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A budapest-gödöllő-aszódi 
villamos.

Ismét egy lépéssel közelebb jutot
tunk községünk és a környék közné
pének egy régi vágya teljesüléséhez, a 
budapest— gödöllői villamos vasútnak 
Aszódig leendő meghosszabbításához. A 
részvénytársaság által készített tervek 
alapján f. évi október hó 28-án tarta
tott meg a kiépítendő vonal közigaz
gatási bejárása, amelyen megismerked
hettünk a tervekkel, amelyek alapján a 
vonal kiépül, s a nyomjelzéssel, amelyen 
a vonal haladni fog.

Nem vagyunk vérmes reményekkel 
eltelve a vonal sürgős kiépítése irá
nyában, mert úgy hisszük, hogy egy 
ilyen nagyszabású építkezésnek mind- 
denkor fennforgó akadályai mellett a 
jelenlegi nehéz gazdasági és pénzügyi 
viszonyok kétségkívül erős kerékkötői 
lesznek. Nem is akarunk jóslásokba 
bocsátkozni a tekintetben, hogy mily 
idő szükséges ahhoz, hogy Budapestre 
villanyoson járjunk, mert e tekintetben 
nagy tévedések és eltolódások állhat
nának elő.

E  helyütt egyszerűen reá akarunk 
mutatni azokra az előnyökre, amelyek

főkép községünkre nézve állanának 
elő.

Gazdasági életünk egyik alapvető 
fontosságú kelléke a jó, olcsó és gyors 
közvetlen közlekedés a mi környékünk 
viszonylatában az ország legnagyobb 
emporiumával, a székesfővárossal. Gaz
dasági és ipari produktumaink legter
mészetesebb elhelyezési piaca a szé
kesfőváros, s igy valóban elsőrangú 
érdekünk, hogy a fővárossal szorosabb 
kapcsolatba jussunk. S ha ez irányban 
támasztott igényeinket a villamos vasút 
ki fogja elégíteni —  amit remélleni a 
társaság érdekéből is van okunk, — ak
kor hazánk legnagyobb piacába való 
közvetlen bekapcsolódásunk kétségkí
vül előnyös lenne reánk nézve.

Kereskedelmi életünkre is feltétlenül 
kedvezőbb helyzetet, fog teremteni, 
mert amig egyrészt az üzleti ügyek 
gyorsabb lebonyolítása válik lehetővé, 
addig másrészt a vis/ontelárusifásra 
vásárolt áruk kiszállítása is könnyebb 
és gyoisabb lesz.

Nem titkolhatjuk el azonban amaz 
aggodalmunkat, hogy a községünknél 
az adott szerencsésebb helyzeténél 
fogva termeszets/erüleg gyorsabban 
fejlődő Gödöllő község piaca a kéziaruk 
könnyebb és előnyösebb ertékesithetese 
szempontjából piacunk forgalmából te

temes részt fog elhódítani, mint a hogy 
nem egy Ízben hallottunk panaszt ab
ban az irányban, hogy a tőlünk csak
nem ugyanolyan távolságra fekvő és a 
fejlődés terén ugyancsak nagy lépé
sekkel haladó Hatvan község piacának 
fejlődése érzékeny károkat okozott 
helyi kereskedelmünknek.

Nem szabad azonban elfelejtenünk 
azt, hogy semminemű haladás és fejlődés 
nincsen áldozatok nélkül,s hogy az egyik 
irányban előálló többnyire látszólagos 
értékveszteség a másik irányban nem
csak, hogy megtérül, hanem még dús 
kamatot is hoz. Nem szenved kétséget, 
hogy az első villamos maga is a kul
túra méhében születvén meg, teljesen 
a kultúra felvirágoztatásának szolgála
tában áll, s hatalmasan mozdítja elő 
azokat a sokszálu érdekeket, amelyek 
a villamos nélkül elő sem állhatták 
volna, annál kevébbé találhatnának 
kielégítést.

Kultúrintézményeink teljes kifejlődé
sere is jó hatással lesz a villamos, 
mert az érintkezés sűrűsége az össze
köttetés sűrűségével bizonyára érez
hető arányban fog állani. Ha főgym- 
nasiumunk k fejlődve, beköltözik a 
tervezett kultúrpalotába, meggyőző
désűnk szerint szívesen fogják a fő
városi és a villamos vonalmenti köz-

Idill a vízben.
Irta: Szabó Imre.

— Nagyon kint tetszik hagyni a nyakát 
és a mellét a levegőnek. Ez árt tisztelt nagy- 
sád, Isten ments, megtetsők még hűlni!

A kövérkés asszony megszívlelte a jóaka- 
ratu intelmet, leguggolt a vízben és görcsö
sen fogta a kötelet, amelyet fönt a karónál, 
ahová erősítve volt, egy fiatal horvát brutális 
jókedvvel ide-oda rángatott. A Quarnero fö
lött gyönge sirocco száguldozott, a hullámok 
púpjai magasra duzzadtak, eltakaiták a fíir- 
dözőket, akik lihegve, köpködve siettek a 
sekélyebb részek felé.

—  Sokat tetszett nyelni abból a sósvizből, 
u«y-e ?

Az asszony egy kicsit asztmatikus volt és 
a sós viz, ami a torkát reszelte, nehéz, hör
gésszerű köhicselés kergetett ki belőle. A 
szemei alá közben rózsaszínű nagy foltok 
jöttek, a férfi közelebb ment hozzá, úgy 
fogta az egyik karját és félig komoly aggó
dalommal, félig nagyképűen tapogatta a 
pulzusát.

—  Nincs nagy baj, a bőid gult feleségem
nél sem tartott tovább négy—öt percnél.

Az asszonynál csakugyan csillapultak a 
rohamok és esetlenül, nehézkesen vonszol- 
tatta magát az ember által az átázott homok 
felé.

— Nekem sincs uram — szólt, mikor már 
magához tért egy kissé — nincs, de azért 
ezt a kis asztmát leszámítva, nem érzem 
magamat boldogtalannak.

De hirtelen eszébe jutott, hogy korai volt 
még, ennyi bizalmat ajándékozni ennek az 
idegennek, előre dűlt, kinyújtotta a jobb kar
ját és rámutatott egy hajóra, amely darabok
ban ontotta magából a sűrű, fekete füstöt.

— Ugyan hová mehet ez a hajó, Dalmá
ciába, vagy Albánia felé, vagy talán Anti vári 
kikötőjébe ?

A férfit azonban egy csöppet sem érde
kelte a hatalmas alkotmány, amely a látha
táron úgy siklott mint valami óriási pióca.

— Én azonban nem vagyok boldog — 
mondta. Van ugyan egy kis vagyonkám, meg 
két jó fiam, az Isten éltesse őket sokáig. A 
nagyobb az Árminka már hivatalnok a Mandl 
és Steinnál. a kisebb soha nem szerette a

tudományokat; azért az üzletembe vettem 
inkább. Tetszik tudni, szabó üzletem van a 
Rottenbiller-utcában. Hala Istennek, csupa 
kulans kuncsaftjaim vannak, Biadianu bíró 
ur, Jacob Reis & Comp. a börzéről, Őrlik 
báró ur, meg egy csomó más tisztességes 
ember. Nem is dolgozom csak prompt kassza. 
Azért még sem vagyok boldog. Tetszik 
tudni, kellene asszony, nem az üzlet miatt, 
mert abba nem engedek senkit belekötni, de 
kellene, tetszik tudni, hogy is mondjam már, 
nohát kellene lélek a házban.

Az utolsó mondatot nagy belső megindult- 
ság után kanyaritotta ki. Azt hitte, hogy va
lami nagyon szépet mondott, olyasmit, amit 
legénykorában olvasott valamelyik ponyva- 
regényben, egy kicsit röslelte magát és eről
tetett köhögéssel akart a prózai kerékvágásba 
visszazökkeni. De az asszony nem engedte ; 
a poézis átszármazott rá is és egy nehéz lé
legzetvétel után bánatosan megszólalt.

— A/ élet, kérem, olyan mint a káposztás- 
rétes. Van benne cukor is, bors is. Ahogy 
vesszük. De azért mégis niegcsszük.

A hasonlat nem volt éppen olyan termé
szetű, hogy az ember bent maradjon a köt-
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ségekben lakó szülők gyermekeiket a 
főgymnasium internatusában elhelyezni, 
s ezzel valamint a leánynevelő intézet 
fejlődésével járó és szükségképen fo
kozódó hullámzás minden okvetetlen 
nagy contingentiát fog adni a villa
mosnak s idegen forgalmat közsé
günknek.

Hőn óhajtjuk tehát, hogy a vállal
kozó részvénytársaság a netalán az 
építkezés útjában álló akadályokat 
mielőbb elgörditvén, a legrövidebb idő 
alatt teljesedjék közönségünk vágya, s 
a villamos községünk s a környék 
gazdasági, kereskedelmi, ipari és kul
turális érdekeinek minél gyorsabban, 
minél hatalmasabb fejlesztője legyen.

*

A házi nevelés.
Olyan kort élünk, melyben minden szülő 

nagy súlyt fektet gyermeke nevelésére, illetve 
gyermekeit jó nevelésben szeretné részesíteni. 
Csakhogy a legtöbb szülő nem tudja, hogy 
ezt hogy tegye, mert maga sincs tisztában a 
nevelés céljával, eszközeivel és módjával. 
Azért hát legyen szabad e helyen egyet-mást 
a házi nevelésről elmondanom.

A házi nevelés ősi és természetes formája 
a nevelésnek. A család tagjai — elsősorban 
a szülök, de a többi családtag is — támo
gatja, elősegíti, istápolja a kisded, a gyer
mek, az ifjú testi és szellemi fejlődését s ez 
a támogatás és istápolás a nevelés, melynek 
vezetői elveit a családban uralkodó szellem, 
a családtagok életfelfogása és világnézete, a 
családtagoknak szerzett tapasztalatai adják 
meg.

A családban nevelkedő gyermekre az egész 
környezet hat s ez a hatás annál erősebb, 
minthogy az összetartozás és az egységérze
tét a családtagok között az a természetes 
kötelék, melyet a közös származás teremt, 
nagyon erősiti.

A házi nevelés hatását ezenkívül előmoz
dítja a függésnek az az érzése, melyet a

ői hangulatban; külömben is a férfi nem 
volt olyan természet, aki állandósítja magá
ban a poézist, legkevésbbé most, amikor 
anyagiak miatt szerette volna tudni, vájjon 
ez az asszony párja lehetne-e. A férfi érezte 
a pillanat fontosságát és némi elszántsággal 
megkérdezte, vájjon vagyon maradt-e a bol
dogult után és hogy milyen nagy a család.

Az asszony előbb az utolsó kérdésre felelt.
— Két aranyos kis lányom van, az Isten 

tartsa meg őket jó egészségben ; az Ilonka 
tizennégy éves, a Borcsa másfél évvel fia
talabb. De már nagy lányok ám ; az Ilonka 
egészen egyedül vezeti mostanában a kifő- 
zést; semmi gondom az üzletre: a Borcsa 
még a polgáriba jár, de már egy valóságos 
varrónő.

A „kifőzés“ -szó, meg hogy a gyerekek 
olyan kitűnő gazdasszonyok, az emberre úgy 
hatottak, mintha a hátán hirtelen egy meleg 
hullám nyargalt volna végig. És ez a hullám 
újra végignyargalt rajta, amikor megtudta az 
asszonytól, hogy minden lányról húszezer 
koronával gondoskodott a megboldogult.

(Vége köv.)

gyermek a szülőkkel szemben s főleg a csa
ládfővel szemben táplál. Ez nemcsak azért 
fejlődik ki, mert a gyermek érzi a maga 
gyámoltalanságát, érzi hogy rá van szorulva 
a felnőttek segítségére, hanem azért is, mert 
tapasztalja a családtagok magatartásából, 
hogy mindannyian elismerik a szülők fel- 
sőbbségét.

Végül nagyon elősegíti a házi nevelés ha
tását a gyermekek behatóbb ismerete, melyet 
a család tagjai a gyermekkel való minden
napi bizalmas érintkezésből merítenek.

Természetes azonban, hogy a családnak 
elsősorban a szülőknek, de nemcsak nekik, 
hanem valamennyi családtagnak éreznie kell 
azt a kötelezettséget, hogy a jövő nemzedék 
fölnevelése főfeladata s életcélja.

A családnak tehat a maga életét a gyer
mekre való tekintettel kell berendeznie.

Nem elég csupán a gyermek anyagi ellá
tásáról gondoskodni s a szellemi nevelést 
arra szorítani, hogy néha-néha erkölcsi ok
tatást adjunk, a többit pedig az iskolára 
bízni.

A család egész élete legyen olyan, hogy a 
gyermek testi és szellemi nevelésének céljait 
szolgálja.

A család első ápolója s gondozója a gyer
mek testi fejlődésének. Ott kapja az első 
benyomásokat a külvilágból a gyermek.

E  benyomások mozdítsák elő szellemi fej
lődését. Elsősorban az érzékek fejlődését kell 
előmozdítani. Azután a beszédre kell meg- 
tani. A beszéddel együtt fejlődik az értelem.

Az értelmi nevelést később az iskola veszi 
át. Az iskola is az erkölcsi jellem fejlesztése 
érdekében munkálkodik, de az erkölcsi ne
velés tekintetében a házi nevelés hatása a 
fent elősorolt okokból sokkal erősebb. A 
gyermek érzelemvilágát és akaratát a házi 
kör foglalkoztathatja, s töltheti ki.

Az erkölcsi nevelés a szoktatással kezdő
dik. Bizonyos cselekvések, illő és erkölcsös 
cselekvések, megszoktatása az első erkölcsi 
nevelés. E  szoktatásnál kezdetben a kényszer 
eszközöket vesszük igénybe, ha a szeretet és 
tekintély hatástalanok. Később a belátásra 
kell látni, a kényszer hiábavaló, sőt káros. 
A serdülő ifjúság mellett inkább a bizal
mas barát, a tanácsadó legyen a szülő vagy 
családtag s akaratára igy hasson irányitólag.

Ne feledjük azonban sohasem, hogy nem 
az a fontos, amit a gyermeknek mondunk, 
hanem döntő hatásúak: példánk, életmódunk, 
tetteink. Hiába tanítjuk a legszebb elveket, 
ha tetteinkből mást lát a gyermek.

A nevelés munkájának egy részét, a taní
tást a család is, de az intézeti nevelés is 
rendesen az iskolára bizza.

Az iskola a közműveltség érdekében a 
közműveltség átszármaztatására állított intéz
mény. Azt a feladatot, hogy a közműveltség 
átadja a következő nemzedéknek, tökélete
sebben végezheti, mint a család. Az iskola 
nyújtja tehát mindazt, ami közkincs. A csa
lád feladata az, hogy a gyermek egyéni vo
násait, egyéni tehetségeit ápolja. A kettőnek 
azonban összhangban kell működnie, hogy a 
célt elérje. Az iskola a közős munka és a 
közös nevelés helye. A szülői ház az egyé
niség ápolója. Az iskola főleg a tanítással, 
főleg értelmi munkával hat, a család az egyéni 
tekintéllyel, s inkább érzelmekkel.

Heiyes viszony a kettő között, s hatásos 
együttműködés csak úgy lehetséges, ha e két 
fontos tényező mindegyike tisztában vau 
nemcsak a nevelés céljával, eszközeivel, 
módjával, hanem azzal is, melyik rész illeti a 
munkából mindegyiküket. Salgó József.

K özségi ügyek.
Aszód község képviselőtestülete ok

tóber 25-én tartott közgyűlésében elhatározta, 
hogy a Pesti- és Fő-utca, valamint a piac
tér két oldalát egyenlő szegélyfákkal látja el. 
Erre a célra, mint legalkalmasabb fajt a 
nagylevelü szilfát választotta. A munkálat 
összes költsége 2100 koronát igényel, amelyre 
fedezet van úgy, hogy az adózó közönséget 
egy fillérrel sem terheli. A meglevő fák ki
vágása még az ősz folyamán megtörténik s 
tavasszal hozzáfognak a fák kiültetéséhez.

Ugyanezen a gyűlésen lárgyaltatott az 
iparostanonciskola kérelme a második rajz
csoport felállításához szükséges 300 korona 
iránt. A képviselőtestület a kérelmet a köz
ség anyagi helyzetére való tekintettel nem 
teljesítette s utasitotta a tanonciskola vezető
séget, hogy államsegélyből állítsa fel a má
sodik rajzcsoportot.

Több kisebb jelentőségű ügy elintézése 
után a közgyűlés véget ért.

Temetőben.
Kinn vagyok a temetőben 
N em rég hantolt sir m ellett;
Állok némán, nwzdulatlan’
S  bánatosan merengek . . .

Kis koszorú, festett fejfa,
Csak olyan szegény fajta ;
D e az anya harmat könnye 
M ég most is csillog rajta.

„Balogh Bős ke nyugszik itt lenn : a 
írva a keresztfára,
Tegnap m ég virágot hozott 
Nékem az iskolába.

S  a beszédes, piciny ajkán 
Úgy csendült minden szava,
Mintha tiszta, büvöshangú 
Ezüstcsengö szállana.

Állok némán, mozdulatlan9 
E gy parányi sir felett,
Mig kezem rá öntudatlan9 
Vadvirágot hinteget.

B .

Hirek.
— A gödö llő— aszódi villamos vasút.

Október hó 27-én volt a Gödöllő— aszódi 
villamos Üzemű vasul közigazgatási bejárása. 
A tárgyalás Aszód községházához volt egybe- 
hiva d. e 10 órára. A tárgyaláson a követ
kezők jelentek m eg: A kereskedelmi minisz
térium részéről: dr. Darányi Ferenc, Nagy 
Dezső kir. főmérnök; a vasúti és hajózási 
főfelügyelőség részéről: Bohrmann István fel
ügyelő ; a magyar államvasut központi üzlet- 
vezetőség részéről: Árvay István felügyelő, 
Geizinger Adolf osztálymérnök, Fésűs Károly 
főmérnök, Holuby Arthur ellenőr, dr. Kis 
Jenő fogalmazó, Legányi Karoly felügyelő, 
Bodó Richárd felügyelő; a cs és kir. had
ügyminisztérium részéről: Czcbeczauei Lajos 
cs. és kir. százados; a Nóg rád varmegyei h é. 
vasút részéről: dr. Rosznaky Jenő titkár;
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a B. h. é. v. részéről: Szél Árpád igazgató, 
dr. Laufer Lajos jogtanácsos, Milch Móric 
főfelügyelő, Spanyol Sándor felügyelő, Sze
mere János mérnök, Andrasovszky Zoltán 
mérnök; a m. kir. földmivelésiigyi minisz
térium részéről: Tónika Emil műszaki taná
csos ; a posta és távírda igazgatóság részé
ről: Foller Gyula műszaki tanácsos; a gö
döllői m. kir. erdőhivatal és jószágigazgató
ság részéről: W inkler Miklós kir. főerdő- 
mérnök, Ivanics Ferenc kir. erdőtanácsos; 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye részéről: F. 
Szabó Géza főjegyző, tvh. biz. tag ; a köz- 
igazgatás részéről: Sárkány Ernő az aszódi 
járás főszolgabirája, Kis Tibor tb. főszolga
bíró, Cseresznyés István főmérnök ; Gödöllő 
község részéről: Kis Ferenc főjegyző, Adain 
Ferenc községi biró, Huckstádt Jenő lapszer
kesztő ; Aszód község részéről: Elefánty Kál
mán h. jegyző és W alla Ákos biró; Domony 
község részéről: Schucluár Brúnó jegyző és 
Valentiny Pál b iró ; Bag község részéről: 
Hanisch György jegyző és Povazson József 
biró.

A tárgyalást, amely a résztvevők élénk ér
deklődése mellett folyt le, a kereskedelem
ügyi miniszter képviselője vezette.

A tervezett villamos vasút a Budapest— gö
döllői vonal meghosszabbítása, amely Gödöl
lőről Besnyő érintésével az állami ut és va- 
£ ut mentén haladva Domony völgyet érinti s 
a Pesti-utcán és Fő-utcán végig megy a 
Forschner-féle házig. Ennek udvarát keresz
tül szeli s a balassagyarmati vasúti töltés és 
a fő-utcai házak kertje között levő réten 
építendő állomásnál végződik. A község bel
területen kettős, ezen kívül egy sínpár lesz.
A sínpárok a Pesti-utcában az ut két olda
lán, a Fő-utcában a baloldalon lesznek el
helyezve.

Bag község képviselői kérték, hogy Bag 
községet is érintse az építendő vasút, ez 
ellen azonban Aszód község képviselői tilta
koztak, mert ezzel az ut lényegesen meghosz- 
szabittatnék, már pedig Aszód községnek az 
az érdeke, hogy minél rövidebb utón érje el 
a fővárost. Természetesen a bagiak érdeke 
ez esetben figyelembe nem jöhetett.

— Az aszódi járási Deák Ferenc tár
saskör 1913. évi november hó 2-án d. u.
3 órakor a nagyvendéglő emeleti termében 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal:
1. A jóváhagyott alapszabályok szerint tiszt
viselők választása. 2. A szervező bizottság 
jelentése. 3. Esetleges indítványok. Gyűlés 
után társas uzsonna.

— Családi béke és nyugalom ott honol, 
hol nincs betegség. A gyermekbetegséget 
megelőzni minden anya kötelessége és gondja.
E  célt úgy érik el a legjobban, ha a gyer
meket a/, elválasztás idejétől ke/dve Plios- 
phatine Falieres-el tápláljak. Ennek követ
keztében a gyermek megerősödik, húsa meg
keményedik és a fogzáson könnyen esik túl 
Egy nagy doboz elegendő 3 hétre, ára 3 
korona 80 fillér. Főraktár: Zoltán Béla 
gyógyszertára Budapest, V., Szabadság-tér.

— A „K. O. E. pestmegyei köre f. hó
15-én d. e. 10 órakor tartja meg II. rendes 
közgyűlését a Budapest székesfővárosi Pe
dagógiai Szeminárium előadó termében, |

melyre a kör tagjait, a társasköröket, szü
lőket, gyermekbarátokat s a kisdednevelés 
iránt érdeklődőket szívesen látja az elnökség. 
A közgyűlés tárgyrendje a következő: 1. E l
nöki megnyitó d. e. 10 órakor. 2. Titkári 
jelentés. 3. Nagy László, áll. tanítóképző 
igazgató, a Magyar Gyermektanulmányi Tár
saság ügyvivő alelnöke előadása: A kifeje
zésmódok fejlődése. (Agyagmintázás, rajz.) 
4. Pénztári jelentés. 5. Indítványok, melyek 
előbb az elnökhöz bejelentendők. Az ülést 
megelőzőleg 9 órakor a Pedagógiai Szemi
nárium kisdedóvódájában Takács-Berényi 
Ilona, óverbászi áll. kisdednevelő, a bács- 
megyei kisdednevelők körének ügyvivő el
nöke, tart elüadást a Társalgás és munká
ról. Ezt követi: Kupeczky Gizella, óverbászi 
áll. kisdednevelő bemutatása a Ritmus érzé
keltetéséről.

— T and íjm entes helyek betöltésére 
fe lh ívás A Magyar Tanügyi Intézet az általa 
vezetett, mmiszierileg engedélyezett kereske
delmi szaktanfolyamra 40 tandíjmentes férfi- 
és nőjelentkezőt vesz fel, akik közül 20 nö
vendék a nappali, 20 pedig az esti kurzusra 
járhat be. — Felvesz a tanfolyamra 40 fél- 
tandijmentest is.

A tanfolyam célja, hogy azok, kiknek nem 
állott módjukban, hogy felsőkereskedelmi is
kolát végezzenek, a kereskedelmi életben 
legszüksegesebb ismeretekre kiképeztessenek, 
hogy tudásuk alapján megfelelő irodai alkal- 
maztatashoz juthassanak. Főbb tárgyak : 
Könyvvitel, magyar-nemet kereskedelmi-leve
lezés, irodai munkálatok, számtan, gyorsírás, 
gépírás, helyesírás és szépírás.

Folyaihodványok a Magyar Tanügyi Inté
zethez VII., Rakóczi-ut 60 mielőbb bekül
dendők. Kérvényekhez a születési, utolsó 
iskolai és szegénységi bizonyítvány csato
landó.

A tanítás f. é. november hó 15-én kezdő
dik s öt hónapon át tart. A szerzett tudásról 
miniszteri biztos jelenlétében történő vizsga
laton tesznek tanúságot, melyről bizonyítványt 
kapnak.

K ö zgazd aság .

amelynek közkedveltségét már most meg 
merjük jósolni. Szakemberek és közgazdasági 
irók, pénzügyi és kereskedelmi vezérférfiak 
közreműködésével készül a munka s igy el
várjuk, hogy nívós és értékes könyvet kapunk 
benne. A rnfi három kötetben fog megjelenni 
még pedig: I. Nagyvárosok, II. Kisvárosok 
és III. Budapest szerint felosztva. A teljes 
mű ára 70 korona, de kötetenként is kap
ható. Az I. kötet 30 korona, a II. és III. kö
tet pedig külön-külön 20— 20 K kerül.

— Magyarország közgazdaságának 
vezérfiai. lyen címmel nemsokára érdekes 
és a maga nemében igen eredeti munka 
hagyja el a sajtót. A Danubius Kereskedelmi 
r.-t. (Budapest, VI., Szondy-utca 93.) kiadá
sában megjelenő mű az ország közgazdasagi 
vállalatainak vezetőit mutatja be életrajzok es 
arcképek változatos, élénk sorozatában. Mint
hogy e műnek nemcsak szakirodalmi, hanem 
informatív jellege is lesz, a „Magyarország 
közgazdaságának vezérfiai"-bán Ilii tükrét ta
láljuk hazánk közgazdasági és hiteléletének. 
Joggal számíthat e mű a legszélesebb keres
kedelmi és pénzügyi körök komoly érdeklő
désére, mert anyagát gondos körültekintéssel, 
nagyobbara a helyszínén gyűjtjük össze s 
elismert szakemberek rendezik sajtó alá azt. 
Nem száraz életrajzi adatok felsorolására 
szorítkozik e könyv, hanem színes, a sze
mélyeket és közgazdasági tevékenységüket 
hűen jellemző biográfiákat közöl, amelyekből 
úgy a szociológus, mint a pénzügyi szakem
ber értékes anyagot meríthet. A nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok hitelképessé
gének megítélése szempontjából meg éppen
séggel korszalkotó segédeszközt latunk eb
ben a munkában, mert eleven és pozitív 
adatokkal ki fogja egészíteni a mérlegben 
közölt holt számok alapján alkotott hitelvé
leményt. Örömmel üdvözöljük ezt a könyvet,



Kérje
az Athenüum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a s z ó d i  
P e tö f i - n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

f f f f P f f i f f f f i f ®  

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

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 .

ASZÓDI HÍRLAP __________ ____________________ 1913. november 2.

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN41 használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bermentve 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- 
díjjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40" o phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 3(k> kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 3/4 kilő 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-gyógy szertára  GYŐR 99.

A legszcraKoztatőbb

hangszereket szállítja
\á /  7\ ^  k !  C  r j  „Hangszer -Király-tői
™  V J 1 1  mm S \  Budapest, József-körut 15.

Hegedű, lö drb. felszereléssel 10 korona.
Tárogató, billentyűkkel 10 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 10 korona.
Mandolin vagy üuitár 10 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 10 korona.
A millánői, párisi és I ndoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes haugszerárjegy/ék ingyen!

Övás! Ügyeljünk a „Wagner" névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

/ 1 4 A A  elit) közjegyzőileg hitele* 
k JIv / V /  siteii orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosiija a 

legjobb eredményt.
K ivá lóan  jó  és kellem es izü 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

00 filléres doh«» hau kaphatók.

Kiváló élvezetet
nyújt egy jó töltőtoll használata.
^  ^  ^  K a p h a t ó :  ^  ^  ^

VAS JÓZSEFNÉL á s z o d o n . 

Aszódon több ház eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Legfinom abb
elszakíthatatlan francia „ M i m i - f é r f i  g u m m i ó v s z e r  
1 tucat 2 K 50 f, 2 lu c a t4 K 5 0 f, 3 lucat 6 K. Pénz előze
tes beküldése mellett portó 30 fillér, utánvéttel portó 74 fillér. 
„H ez M Budapest, V ili., Losonci u 13 Diszkrét szétküldés.

Gyászjelentések, koszoruszalagok nyomása egy óra alatt 
elkészül: VAS JÓZSEF Petőfi könyvnyomdájában, Aszódon.

Aszódi „Petöfi“ könyvnyomda nyomása.


	44

