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Főutcánk fásítása.
Amilyen korszakos jelentőségű volt 

községünk fejlődésében az immár ide 
s tova egy év óta bevezetett villany
világítás, épen úgy vegyes érzelmekkel 
szemléltük a fejlődés és haladás nyo
mán szükségképen járó pusztulást, 
amelyet a kultúra utcai szegélyfáink 
elpusztítása, megcsonkítása és elalak- 
talanitása által idézett elő. Nem mintha 
utcáink ízlésesen lettek volna a fákkal 
szegélyezve, mert szinte minden épület 
előtt más és más fajta, ennek követ
keztében más és más alakú fák voltak 
ültetve, de mégis, legalább voltak fák, 
amelyek az utcakon közlekedni kény
szerülő közönséget a nap hevétől, a 
gyakorta rettenetes portól megvédték, 
s a melyek tűzvész esetén az épületek 
védelmére is hivatottak voltak.

Amidőn villany világításunk előmun
kálatai annyira előrehaladtak, hogy a 
felállított oszlopokra az áramvezető 
drótokat felerősíthették, akkor, nehogy 
a dróthuzalok vonalába eső fák az 
áramkeringést befolyásolják, az egyes 
fákat egészen kivágták, másokat bár a 
célnak megfelelően, de legtöbbnyire 
Ízléstelenül megcsonkították. így állott

elő az a helyzet, hogy ma, különösen 
községünk főutcáján, igen sok épület 
előtt egyáltalán nincsen szegélyfa, még 
több helyen pedig, talán a legmegfe
lelőbb kifejezés, ha azt mondjuk, cu
darul megcsonkított fák vannak.

Járásunk főszolgabirája a folyó év 
folyamán tanulmányt folytatott, közsé
günk utcáinak egyöntetű fásítása tár
gyában, sa tanulmány anyagát kiadta 
a község elöljáróságának azzal a felhí
vással, hogy kérdezze meg a község 
képviselőtestületét az iránt, vájjon nem 
tartaná-e a jelenlegi időt és helyzetet 
alkalmasnak arra, hogy utcarendészeti, 
szépészeti és tüzrendészeti szempont
ból is, egyelőre legalább a község 
főutcája, a pesüutca és a főtér, amely 
helyeken az idegenforgalom is legna
gyobb, egyforma fákkal újra fásittatnék.

Községünk elöljárósága az eszmét 
elfogadta, magáévá tette, s a f. évi 
október hó 25-én tartott képviselőtes
tületi közgyűlés elé indítvány alakjá
ban oda is vitte.

A képviselőtestület egyhangú helyes
lésével találkozott a terv, s minthogy 
a bemutatott költségvetésben kitünte
tett összegre fedezetet is kijelölt anél
kül, hogy ebből az adózó polgárokra 
egy fillér teher is hárulna, a képviselő

testület egyhangúlag hozott határozattal 
kimondotta, hogy egyenlőre a fent 
megjelölt útvonalakat egyforma fajú, 
egyforma nagyságú és egyforma tá
volságra ültetett fákkal a határozatnak 
a törvényhatóság részéről történt jó
váhagyása után, még oly alkalmas 
időben szegélyezi, hogy a fákat az uj 
életet adó tavasz már helyükön ta
lálja. Kimondotta természetesen azt is, 
hogy a most meglévő fákat még a 
tél folyamán elárverezted, s az igy 
befolyó jövedelmet is felhasználja a 
fásítás költségeinek fedezésére.

A fásítás a „nagylevelü szilfa" nevű 
fákkal fog történni.

Ilykép előadván a kétségkívül nagy
szabású terv történetét, rui a magunk 
részéről is csak igaz őrömmel üdvö
zöljük az eszmét, s örömmel gondo
lunk néhány évre előre, amikor a fák 
megerősödve, megnövekedve valóra 
fogják váltani azt a sokirányú célt, 
amelyért ültettettek. De egyben remé
nyünket is kifejezzük az iránt, hogy 
községünk közönsége szívesen fogja 
támogatni az elöljáróságot ez irányú 
működésében, s szeretettel fog közre
működni azon, hogy az elültetendő fák 
megmaradjanak s helyesen ápoltas
sanak.

Idill a vizben.
Irta: Szabó Imre.

(Folytatás.) 2.

— A kifőzés is jól megy, — szólt a szabó 
és szemében egy könnycsepp csillant meg.

—  Hála Istennek, — felelt az asszony, 
aki csodálatosképen ezúttal nem tudott ol
vasni a férfi szeméből, ügy gondolta, hogy 
neki szólt ez a megindultság, egy kemény 
mozdulattal egyenesre feszitette magát a ho
mokban, azt hitte, hogy ezzel is kívánatosabb 
lesz és széles vászon sapkáját fölhúzta a 
fejére, hogy gondos frizurája is fokozza va
lahogyan a féifiú nemes gerjedelmét.

—  Bizony, — folytalfa — nincs panaszom 
az üzletre. A strapát bírom, a lányaim is se
gítenek és csupa jóravaló, fizelő vendégeim 
vannak. Ahogy jön a/, elseje, úgy fizeti min
denki előre a kosztol. Ami bizony nagy szó 
Budapesten.

—  Nagy szó, — mondotta rá a férfi, anél
kül, hogy komolyan vette volna az asszony 
szavait. Ránézett ugyan, de gondolatban ott
hon volt a fiainál: az Árminkánál a búmban és

a kisebbnél, otthon a műhelyben. Csak dol
gozzatok, mondta nekik, csak ismerjétek meg 
a bransot. Árminka irodát nyit majd e jó 
asszony leánykájának a pénzével, takaréko
san és eszesen éltek és tisztelni fogjátok a 
szüléiteket, Dezsőké is elveszi a sógorasz- 
szonya húgát és vezeti majd az üzletemet, 
csak jók legyetek, az isten is megáld ben
neteket.

Az asszony is elhallgatott, elmélázott a 
tenger felé és ujjáv. I sziveket ásott a porba. 
Már várta, h o g y  a férfi köhicsélni fog és a 
végén kirukkol a nagy kérdéssel. De az em
ber nem szólt, a fantáziája elkalandozott 
Pestre, az Upor kávéházba, ahol a gaboná
sok mélyen köszöntik a fiát és gratulálnak a 
sikerült spekulációhoz. És látta, amint autóba 
száll a jó asszony nagyobb leányával, aki 
szinte tündöklik a briliánsoktól. A másik fiút 
szerényebb környezetben, de éppen annyi 
szeretettel emelte a jómód és közbecsülés 
magasságaiba. Ott látta az ipartestületben, 
amint megköszöni karlásainak, hogy város
atyává segítették és boldogan látta az asz- 
szonykát, ejó  asszony kisebb leányát, amint 
megöleli az urát és kicsalja tőle az ígéretet,

hogy a nagy nap örömére elviszi őt az or
feumba.

Az asszony nem győzte bevárni a nagy 
percet, ajánlotta, hogy menjenek vissza a 
vízbe. Visszamentek. A tenger nem is volt 
olyan hideg, mint az imént, a hullámok lá- 
gyabban ringottak és a nap is melegebben 
sütött a vörösbarna testekre. Az asszonyban, 
hol a hiúság kerekedett felül, nyakig mosatta 
magát a tengerrel, hol szélesen elnyujtózko- 
dott és diszkrét kacérsággal dévajkodott a 
hullámokkal. A férfiból azonban nehezen le
hetett kihozni a várva-várt vallomást, ö  maga 
is erősen küzdött a kérdéssel, vájjon meg
lepje-e az asszonyt itt a vizben, vagy pedig 
levélben nyilatkozzon, hogy neki a gyerekek 
ügye fontosabb most a maga dolgánál.

— Ah, mondta végre magában, én világ
életemben egy erélyes ember voltam, prompt
kassza d o lg o z o m  és csak kuláns emberekkel 
állottam szóba. Most sem fogok kertelni. És 
reszelgette a torkát.

Ilyenkor a kérdés szövegét formálgatta az 
agyában és ez a diplomáciai tevékenység az 
egyenes jellemű embert fárasztotta, kínozta. 
Egy vad hullám az asszonyt hirtelen odalökte
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Közös érdekünk mindannyiunknak, 
hogy községünket olyan csinossá te
gyük, amilyenné tudjuk és bizonyos, 
hogy a célba vett fásítás ez irányban 
egyik legkönnyebben megvalósítható 
mód. Bizonyára mi magunk is, de a 
községünkön keresztül haladó sok ide
gen is csak gyönyörűséggel fogja szem
lélni az Ízlést, amely az egyöntetű
ségben fog megnyilvánulni.

Csak egy kis jóakarat s községünk 
nehány év alatt nagy lépést tesz a 
fejlődés utján!

*

Hírek.
—  A m egyebizottsági tagvdlasztdsok

f. hó 11-én fognak lezajlani. Járásunk terü
letén a következő községekben lesznek vá
lasztások :

Túra: Elnök : Francz Jakus, helyettes el
nök : Elefánty Kálmán* Egyedüli jelölt: Kál
mán István.

Hévizgyörk: Elnök: Fleischmann Béla, he
lyettes elnök: Totth Ödön. Jelöltek: Fridiik 
Béla, dr. Gaal Elek és Kemény Géza.

Galgamácsa: Elnök: Ibrányi Mihály, he
lyettes elnök : Bugár János. Jelöltek : Wett- 
stein András, Pelczer Béla és Trupp Antal.

— Beszámoló. Dr. Preszly Elemér or
szággyűlési képviselő f. hó 9-én délelőtt 11 
órakor Galgamácsán beszámoló beszédet 
mond.

— Országos vásár. Az aszódi országos 
vásár november 14-én lesz megtartva. Az 
ugyanaz napon megtartandó allatvásárra 
vészmentes helyről mindennemű állat fel
hajtható.

— Halálozás. E  hó 2-án délután 1 óra
kor hunyt el rövid szenvedés után, Róth 
László püspökhatvani postamester, kinek 
földi maradványai nagy rokonság és barátai
nak részvéte mellett, f. hó 4-én délután té
tettek örök nyugalomra.

— Az „aszód i járás i Deák Ferencz 
társaskör" e hő 7-én tartotta a nagyven
déglő emeleti termében a tagok élénk érdek
lődése mellett tisztválasztó közgyűlését. A 
megjelentek, a társaskör elnökéül egyhangú 
lelkesedéssel gróf Ráday Gedeon ur Öméltó
ságát, vármegyénknek közszeretetben álló fő
ispánját választották meg. A többi tisztsége
ket a következőképen töltötték b e : Megvá
lasztották alelnökül: Micsinay Ernőt, titkárul: 
dr. Faludi Sándort, pénztárosul : Büchler 
Nándort, könyvtárosul: dr. Ponyiczky Zoltánt, 
ügyészül: dr. Kövér Pétert. A választmány 
tagjai lettek: Bolla Lajos, Ducker Ödön, dr. 
Gallovich Győző, dr. Hacker István, Faragó 
Lajos, Fridrik Béla, Lengyel József, br. Pod- 
maniczky Gyula, Reiner József és Vas Mór. 
Választmányi póttagok: Franki Mihály, Uj- 
váry Sándor és Suba István.

A társaskör egyelőre az Aszódi Takarék- | 
pénztárban bérel egy három szobából álló 
helyiséget.

A közgyűlést társas uzsonna követte, me
lyen a társaskör illusztris elnöke is részt vett.

Gróf Ráday Gedeon ur azzal, hogy a tár
saskör elnökségét elfogadta, ismét megmu
tatta sokszor tanúsított jóakaratát és rokon- 
szenvét városunk intézményei iránt. Reméljük, 
hogy ha egyéb nem, az ő mindenki által 
tisztelt és szeretett személye össze fogja tar
tani és hosszú életet biztosit ennek az egye
sületnek, mely városunkban valóban régóta 
érzett nagy hiányt van hivatva pótolni.

— A rozsnyói püspök városunkban.
F. hó 5-én érkezett Aszódra sipeki Balázs 
Lajos rozsnyói megyés püspök, Joó Antal r. 
kath. plébános látogatására. A vendéglátó 
házigazda a püspök tiszteletére diszebédet 
adott, amelyen járásunk főszolgabirája és 
szolgabirája, Ducker Ödön javítóintézeti igaz
gató, Dr. Galambos József nyug. törzsorvos 
és Kovácsy Aurél egyházi gondnok vettek 
részt. A püspök a délutáni vonattal vissza
utazott székhelyére.

— V ic iná lis  úti ügyek. A vármegye al
ispánja jóváhagyta a hévizgyörk— bag-kar- 
tali és a heréd -pusztavarsányi vicinális 
utaknak 1914. évi költségvetéseit. Az előbbi 
ut összes fentartási költsége 487 kor. 56 f-t 
tesz ki, ebből Hévizgyörk 355 kor 92 f-t,

hozzá, az asszony — néni minden szándé
kosság nélkül — elvesztetté egyensúlyát, a 
szabómester fölemelte, gonddal, gyöngéden 
vette a karjai közé és cipelte a porba. Az 
emberben megint alább hagyott a gyereke 
iránt való gondoskodás, megint férfi lett, egy 
mélyet sóhajtott, amelyben azonban benn 
vibrált egy uj családi boldogság reménye.

Megint sütkéreztek, egy szót sem vallottak 
egymással, egymás fején néztek át a végte
len tenger felé.

Az asszony szólalt meg :
— Istenem, ha nincs a közelemben, még 

befulladok a tengerbe!
— Mi lett volna akkor az ön két jó leá

nyával ?  — kérdezte aggodalmasan a férfi.
Az asszony elkomorodott. Még gondolat

nak is szörnyű lett volna. Mi történik akkor 
a két drága gyerekkel, megtartják-e akkor a 
kifőzést, nem esnek-e egy kisértés prédájául, 
kapnak-e tiszteséges, jóravaló férjeket, vagy 
hitvány haszonleső fráterek szivják-e ki ifjú
ságukat, akik azután eldobják őket! Istenem, 
Istenem, milyen hálát érdemel ez az ember 
itt mellette!

A férfi megérezte az asszony tépelődését.

Nem kell félni — folytatta — az apjuk, leá
nyai a gyermekeim. A lányok jól ellettek volna 
látva. Én mondom önnek, a gyermekeim 
príma emberek.

Az asszony hirtelen lá/as lett, az arca lán
golt, elfordult, nem tudott a férfi szeme közé 
nézni. A férfi nem láthatta az arcát, csak 
tompa zokogást hallott és megilletődve nézte 
az anya vonaglását.

Végre megfogta az asszony karját és az 
ajkát odatapasztotta a nő nedves kezére.

— Hisz nem történt semmi, — szólt meg- 
indultan —  ne sírjon.

Lesz még alkalom a sirasra. Majd a gyer
mekeink lakodalmán.

Az asszony visszafordult, könnyes szemei 
boldogságtól csillogtak. A férfi mégegyszer 
megcsókolta a kezét és óvatos gonddal, mintha 
a mennyasszonya volna, rendbehozta az asz- 
szony sapkáját. Azután reszkető hangon szólt:

— így is boldogak lehetünk.
— Talán még boldogabbak, mint amúgy 

— felet az asszony.
És nézték a tenger reszkető tükrét, amely- 

lyel a napsugarai incselkedtek.

(Vége.)

Bag 24 kor. 38 f-t, Kartal község pedig 
107 kor. 26 f-t fizet, az utóbbi ut jókarban
tartására pedig 881 kor. 36 f-t irányoztatok 
elő, ebből Verseg községet 220 kor. 34 f, 
Heréd községet 352 kor. 54 f, Hatvan köz
séget 132 kor. 20 f, a hatvani cukorgyár r. 
t. 88 kor. 14 f és Brüll H. Gézáné lierédi 
birtokost 88 kor. 14 f terheli.

— Házasság. E  hó 16-án délután 7a4 
órakor tartja esküvőjét Weisz Rózsika és 
Lederer Mór az aszódi izr. templomban.

— Országos barom fi k iá llítás . A Ba 
romfitenyésztők Országos Egyesülete — a 
földm. miniszter, Budapest székesfőváros, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye erkölcsi és 
anyagi támogatásával — f. évi december
5-től 8-ig a fővárosban országos barom t i 
kiállítást rendez. Kiállíthatok : tyuk-fajták 
gyöngytyukok, pulykák, lud-fajták, kacsa
fajták, stb. Továbbá: eleven és leölt hízott 
baromfi; baromfi és háziuyul termékek ; ga
lambok, házinyulak ; baromfi és nyultakar- 
niány, szakirodalom, festmények, rajzok, 
fényképek, csontvázak, preparátumok baromfi 
és házinyultenyésztési segédeszközök. Beje
lentési idő nov. 8. beküldési idő dec. 1.,

Tüzesetek Galgamácsán Pesti István 
galgamácsai lakosnak 2 szekérnyi buzaszal- 
mája gyújtogatás következtében leégett. A 
kar 30 korona.

Versegen múlt hó 22-én d. u. 2 órakor 
leégett ifj. Szabó Imre zsúppal fedett háza.
A tűz a kémény szikrájától eredt. A kár 
meghaladja a 800 koronát, mely biztosítás 
utján némileg megtérül.

Kartalon múlt hó 23-án leégett Kis Mihály 
huzaszalma kazalja, melyet játékközben Tóth 
István 5 éves kartali gyermek felgyújtott. A 
kár 50 korona.

—  Lopások Dudok Pál 13 éves, maj- 
tényi-pusztai lakos, ki mint mindenes volt 
ott alkalmazva, ellopott Gáspáry József vér
ségi lakostól egy drága ezüst cigaretta tárcái. 
De rajta veszett, mert elfogták és átadták a 
csend őrségnek.

Múlt hó 30-án Kazinczki Pálné vérségi 
lakos, ki mivel érezte, hogy a tél közeledik 
és téli kendője nem lévén, könnyűszerrel 
akart magának ilyet szerezni, igy hát ellopta 
Németh Istvánné tulajdonát képező fekete 
berliner kendőjét. Tetten érték és átadták 
a csendőrségnek.

Túrán múlt hó 27-én délután 5 — 7 óra 
kozott Búcsú István és Czerveny József ko
vácsmesterek bezárt közös lakószobájukból 
és bezárt ládájukból 50 korona készpénzt és 
240 korona értékű ruhaneműt és ékszert lo
pott el Csapó Károly lakatos segéd, ki a 
lopás idején ezeknek lakótársuk volt. A tett 
elkövetése után megszökött.

Csalások gabonával. Múlt hó 31-én
Aszódon, Haller Szabó József valkói lakos, 
eladott Neumann Sándor aszódi gabona
kereskedőnek 2 zsák rozsot, melynek fele 
homokkal volt vegyítve Mikor látta, hogy e 
fiufangjat észre nem vették, mégegyszer sze
rencsét próbált Markbreit Zsigmond aszódi 
gabona kereskedőnél, hol már nem két zsák
kal, hanem mindjárt 11 zsákkal adott el ily 
módon, de itt szerencsétlenségére rájöttek 
turpiságára és átadták a csendőrségnek.

— Halálos baleset. F. hó 3-án este 10 
órakor Nádler bpesti edénykereskedő zomán- 
cos edénnyel megrakott kocsija, az aszód— 
hatvani állami utón a hatvani országos vá
sárra igyekezett. A kocsis, Ballinger Mátyás, 
a kocsi baloldalán haladt. A kocsi az ut bal
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szélén felborult, maga alá temetvén Ballingert, 
ki nyomban meghalt. F. hó 4-én a túrái 
községi elöljáróság és Sándor Ferenc aszódi 
csendőrőrmester kiszállottak a baleset szín
helyére s miután megállapítást nyert, hogy a 
baleset a hévizgyörki határban történt, beszál
lították a hévizgyörki hullaházba.

— A templomban elsült pisztoly. Nóg- 
rád-Kállón e hó 21-én, az iskolások miséjén, 
flóbert pisztolyával játszadozott Kosnál M ik
lós 10 éves fiú, mikor is az véletlen elsült, 
s a golyó a jómadár tenyerén keresztül kar
jába fúródott. A megriadt gyermekek szét
futottak. A sérült fiú karjából dr. Gyárfás 
körorvos vette ki a golyót. Az idők szomorú 
jele, hogy a szülők ily keveset gondolnak 
gyermekeikre s ily gyilkos fegyverek vise
lését nem tiltják meg nekik.

— Megzavart szerelmes. Nógrád-Kállón, 
Komár Lajos legény, látogatóba ment szom
bat este szive választójához, Dóra Annához. 
Ez sehogysem tetszett Dóra László és Ka- 
rácsondi Lajos ottani lakos legényeknek. Az 
éj leple alatt meglesték ellenfelüket s ala
posan helybenhagyták a mit sem sejtő sze
relmes legényt, ki most bekötött fejjel zengi: 
„Minek is van szerelem a világon."

— Ne bántsd az anyám 1 Nagykartalon 
báró Schosberger birtokán, Seres István 
gulyás, az éppen fejést végző Gyurkó Meny
hért társát késével orozva hátba szúrta, mert 
az állítólag anyját gyalázta.

— Könnyű vagyonszerzés. Ondrik Ist
ván aszódi lakos a vasúti állomáson raktári 
munkás. Miután odahaza építkezik, úgy gon
dolta, hogy jön a vasúton a fakereskedők- 
nek elég épülethez szükséges faanyag, miért 
adjon ő azért pénzt; fogta magát tehát és a 
lerakva volt faanyag közül 4 darab lécet el
lopott s f. hó 5-én este, midőn felesége neki 
vacsorát vitt az állomáshoz, azt annak oda
adta, hogy vigye haza. Felesége ezenkívül 
még egy háti kosár szenet is lopott az állo
másról, de rosszul számítottak, mert a vasúti 
állomáson mindég van csendőr, ez tetten 
érte Ondriknét, midőn hazafelé igyekezett a 
léccel és szénnel. A házaspár a bíróságnak 
feljelentetett.

— Milyen idő lesz november havá
ban ?  A Siiius jóslatai október havára nagy
részt pontosan beváltak. A hónap közepétől 
kezdve szép, sugaras őszi napok váltakoztak. 
Múl hó 24-én reggel szállt alá az első, tar
tósai)!) köd. November h avara elsejétől 
kezdve a Siiius szép enyhe napokat jelez. 
Itt-ott esőt, zivatart is kaphatunk. November 
8 — 10 között már ismét derűsre fordul az 
idő, mely kitart továbbra is. A földmivelők- 
nek minden percet ki kell jól használóink, 
mert a hónap közepe után szeszélyes idő 
jön. Nagyobb esők, éjjeli fagyok, kisebb ha
vazások várhatók. Ilyen idő lesz november 
havában.

— Hűséges házvezetőnő. Forgó Erzsébet 
Aszódon Búza Sándornál volt házvezetőnő. 
F. hó 4-én este Búza hirtelen meghalt, az 
ekkor támadt zűrzavart a házvezetőnő arra 
használta fel, hogy a Búza tulajdonát képező 
aranynemüeket elrejtse. F. hó 5-én, midőn a

hagyatéki bíróság megbízottja megjelent ná
luk, a házvezetőnő nagy sirás között kije
lentette, hogy semmi pénz nem maradt s 
csak egy pár aranynemüt mutatott elő, állit
ván, hogy több nincs. A csendőrségnek 
azonban tudomására jutott, hogy a házveze
tőnő eldugott ékszereket és utánna járt a 
dolognak, amíg csakugyan sikerült egyik 
helyen több ékszert, tajtékpipákat, férfi cipő
ket és készpénzt, a másik helyen pedig férfi 
feliéinemiieket és télire elrakott befőtteket ta
lálni, erre aztán Forgó Erzsébet beismerte, 
hogy azokat ő rejtette el. azért, mert Búza 
még életében megparancsolta neki, hogy az 
esetben, ha hirtelen megtalálna halni, min
dent vegyen magához, ő pedig Búzának 
ezen panncsát teljesíteni akarta. Hűséges 
szolgálatát a törvényszék kellően fogja ho
norálni, ahová át lett adva.

— A gyermeknevelés kis kátéja. Ez a
cime a legújabban megjelent kis kézikönyv
nek, melyet a magyar gyermektanulmányi 
társaság „füzetes vállalata44 kibocsátott.

E  kis káté több részben fog megjelenni és 
a mostan megjelent díszes fiizetecske : „Az 
ép testi-lelki képességű gyermekek nevelésé
vel foglalkozik.44

A megjelent füzetke tartalma a következő : 
Gróf Teleki Sándor: Előszó. Bókay János 
d r .: Hogy táplálja és gondozza az anya 
csecsemőjét. Ballai Káro ly : A kisded gyer
mek. Grósz Gyula dr. : A gyermek védése a 
betegségek ellen. A beteg gyermek gondo
zása. Szász Irén : A jó gyermek. Martos 
Ágostné: Hogyan neveljük jóvá a gyermeket? 
Jablonkay Géza dr. : Az iskolába járó gyer
mek. Farkas Im re : A család és az iskola. 
Nemes L ipó t: A „más gyermekéver való 
bánás. Eötvös Károly Lajos: A „cseregyerek." 
Szentimrei Mártlia : Mint viselkedjünk a tör
vénytelen gyermekekkel szemben? Nógrády 
László dr. : A gyermek és a szórakozás. 
Eötvös K. La jo s: A gyermekmunka és ju
talma. Sassi Nagy Lajos: A pályaválasztás. 
Nagy László: A serdülő korú fiúgyermek. 
Dósainé Révész Margit d r .: A serdülő leány. 
Nagy László: Az ifjúkor. Dánielné Lamács 
Lujza : A felnőtt leány.

E  kis tanulságos füzetre felhívjuk olva
sóink figyelmét, melynek bolti ára 1 korona, 
de a Gyermektanulmányi Társaságnál (B u 
dapest, Ollői-ut 16/b.) tömeges (legalább 10 
példány) megrendelése esetén 80 füléiért 
kapható.

K özgazd aság .
— Jövedelmező-e a baromfitenyész

tés ?  Ezen aktuális kérdést a mostani nagy 
hús és élelmiszer árak mellett igen gyakran 
tesszük fel. Ezen kérdésre egy rövid „igen 
nel" felelhetünk, feltéve, hogy ezt értelem
mel és kellő szaktudással űzzük ; sőt bátran 
azt is állíthatjuk, hogy egyetlen gazdasági 
mellékágazat sem igényel oly csekély tőke- 
befektetést, munkát és időt és egy sem oly 
jövedelmező, mint a baromfitenyésztés.

Hogy a baromfitenyésztés miképen ered
ményezhet tekintélyes hasznot, úgyszintén a 
tenyésztés legcélszerűbb módjára megtanít 
bennünket „Pauly baromfitenyésztésről szóló 
kézikönyve", mely 8« alakú, 1000 oldalas és 
650 rajzot és 30 színes képet tartalmaz.

Ezen mü, mely 35 éves tapasztalat nyo
mán készült, tárgyalja a tenyésztés történetét, 
ennek jelentőségét, jövedelmét és hazsnos 
voltát, a tojást, a természetes és mesterséges 
kiköltést, a fiatal szárnyasok gondozását és 
etetését, továbbá a hizlalását és etetését.

Tárgyal még a baromfiak ellenségéről, vala
mint azoknak betegségeiről is. Ismerteti a 
tyukfajokat, a vizi- és diszszárnyasokat, vala
mint a galambféléket is s igy egyetlen a 
tenyésztésbe vágó kérdést sem hagy ki. 
Szóval túlzás nélkül azt állíthatjuk, hogy 
ezen német nyelven irt könyv nemcsak azért 
páratlan a maga nemében, mert a legkime- 
ritőbben foglalkozik a baromfitenyésztéssel, 
hanem azért is, mert mindazoknak tanító
mestere lehet, kik a baromfitenyésztés iránt 
érdeklődnek s kiknek ez a foglalkozás, élve
zetet nyújt, vagy akik abból hasznot elérni 
akarnak, vagy pedig, kik abból állandó ke
reseti forrást meríteni szándékoznak.

Ezen Ízlésesen kiállított könyv ára csak 
14 korona és kapható havi 1 korona rész
letfizetésre is, a/. „Illustrierter Tierfreund" 
kiadóhivatalában Kölflach (Stájerország.)

H irdetm ény.
Az aszódi kir. javitónevelő-intézet 

kertészetének faiskolájából 1913. év 
őszén és 1914. év tavaszán leendő 
kiültetésre alkalmas, következő faiskolai 
cikkek kerülnek eladásra.
2000 drb Orgona-bokor (erős nö

vésű oltott) kiváló diszfajokban, 
darabonként 80 fillér.

500 drb. szépen virágzó Spirea- 
bokor darabonként 50 fillér.

500 drb. gönibalaku nevelt Buxus 
darabonként 1—3 korona.

500 drb. magastörzsü almafa, kü
lönböző nagyban termelésre 
ajánlott fajokban darabonként 
80 fillérjével.

A fenti faiskolai cikkek az előjegy
zések sorrendjében az intézeti kapus
nál adatnak ki, ahol az előjegyzések 
is megtehetők.

Az igazgatóság.
1 - 3
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Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN“ használata után. 
Ovcgje 1 kor., postadijjal 1 40  kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 4x óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadást. 1 doboz 1 kor., posta- 
dijjal 1*4Ó kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 phosphorsavat tartalmazó

Takarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. 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.
„Korona“-gyógyszertára GYŐR 99.

A IcgjzóraKoztatóbb

hangszereket szállít ja
\ jJ  7 \ / C W  F  D  „Hangszer -Király-tói
wv VJ l l  L * Budapest, József-körut 15.

Hegedű. 16 drh. 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 millánöi, párisi és I indoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

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

Kérje
az Athenáum-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. ::

8  k o r o n á é r t
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 .

í S 1 0 n  l*ll) közjegyzőileg 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 dobo/han kaphatók.

Divatos és elegáns 
levélpapírok, 
tö ltőto llak

nagy választékban kaphatók:

VAS JÓZSEF
„Petőfi" könyv- és papirkereskedésében

= :. A S Z Ó D O N .  =

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

Aszódi „Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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