már meglelte a helyes 
utat, amennyiben a népet magához 
fölemelte s igy lett cívissé az egykori 
pusztai magyar.

A kulturátlanság mocsarából csak 
úgy fogunk kilábolni, ha azt a kin
cset, melyet most falak között őrizünk, 
átöntjük egy olyan gyiijtőmedencébe, 
melyből minden —  emberi mivoltára 
valamit adó —  lény meríthet. A va
sárnapi élet nálunk alig több a korcs- 
mázásnál és a durva duhajkodásnál. 
Ettől hangos az utca. Mi pedig struc- 
politikát üzünk, fejünket a homokba 
dugjuk s úgy teszünk, mintha mind
ezt sem nem látnok, sem nem hal- 
lanók. Az aszódi átlaggyermek azért 
durva és híjával van minden illemnek, 
mert utcai életünk párázatán jár ke- 
resztíil-kasul.

Hazánk vidéki városainak nincs 
mindegyike azon előnyös helyzetben, 
hogy három olyan kulturintézettel di
csekedjék, mint Aszód. 15— 20 ezer 
lakost számláló községek léteznek széles

határban, ahol sem közép-, sem pol
gári iskola nincsen.

Micsoda Isten kedve szerint való 
társaság lenne az, ahol Aszódnak min
den kultúrával foglalkozó eleme együtt 
volna. Mennyi érték van itt véka alá 
rejtve ! Micsoda pompás szereposztás 
volna az, amelynek keretében egyik a 
korunkat mozgató szociális kérdésekről, 
a másik a magyar nemzet jelenlegi 
helyzetéről, a harmadik nyelvünk és 
irodalmunk gazdagságáról, a negyedik 
a nőnevelésről, az ötödik a pályavá
lasztásról, a hatodik az ipar, kereske
delem vagy mezőgazdaság köréből 
tartana közérdekű ismeretterjesztő elő
adást.

A technika mai vívmányai mellett 
az elejtett szót úgyszólván föl lehet 
öltöztetni, az előadásokat nemesen 
szórakoztatóvá s gyönyörködtetővé le
het tenni. Erre nyújt példát az „Urá
nia" országra szóló vállalata, melynek 

| főcélja, hogy a lomtárba zárt tudást 
népszerűsítse s hogy az emberiség 
—  mint közös kútfőből —  abból me
rítsen s mindezt kedélyének jobbulá- 
sára, elméjének okulására fordítsa.

Miudezekután hő óhajom az, hogy

Az irodalmi kávéházról.
i.

Gresham .
A csilláros, aranyozott és füstös plafonu 

kávéház egyik szögletasztalánál ülnek : Mat- 
ráez Emil vers-iparos és tartalékos katonai 
mesemondó, a kövér és szemtelen politikai 
cipönagykereskedö, a méla Sasorr László és 
barátja Számjegy Géza, köz- és magán gaz- 
dász, ál-iró, nyugdíj-stréber.

Az urakat Matrácz Emil tartja szóval. Had
gyakorlati élményeiről beszél, egy előőrsi 
bravúrjáról, amikor egy egész ezredet men
tett meg a vereségtől. A mesét az altábor
nagy szavaival fejezi be :

— Emil, du bist ein verfluchter K é ri; 
schade, dass du Jude b ist! (Kutya fickó vagy 
Em il; milyen kár, hogy zsidónak születtél!)

A fiuk a mesét csattanót befejezésével 
nem első Ízben hallják, ami a hatás rová* I 
sára megy. Em il tudja, hogy ezúttal nem 
adott uj szint a meséjének, a fiuk azért is 
ásítottak olyan sűrűn. Egy Times-be te- ! 
metkezik, de egy kukkot nem olvas.

—  Ki lehet az a Gresham, akinek a 
szobra ott unatkozik vis a vis a sarokban ?

— kérdezi Sasorr egy széleset és mélyet 
ásítva.

Emil kibújik a Times alól.
— Egy öreg fakereskedő volt, valamikor 

Groszsteinnak hívták, de angolra magyaro
sította a nevét, mert az első fakereskedő 
volt, aki egészen beretvált arccal járt.

— Mit beszélsz Emil, hiszen láthatod, 
hogy szakálla van ; fakereskedöket pedig te
metkezési anyakönyvekhen szokás megörö
kíteni, nem gipszszobrokban, mint a búsuló 
juhászokat.

Számjegy (végtelen nyugalommal): persze, 
persze a Gresham az csak afféle fogalom, 
mint teszem azt, a Lloyd. A Lloyd azonban 
jelenti a magasabb gazdasági és szellemi 
közületeket, mig a Gresham a kisebb vál
lalkozásoknak, hogy úgy mondjam őrszentje. 
Eri öl egyébként a „nagybankok és az esz- 
meiársulás" cimü cikkemben is alaposan 
fog alkoztam.

A cipőnagykereskedő szkeptikusan hall
gatja a fejtegetéseket, de Számjeggyel szem
beszállni kockázatos dolog volna, mert ez 
statisztikával és válogatott, de érthetetlen 
szakkifejezésekkel paríroz. A békés termé
szetű nagykereskedő inkább lenyeli Szám
jegy kollega bölcsességeit. A beszélgetést

azonban tisztes távolból Zsiga, a főpincér és 
Móni a pikkoló is hallgatják. Zsiga meg
szólal :

— Én úgy gondolom uraim, hogy ez a 
Gresham valami dúsgazdag angol lord le
hetett, akinek nem lévén jobb dolga, bizto
sításokat fogadott el, előbb a saját szakál
lára (azért növesztette), később azonban a 
részvénytársaság kontójára, mert úgy hallot
tam, hogy gründolt is egynéhány társulatot.

Matrácz : Ugyan kérem, hogy ülheti az or
rát ilyen tudományos ügyekbe. Ezek olyan 
dolgok, amikben mi önálló kutatásokat végez
tünk ; erre ön idejön és nem röstel nekünk 
ilyen naivságot föltálalni, Udvariasan föl
szólítom : hordja el magát!

Móni (öt lépésről, hogy kellő pillanat
ban, veszély nélkül, ellephessen^: Én úgy 
gondolom, hogy az urak közül senkinek sincs 
igaza. Gresham, az egy tekintélyes angol 
kereskedő volt, akit a XV I. század közepén 
lovaggá ütött Erzsébet királyné, ő  volt az, 
aki 1566-ban a londoni börzéi megalakította. 
Szobra a nagystílű kereskedők bálványa.

A társaság fölpattan az asztal mellől. Még 
a cipönagykereskedö is. A pikkoló eliramo
dik, de a fiuk utána vetik magukat, elfogják



tágultságunk és egymástól való ide
genkedésünk valahára szűnjék meg. 
Újra itt vannak a hosszú esték ! S ha 
nem lép elő az ismeretlenség homá
lyából az a bizonyos hattyulovag, aki 
a szellemi párviadalt megindítsa: újra 
a szürke egyhangúság felhője borul rá 
kedélyünkre tavaszig, amikor az első 
pacsirtadalra megszabadulunk a bo
rongó érzés fojtó ködétől.

p. r.
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Hírek.
— Kinevezés. A gödöllői kir. járásbíró

ság vezetőjének, Técliy Gyula kir. járásbiró- 
nak ő felsége a kir. ítélőtáblái bírói címet 
és jelleget adományozta.

— Nyugdíjazás. A uagyméltóságu vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Cseszkó Károly 
boldogi kántortanitót 40 évi szorgalmas mű
ködés után 1600 koronával nyugdíjazta.

— Télies október. Szokatlanul gyorsan 
a zérus alá bukott a hőmérők higanya. Csí
pős, hideg októberi éjszakák és reggelek 
váltották fel a ragyogó, verőfényes őszi na
pokat. Reá kerül a sor a kályhákra, hogy 
hosszú hónapokon át féltőén melengessük 
őket.

— Ácsa községben f. hó 26-án és 27-én 
országos vásár tartatik. Első napon állatvásár 
lesz, amelyre sertéseken kívül vészmentes 
helyről minden féle állat felhajtható. Máso
dik napon kirakodó vásár.

— A gödöllő —besnyő—aszódi h. é. 
villamos vasútvonal közigazgatási bejárását 
a kereskedelemügyi miniszter —  a budapesti 
h. é. vasutak r. t. kérelmére — Darányi Fe
renc miniszteri segédtitkár vezetése alatt el
rendelte és az eljárás megkezdésének idejéül 
f. évi október hó 28-ik napjának délelőtti 10 
óráját, összejöveteli helyül pedig Aszód köz
ség községházát tűzte ki.

és odavágják Gresham mellszobrához, amely 
darabokra törik.

Számjegy: Pompás téma, holnap már 
meg is irom. A címe az lesz: A kultúra 
harca a félmüveltség ellen, különös tekin
tettel az angol tőzsdei szobrászatra.

II.
Parerga és Paralipomena.

Ugyanezek. Később megérkezik Lant Ödön 
novellista, kritikus és kezdő szociológus. A 
hóna alatt egy csomó német újság. A fiukat 
csak úgy félválról köszönti; szinte tüntet a 
szellemi magasabb rendiiségével. Leül, hát- 
rasimitja siirü, fekete haját.

— Most olvasom, hogy kiadták a Parer- 
gát és Paralipomenát; ezek a görögök mégis 
jól csinálták a dolgukat, már majdnem biz
tos volt, hogy a két sziget a bolgároké lesz 
— mondja.

Matrácz: Tévedsz, öregem, az nem 
vonatkozhatik a háborúra. Parerga és Parali
pomena tudtommal egy tánckettős és ha ab
ban a hírben kiadatásról van szó, akkor az 
azt jelenti, hogy ezek az artisták valamit el
követhettek, megszöktek külföldre és a ható
ság megindította ellenük a kiadatási eljárást.

Sasorr: Határozottan nem merem állítani,
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— Az országos kertészeti kiállítás
— amint azt már előre is jogosan hinni 
mertük — fényes erkölcsi elismerést hozott 
az aszódi kir. javitó-nevelőintézetnek, külö
nösen a kiállított gyönyörű, mesébe illő 
chrysanthemumjaiért és orchideáiért, továbbá 
a konyhakerti terményeiért. Értesülésünk sze
rint a következő dijakkal lett kitüntetve az 
intézet :

A legszebb és leggazdagabb virágkülön
legességek összkiállitásáért: 
a legmagasabb

díjjal: József főherceg Őfensége 
védnöki tisztelet dija, 1 ezüst 
gyümölcstartó;

első díj: állami aranyérem, a legszebb 
és legtökéletesebb chrysan- 
themumokért;

első d íj: állami aranyérem a legszebb 
orchidea gyűjteményért;

első d íj: állami aranyérem konyha
kerti terményeiért; továbbá 

tisztelet d íj: Nádassy József főkertésznek 
bronz plaquet és

1 jutalom d íj : 200 korona aranyban ízléses 
összeállításért.

Ezen adatok fölöslegessé tesznek minden 
további kommentárt; itt kalapot kell csak 
emelnünk és őszinte örömmel gratulálnunk 
a nagy és megérdemelt sikerhez.

—  Aljegyző választás. F. hó 8-án volt 
Versegen az aljegyző választás Madarász 
Elemér szolgabiró elnöklete alatt. A három 
pályázó közül egy, Echiinó Nándor még vá
lasztás előtt visszalépett és a képviselő tes
tület egyhangú felkiáltással Gyenes József, 
egyéves önkéntességét most szolgált okle
veles jegyzőt választotta meg. Ugyanekkor 
a szolgabiró hivatalvizsgálatot is tartott és 
mindenben példás rendet talált.

— Zeneegylet. Mint értesülünk, a zene 
néhány lelkes Ilivé Aszód és vidékének ze
nekedvelőit —  tekintet nélkül a nemre — 
egy egyesületbe tömöríteni és ezzel a köz 
szolgálatába irányítani óhajtja.

Ezen egyesület célja : a zenei önképzés, 
a zene iránti érdeklődés fölkeltése és ápo
lása, ezáltal a zenei ízlés fejlesztése; tó

dé ha emlékezetem nem csal, akkor vagy 
olvastam, vagy valamelyik tudományos elő
adáson a két szó eredetéről a következőket 
hallottam : Még a klassikus időben élt Gö
rögország valamelyik városában egy király 
két gyermekével, a fiával Parergával és Pa- 
ralipomenával, a leányával. A gyerekek, hogy 
apjuk hatalmát még annak életében maguk
hoz ragadhassák, az öreget (a nevét bizony 
már el is felejtettem) eltüntették egy sötét 
sziklába. A király itt gyökerekből élt és for
rásvízből. Később megszökött rejtekhelyéből 
és mint koldus lantos járta be az aegei ten
ger szigeteit, mindenütt egy gyönyörű eposzt 
énekelve gonosz gyermekeiről, Parergáról és 
Paralipomenáról. Az a cikk bizonyára azt 
jelenti, hogy azt az eposzt, amely eddig csak 
szájról-szájra járt, végre nyomtatásban is 
kiadták.

Számjegy: Ez nem egészen plauzibilis. Az 
én határozott és mondhatnám, matematikán 
alapuló véleményem az, hogy Parerga és 
Paralipomena egy régi görög számrendszer, | 
amelyet Thelesnek tulajdonítanak. Ezt ásta 
ki mostanában valamelyik történész. írok is 
róla legközelebb egy cikket. A cime az lesz: 
nLehetett-e volna panamázni Theles tétele 
szerint ? “
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vábbá a társadalmi élet élénkítése és végül 
jótékonycélu intézmények támogatása.

A magunk részéről társadalmi életünkre 
vonatkozólag hézagpótlónak tartjuk ezen 
eszmét, örömmel veszünk tudomást róla s 
ezért kívánjuk, hogy az íigybuzgólkodók fá
radozását siker koronázza.

Folyó hó 22-én, azaz szerdán este lesz az 
alakulóülés a Löwy-féle szálloda nagyter
mében.

Az ügy iránt érdeklődőket és az alakítandó 
egyesületbe belépni kívánókat az intéző körök 
szívesen látják.

— Országos vásár Aszódon. A legkö
zelebbi országos vásár községünkben no
vember 14-én lesz.

— Elmaradt községi képviselő testü
leti gyűlés. A folyó hó 11-éré összehívott 
községi képviselő testületi gyűlés, — amelynek 
tárgysorozatán az ipariskolai segély kérdése 
szerepelt — minthogy a képviselő testületi 
tagok határozatképes számban nem jelentek 
meg, nem volt megtartható.

— Tanítónő választás! A túrái községi 
elemi iskolában f. hó 11-én töltötték be az 
újonnan rendszeresített tanítónői állást. A 
vármegyei közigazgatási bizottság felhatal
mazása aiapján a választási eljárás Madarász 
Elemér járási szolgabiró elnöklete alatt folyt le. 
Négy pályázó közül egyhangúlag Elefánty 
Irma, néhai Elefánty Béla községünk volt 
jegyzőjének leánya választatott meg. Gratu
lálunk úgy a községnek, mint a megválasz
tottnak !

— Tűz. Zsadányi Annáiul galgahévizi 
földbirtokos és hírneves zeneszerző bor
prés háza f. hó 13-án délután l/A  órakor, 
valószínűleg gyújtogatás folytán leégett. A 
tűz este 7 órakor teljesen lokalizálva lett a 
galgahévizi önkéntes tűzoltó testület által.

— A hercegprímás látogatása a zsidó 
javító intézetben. E,komikus cim alatt adta 
tudtára a „Pesti I Űrlap" olvasóinak a her
cegprímás dr. Csernoch Jánosnak az aszódi 
javítóban tett látogatását. Szeretjük hinni, 
hogy ez csak sajtóhiba, amennyiben Aszódon 
állami a javító.

Ezt a beszélgetést is megfiileli a piccoló. 
Most is biztos távolról odaszól;

— Uraim önök tévednek. Parerga és Pa
ralipomena nem jeleni egyebet, mint meg
maradt, visszahagyott dolgokat. A cikk pedig 
abban a német lapban nem mond mást, 
mint azt, hogy Schoppenhauer német tudós 
és bölcsész apró Írásait, amiket ő ilyen Ci
liién foglalt egybe, újra kiadta valamelyik 
német könyvkereskedő.

Minthogy Móni székekkel és ruhafogasok
kal kellőképen elsáncolta magát, rögtön itélőt 
eljárásra gondolni nem lehet. A fiuk mint
egy vezényszóra fölállnak és dühösen — fi
zetés nélkül — elhagyják a helyiséget.

Odakiinn megszólal Lant Ödön.
— Egy lehetetlen hely az a Gresham ; az 

embert még a szabad tudományos kutatásá
ban is minduntalan zavarják. De ettől elte
kintve, micsoda szamárság az a németektől, 
hogy föltámasztják halottaiból azt a niinolista 
Schoppenhauert. Most amikor már régen túl 
van haladva az a vén kreten! Pont mos 
adják ki a dolgait, a teremburáját, most ami
kor az ember már Móricz Zsigmondot és 
Kcrnács Ilonát olvashatja. Az ember már 
nem is élhet miattuk intellektüel életet.

SZ. /.
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— E llopo tt nyultenyészde. Érzékeny kár 
érte Gáspáry József vérségi községi tanítót, 
amennyiben f. hó 4-én egész nyulálloniá- 
nyát ellopták. A kár 150 koronára tehető, 
mert az ellopott nyulak bécsikék orosz ke
resztezést! faj anyanyulak voltak.

— Kellem etlen  látogatók jártak Hirschler 
Ignác vérségi korcsmáros udvarába, akik az 
ünnepekre hizlalt baromfiait ellopták. Szo
morú világot vet ez a vérségi vagyonbizton
sági állapotokra.

—  A házaló kereskedelem  fattyúhajtása 
a nagy világkereskedelemnek. Egy torzszülött, 
mely él, táplálkozik az igazi, komoly, meg
bízható életerős kereskedelem rovására. A fo
gyasztó közönséget tévedésbe ejti a látszóla
gos olcsó ár anélkül, hogy számolna azzal, 
mikép silány árut kap és igy az áru is rossz, 
az ára is nagy. Törvényhozási intézkedés 
bár korlátokat vet a házaló kereskedelemnek, 
azonban e törvények ereje azok végrehajtá
sában rejlik. A hatóságok feladata a törvé
nyek végrehajtásának éber ellenőrizése. Miért 
ellenőrzik szigorral azt, hogy a korcsmáros 
9 órakor bezárja üzletét, miért ellenőrzik azt, 
hogy a targoncás ne járjon aszfalton, hogy 
a boltos vasárnap 10 órakor bezárjon, hogy ! 
stb. stb , csak épen a házaló kereskedelem 
nem méltó a hatóság ellenőrzésére. Hisz a ! 
törvény nemcsak azért van, hogy megtartsák, 
hanem azért is, hogy megtartassák azokkal, 
akik megtartani nem akarják.

— A m iniszter az iparos tanoncokért.
A mesterek, hogy a tanoncokat a tanoncisko
lába járástól megszabadítsák, megtették, hogy 
a szerződési időn belül felszabadították. En 
nek most véget vet egy miniszteri rendelet, 
amely szerint a tanoncot a szerződéses idő 
előtt felszabadítani nem szabad. Az iparha
tóságoknak kell ezt első sorban megakadá- 
lyozniok. Ha a mester akarja és az ipartes
tület beleegyezik, az iparhatóság nem adja 
ki a bizonyítványt a tanoncidő lejárta előtt, 
ami nélkül köztudomású, hogy a felszaba
dítás érvénytelen. Az uj rendeletnek bizo
nyára sokan lesznek, akik nem örülnek az 
iparosok között, azonban a jobb gondolko
dású iparosok be fogják látni, hogy ezen 
szigorú intézkedésre ép a magyar iparosság 
színvonalának, tudásának emelése szempont
jából szinte égető szükség volt.

— Fogyasztási adók m egváltása. Az
aszódi hus-boritaladó beszedési jogát, amelyet 
újabb emeléssel 13.000 koronában állapítot
tak meg, amint halljuk most tárgyalják. Ha 
a község újból megváltaná, úgy a lakosság 
megmaradna a régi kedvezmények élvezeté
ben. Hogy azonban ezen kedvezményekből 
a közpénztárnak kára ne legyen, arra is te
kintettel kellene lenni.

— Óvónők és m enedékházvezetőnők 
fizetés k iegészítése érdekében az 1913. 
évi Xl-ik t.-c. rendelkezése szerint, az illeté
kes községi, felekezeti és más jogi személyek 
által feltartott ovódák és menedékházak fel
ügyelő bizottságainak, minden egyes személyt 
illetőleg külön felszerelt kérvényben kell ez 
évi november hó végéig a vallas és közok
tatásügyi minisztériumhoz, a vármegyei köz- 
igazgatási bizottság utján államsegélyért fo
lyamodni, ha saját erejükből az óvónők uj 
fizetését nem tudják biztosítani. A fizetés ki
egészítési kérvény be nem adasának esetén, 
az uj törvény által biztosított magasabb illet
mények, a fentartó terhére fognak november 
hó elteltével megállapittatni. Ezen államse
gélyek kérvényezésére biztos Útmutatást, kér
vénymintákat és az. ezekhez csatolandó mel
lékleti űrlapokat állította össze és „Óvónői 
Államsegély Kérvény“ cím alatt adott ki, 
melyet 2 K. 50 f. előieges beküldése ellené
ben bárkinek készséggel megküld : Gyerkes 
Mihály ig tanító Székelyudvarhely, kinek 
hason tárgyú munkáját már előbb a nem 
állami tanítók fizetés kiegészítésénél használ
ták az érdekeltek, kiváló eredménnyel.

Az illetékes felügyelő bizottságok és óvó
nők figyelmébe ajánljuk ezen Útmutató se
gédmunkát.

— A szobafalak d íszítésének titka  A
háziasszonyok legfontosabb gondja közé tar
tozik a szobák falainak csinos és Ízléses fel
díszítése is A falak egyik legszebb ékességét, 
a művészies, színes képek adják meg. A 
szobáknak ezt a gyönyörű díszét azonban a 
színes képek drága ára miatt csak kevesen 
szerezhetik meg A világhírű festmények szi
rtes reprodukciói rendkivCil drágák s igy a 
legtöbb helyen üres falak éklelenitik ei a 
s/obákat. Nos, a lelkiismeretes és takarékos 
háziasszonyokat többé nem fogja gyötörni ez 
a gond. A „Képes Hét“ -nek, ennek a kitűnő

és az ország legolcsóbb szépirodalmi képes 
hetilapjának a kiadóhivatala gondoskodott 
arról, hogy ezentúl a legszerényebb lakás 
falait is művészies, szirtes képek díszítsék. A 
„Képes Hét“ címlapjain minden héten egy- 
egy világhírű festmény színes reprodukciója 
ékeskedik, amely bekeretezve és a falra ag
gatva, még a legelőkelőbb szobának is dí
szére válhatik. A „Képes Hét** előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér s mutatvány- 
számot kívánatra ingyen és bérmentve küld 
a kiadóhivatal Budapest, V., Visegrádi-utca
13. szám.

Szerk. üzenet.
G. I. Verseg. Nagyon köszönjük a szives 

tudósítást. A jövőben kérjük Önt, valamint 
összes szives vidéki tudósítóinkat, hogy tu
dósításaikat legkésőbb péntek estig hozzánk 
juttatni szíveskedjenek, mert a később érke
zőket már nem közölhetjük, amennyiben tech
nikai okokból a lapot pénteken este lezárjuk.

O. F. urnák. Miután önt most már ér
dekli, hogy mi is az a „Kőnyomatos** hát 
elmondjuk, hogy az a modern sajtó nélkü
lözhetetlen segédeszköze. Egy újságíró ezt a 
szójátékot mondta róla : „a könyomatos olyan 
újság lett, amely kövön nyomja azt, amit 
munkatársa nyomon követ**. Az első kőnyo
matost Singer dr. nevű hadeni iró adta ki 
Strasshurgban; azután egy Börnstein nevű 
német iró 1833-ban alapította meg a „Cor- 
respodenz Garnier** cimü kőnyomatost. Bécs- 
ben 1841-ben keletkezett az első kövön 
nyomatott laptudósitó, amely magyar és ke
leti híreket is közölt. Budapesten 1861-ben 
megalakult a Scharf-féle ,,Korrespodenz“ , 
amely teljesen osztrák befolyás alatt állott és 
azóta sok-sok könyomatos keletkezett, hogy 
főleg a napilapok rendelkezésére álljanak. 
Egyébként ma már minden kormánynak 
megvan a maga félhivatalos kőnyomatosa, 
amelyeknek nem egy közleménye világese
mény erejével hatott. A leghatalmasabb kő- 

; nyomatos a „Reuier-iigynökség**.
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Kapható: Vas Józsefnél, Aszódon. 

Férfi vagy nő

z o n g o r i s t a
felvétetik az Aszódi mozgóban.

Aszódon több ház eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

A|leg5zóraHoztatébb

hangszereket szállítja
U /  Á  t J  r  P  „Hangszer -Király-tói
* *  V I l a  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 millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

□ Ü G Y N Ö K Ö K  □
minden vidéken szentképek árusításával

napi 10 koronát kereshetnek
mellékesen. Tőke szükségtelen. Csekély biztosíték a 
mintakolekcióért megkivántatik. Nők is jelent

kezhetnek.
Ajánlati levélcím:

h á z iip a r  m ü in t é z e t  Rá k o s s z e n t m ih á l y .

y .  c ,  y .  r ,  ̂  o, r  'st:  ^  f ;  ^  r

ÖN KÁROSODIK
hogyha néni hirdeltet: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszádi jiirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CHNNJIBIN4* 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
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
4 0 ’ o phosphorsavat tartalmazó

T akarmángmész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető d. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 4 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.
„Koronau-gyogyszertára GYŐR 99.

6100 drb M z j^ y 'ö heg  hitele- 
sitett orvosi és magán el

ismerő levél igazolja s biztosítja a 
legjobb eredményt.

K ivá lóan  jó és kellem es izü 
cukorkák (bonbonok).

20 és 40 filléres csomagban, valamint 
60 filléres dobozban kaphatók.

A gyarmati vasút mentén, az állomás 
és a főutca közelében egy három szobá

ból és mellékhelyiségekből álló 
újonnan épült ház eladó. 

Bővebbel Bo rb é ly  Józsefnél Aszódon 
_____________ 5-5

Kérje
az Athenáum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az aszódi 
Petöfi-nyom dában  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

1359/913.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság közhírré 

teszi, hogy Domony pestmegyei köz
ség határában a törvény értelmében 
gyakorolható

vadászati jog
a községi képviselő testület 38. kgy. 
1913 számú határozata alapján 1913. 
október hó 30-án délelőtt lO'/s órakor 
Domony községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni 
1914. augusztus 1-től 1920. évi julius 
31-ig terjedő hat évre.

Megjegyeztetik, hogy a községi va
dászterületbe most már a felparcellá
zott Lászlo-féle, mintegy 300 magyar 
hold terület is tartozik.

Árverési feltételek a községjegyzöi 
irodában a_ hivatalos órákon belül 
megtekinthetők.

Domony, 1913. október 12-én.

Elöljáróság.

8  k o ro n á é rt
küldök 4 és fél kiló (kh. 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- 

utánvéltel:
A U F F E N B E R G  J Ó Z S E F  B U D A P E S T

R á k o s s z e n t m i h á l y .
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