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Vásároljunk hazai áru
cikkeket.

Alig egy hónap választ már el ben
nünket azoktól a szép ünnepektől, 
amelyek mindenki számára : öregnek, 
fiatalnak, betegnek és óriásnak, meg
hozza a maga kisebb, nagyobb örömeit. 
Karácsonyra gondolunk és a kará
csonyfára, arra a szép szokásra, ame
lyet Skóciából plántáltak át ide hozzánk 
és amely szokás sem fényében, sem 
ideális erejében nem tud elkopni azért, 
inéit annyi tartalom és ideálizmus van 
benne, hogy örökkön élnie kell Gyer
mek a s/iilőt, ez viszont gyermekeit 
örvendezteti meg ajándékokkal, amik 
voltaképpen nem is egyebek, a hala 
vagy szeretet külső jeleinél. A kará
csonyfához nemesebb és nagyobb ér
zések is kapcsolódnak és kérdezzük, 
vájjon a hazaszeretet nem-e nagy és 
magasztos érzés és kifejtjük, hogy ezt 
éppen úgy oda lehet vonatkoztatni a 
karácsonyfa szimbólumaihoz, akárcsak 
az említett egyéb szép tulajdonságokat.

Volt minálunk egy kor, nem is 
olyan régen, amikor a hazaszeretet 
jelvényeként egy hollandus virág, a 
tulipán, szerepelt. Kifejezője volt e

virág annak a gondolatnak, hogy im
már mi magunk is eléggé fejlettek 
vagyunk ahhoz, hogy nem szorulunk 
a külföld portékáira, hogy ha gyári 
iparunk nem is annyira képzett és 
előrehaladott, mint a külföldnek ilyen
fajta terméke, mindazonáltal vagyunk 
ilyen helyzetben, hogy a magunk 
szükségleteit, még akkor is, ha e 
szükségletek tulmentek azon a határon, 
amelyet mi mindennapinak nevezünk, 
még a luxuscikkeket is képesek vagyunk 
a magunk erejéből előállítani és ke
reskedőink utján azokat a publikumhoz 
közel juttatni.

Miután a tulipán . mozgalom nem 
bizonyult egyebbnek, mint múló divat
nak, természetesen nem verhetett gyö
keret nálunk az a tudat, hogy nemcsak 
angol, hanem magyar posztóból is 
lehet ruhát készíteni, hogy magyar 
kalapos is el tudja az ízlés és prakti
kusság szempontjainak megfelelőieg 
készíteni kalapjainkat, hogy fehérneműt 
nem kell okvetlenül Csehországból be
szerezni és cipőinket nem muszáj fél- 
télenül Németországból importálnunk.

Úgy látszik azonban, hogy a ma
gyarban jóval erősebb a hiúság és 
utánzási vágy, mint a külföldiekben, 
akiknél büszkeség az, a saját országuk 
terményeit fogyaszthatni. Csak Német

országra gondoljunk, amely az egy
ségének megteremtése óta nem a 
hadseregének köszönheti annyira azt, 
hogy a világpolitikában első helyen 
van, hanem iparának és a nép ama 
gondolkozásának, hogy a hazai ipar 
mindig előbbre helyezendő a külföldi 
iparnál.

Csakhogy a német módját ejtette 
annak is, hogy az áru minél tovább 
terjesztessék, minél tágabb körökbe 
jusson el, messzire, idegen világré
szekbe, kultiválatlan népek közzé. Hát 
mi ilyen messzehatóan nem is gon
dolkodhatunk, de arra igen is, hogy a 
saját ipari termékeink itthon ebben a 
hazában fogyasztassanak el. Ez haza- 
fiúi kötelesség.

Ámde a magyar iparnak is megvan 
az az eredendő bűne, mint sok más 
magyar vállalkozásnak, hogy megáll a 
félúton. Az ide hozzánk beözönlő la
pokból, az ide hozzánk beözönlő né
met kereskedelmi- és ipari vállalkozá
soktól tanulnunk kellene azt is, hogy 
ebben az országban az embereket 
nem lehet tisztára az ipari cikkek 
piacra hozásával a vételre ösztökélni. 
Itt egyébb is kell, hogy az emberek 
figyelnie oda rögződjön egy és más 
árucikk felé. A németek a reklámhoz 
folyamodnak és ahol és ahogy csak

Lessing.
—  Irta : Heine Henrik. —

Luther óta Németország nem hozott létre 
nagyobb és kiválóbb férfiul Qotthold Efraim 
Lessingnél. Ez a kettő Németország büsz
kesége és boldogsága. A kétségbeesett je
lenben vigasztaló szobrukra tekintünk és ők 
egy fényes biztatást nógatnak fejeikkel. Igen 
eljön még a harmadik férfi is, aki befejezi, 
amit Luther kezdett, amit Lessing folytatott; 
eljön az ember, akit a német haza epedve 
vár, a harmadik szabadsághős. Már látom az 
arany felszerelést, amely*a bíbor császárkö
peny alól lecsillan, mint a nap a hajnali 
pirosságból.

Lessing ép úgy mint Luther nem csak 
abban működött, hogy valami határozottat 
tett, hanem abban is, hogy a német népet 
felrázta és egy olyan szellemi áramlatot 
idézett elő kritikáival és polémiáival, amely 
ezt a népet benső érzéseiben fogta meg Ö 
volt idejének élő kritikája és egész élete nem 
volt egyéb polémiánál. Ez a kritika érvényt

szerzett a gondolat és érzés széles birodal
mában a vallásban, a tudományban, a mű
vészetben. Ez a polémia minden ellenfelet 
legyőzött és minden győzelem után megerő
södött. Lessing, ahogy ő ezt maga beismerte, 
erre a küzdelemre a saját szellemi fejlődé
sének szempontjából készítette magát elő. 
Hasonlított a mesebeli normannhoz, aki ama 
férfiak tehetségét, tudását és erejét örökölte, 
akiket párbajban elejtett és ilyen módon a 
végén minden erő, előnnyel és erővel volt 
megáldva. Érthető, hogy az ilyen verekedő 
cimbora nem kis lármát okozott Németor
szágban, amely akkor szombatiabban csön
des volt mint manapság. Megdöbbentett 
irodalmi merészségével sokakat, de éppen 
ezek javára jött ez a harciasság : hiszen az 
irodalomban ép úgy mint a literaturában és 
a szerelemben revolució az, amely fejleszt. 
Lessing kardjától mindenki rettegett. Nem 
volt fej, amely biztonságban lett volna afelől, 
hogy egyszer reá sújt az a kard, sőt nem 
egyszer egész koponyákat vágott ketté és 
amellett olyan bosszús volt, hogy még csaw 
fel sem emelte azt a koponyát csak azért, 
hogy megmutassa a publikumnak, hogy

milyen üres belül. Akire nem tudott kardjá
val lesújtani, azt elmeélének nyilaival ölte 
meg. A barátok e nyíl tarki tollát megcso
dálták ; az ellenségek pedig a nyíl hegyéi 
érezték szivükben. Az ő e'méssége nem egy 
kis francia kutya volt, amely saját árnyéka 
után futkos az ő elme éle inkább egy nagy 
német kandúrhoz hasonlított, amely mielőtt 
megölné, játszik az egérrel.

A polémia volt Lessingnek az öröme és 
azért sohasem gondolta meg, hogy az ellen
ség erre a polémiára érdemes-e. Úgy tör
ténhetett, hogy a polémia által a jól megér
demelt feledékenységből kirántott sokakat. 
Sok apró irócskát a legszellemesebb gúny
nál és a legfinomabb humorral szinte körül
övezett úgy, hogy a Lessing-féle munkákban 
örök időkre fennmaradtak, mint a rovarok, 
amelyek egy kőben tévedtek. Amikor meg
ölte ellenségeit, egyúttal hallhatatlanná is 
telte őket. Ki tudott volna valaha valamit 
arról, a Klotzról, akire Lessing annyi gúnyt 
és elmeélt pazarolt el. Azok a sziklák, ame
lyeket e szegény antikvális felé hajított és 
amelyekkel őt agyonnyomoritotta, ugyanezek 
a szikladarabok Klotznak az emlékművei.
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szerét tehetik, ott hirdetik árucikkeiket: 
újságokban, vasút mentén, közlekedési 
alkalmatosságokon, épülő és felépített 
házakon. Nem igy van ez mifelénk, 
ahol a reklám még a gyermekkorát 
éli. Még a fővárosban sem emelkedett 
a reklám arra a nívóra, mint egy 
kisebb német állam fővárosában. Ami 
reklám itt mifelénk látható, az kevés 
kivétellel mind idegeneknek a reklámja, 
a hazai termékeket a nagy publikum 
nem is látja. Ezek mintha hét pecsét 
alatt tisztára szakkörök számára vol
nának föntartva.

Ebből a hibából kellene kikászo- 
lódnia a magyar iparnak. Ha a magyar 
publikum meglátja a magyar terméket 
is, az újságban hirdetve, bizonyos, 
hogy akkor megmozdul benne a ha
zaszeretet és inkább vásárol itthon 
készített cikket, semmint külföldit. 
Karácsonyi ünnepek előtt tehát a ma
gyar ipar érdekében valónak tartjuk, 
hogy a gyárosok és kereskedők a rek
lámot vegyék igénybe, mert ez az 
egyetlen kipróbált módja annak, hogy 
bizonyos árucikkeket a közönség min
dig szem előtt tartson és szükség 
esetén azokat vásárolja. Ősi tapaszta
lat, hogy az emberi megszokás még a 
silányabbat is szívesebben veszi az 
neki idegenszerüen ható újnál.

A reklám utján elérhetnék, hogy a 
magyar ipar fokozódott mértékben 
tudna elhelyezkedni magyar családok 
körében. Látjuk, hogy nemcsak a ma
gyar ember hazaszeretetén múlik a 
magyar ipar támogatása, hanem a 
magyar iparosnak az ügyességén, kö
rültekintésén és ötletességén is. Ha ők 
úgy fognak dolgozni, mint a németek, 
akkor biztosra vehetik, hogy aránylag 
ugyanolyan eredményeket fognak el-

Sajátságos, hogy ugyanezen szellemes fér
fiú Németországban egyúttal a leglisztesége- 
sebb ember volt. Igazságszerelele hasonlit- 
hatatlan. Lessing a hazugságnak semmi 
engedményt nem adott, még akkor sem, ha 
ez némelyek szerint az igazság diadalát se
gíthette volna elő. Mindent megtett az igaz
ságért, csak hazudni nem tudott Aki azt 
hiszi, mondta valamikor Lessing, h o g y  az 
igazságot álarcok és kendőzések utján kell 
közel juttatni az emberekhez, az az emberi
ség keritője lehet ugyan, de soha sem lehet 
annak szerelmese.

Büffon szép szava, „hogy a stílus az 
ember* senkire nem alkalmazható olyan 
találóan, mint Lessingre. Irásmodora ép 
olyan mint a jelleme. Igaz, kemény, ciráda 
nélküli, a benső erő következtében szép és 
impozáns. Stílusa teljesen a római épitő re
mekek stílusa : a legfőbb egyszerűség egye
sítve a legfőbb szoliditással; a mondatok 
úgy feküsznek egymáson, mint az épületkö
vek és amint ezeknél a nehézség törvénye 
az összekötő kapocs, úgy Lessing stílusában 
a logikai következtetés az a kapocs, amely a 
stílusnak méltóságot és erőt kölcsönöz.

ASZÓDI HÍRLAP 1913. november 30.

érni, mint amilyeneket a németek 
elértek.

Ezt vegyék fontolóra iparos, gyáros 
és publikum. A szent ünnep közeledik, 
a rossz gazdasági viszonyok ellenére 
is a vásárlási kedv jóval fokozottabb, 
mint máskor, mert az embereket egy 
bizonyos belső magasabb ösztön ve
zérli a vásárlásaiban. Karácsony jön, 
egy ünnep csupa szent áhítattal, val
lásos és nemesen emberi érzésékkel. 
Ne hagyjuk ki belőle azt a nagy ér
zést sem, hogy itthoniakat támogatni, 
itthoni munkásokat kenyérhez juttatni 
nagy és nemes cselekedet.

X.

K özség i üg yek .
— E le fán ty  Ká lm án helyettesjegyző 

távozása. Községünk közügyéit több mint 
féléven keresztül Elefánty Kálmán Túra kö
zségi jegyző vezette és végezte mint helyet
tes jegyző.

Abból az alkalomból, h o g y  főszolgabiránk 
öt ezen helyettesítés alól f. h ó  25-én fel
mentette, — kedves kötelességünknek tartjuk, 
hogy itteni működéséről megemlékezzünk.

Elefánty Kálmán h jegyző nehéz viszonyok 
között vette át a jegyzői hivatal vezetését, 
mert a községünk fejlesztésére irányuló és 
már huzamosabb idő óta szőnyegen lévő 
tervek megvalósítása, a inig egyfelől viszo
nyainknak alapos ismerését tételezte fel és 
követelte meg, addig azoknak előbbrevitele 
egy feltétlenül egész ember tudását tenni és 
alkotni vágyasat, munkaszeretetét és munka
bírását igényelték Elefánty Kálmán helyettes 
jegyző mindezeknek a feladatoknak valóban 
annyi szaktudással, annyi szorgalommal és 
annyi tapintattal felelt meg, hogy ezért leg
teljesebb elismerésünket érdemli meg.

A vele való hivatali és társadalmi érintke
zésben, a mindenkivel szemben kötelező 
udvariasság és készség, a k pviselőtestOleti 
ülések előadói székeben széleskörű törvény
ismerete, gyors áttekintő képessége és nyu
godt komolysága jellemezték őt.

Amidőn tehát felmentése folytán községünk 
egyik vezetőszerepét odahagyja, vigye ma
gával községünk lakosságának háláját, kö
szönetét és elismerését azokért a szolgála
tokért, amelyekkel sok-sok ügyünket előre 
vitte.

H íre k .
— Előfizető inkhez Azoknak a tisztelt 

előfizetőinknek, akiknek előfizetése már ré
gebben lejárt, az előfizetés megújítása cél
jából postautalványt mellékeltünk mai szá
munkhoz. Helybeli előfizetőinket pedig kér
jük, hogy a nekik bemutatott nyugtánk el
lenében az előfizetési dijat befizetni szíves
kedjenek.

— Főutcánk fásítása. Községünk kép
viselőtestületének a fő- és pesti-utca, vala
mint a főtér fásítására vonatkozó határozatát 
a f. hó 24-én tartott törvényhatósági köz
gyűlés jóváhagyván, a most meglévő fák 
még december hó folyamán elárverezletni és 
kiszedetni fognak, hogy az újonnan ültetendő 
fák még a tavasz kinyilta előtt jussanak he
lyükre.

—  Szalm afede les házak. Járásunk fal
vainak dicséretére kell megállapítanunk azt 
az örvendetes tényt, hogy évről-évre mind
inkább gyérebben találkozunk oly házakkal, 
amelyek a tűzveszélyes szalmával vagy nád
dal vannak fedve. Annál szomorúbb tapasz
talatokat szerezhetünk a központban, Aszó
don, ahol még a főutcában sem akarnak 
eltűnni ezek az őskori emlékek, sőt ami fel
tűnő, hogy újabban — dacára az építés: 
szabályrendeletnek — nemcsak hogy nem 
szorítkoznak a háztulajdonosok a megenge
dett javításra, hanem — mint az ikladi ut
cában — háztetőnek 3A részben szalmával 
való fedését is megengedik maguknak és 
igy nemcsak a saját portájukat, de a szom
szédét is állandóan tűzveszélyessé teszik. 
Mi azt hisszük, hogy a hatóság ezt a hely
telen szokást meg fogja akadályozni.

— T an fe lügye lő i látogatás. Sági Imre 
kir. segédtanfelügyelő f. hó 26-án, szerdán 
délelőtt az aszódi izraelita iskolát látogatta 
meg. A tanfelügyelő úgy a növendékek elő
menetelével, valamint a tapasztalt fegyelem
mel igen meg volt elégedve.

Fe lügye le ti vizsgálat. Madarász E le 
mér szolgabiró f. hó 26-án Galgagyörk és 
27-én Ikiad községekben felügyeleti vizsgá
latot tartott. Az ügykezelést mindkét helyen 
rendben találta Galgagyörk község pénztár
noka, a vaspénzszekrény kulcsát elvesztvén, 
a szekrény zárának saját költségén való át
alakítására köteleztetett.

— P a tik a  Veresegyházon. Kaufmami 
Ernő gyógyszerész f. évi december 1-én 
nyitja meg gyógyszertárát Veresegyházon.

— K itüntetett tanító. A vármegye kö
zönsége mint minden évben, úgy a folyó 
évi november hó 24-én megtartott közgyű
lésén is bizonyos összeget szavazott meg a 
vármegye nem magyar ajkú községeiben a 
magyar beszed sikeres tanítása, valamint a 
művelődés és társadalmi jólét ügyének az 
iskolán kívül való hathatós szolgálata körül 
magukat kitüntetett tanerők jutalmazására. A 
megjutalmazniuk közölt az idén is egyik 
járásunkbeli kiváló tanférfiu Bazsautli János 
galgamácsai fótanitó foglal helyet, aki 100 
korona jutalmat nyert.

Hym en. Bankai és szokolóczi Szluka 
Szeréna urhölgyet Szepsin eljegyezte Kauf- 
mann József kassai kir javító nevelőimézeti 
fogalmazó.

A régi törvény a lap ján  fog ják  k i
vetni a kereseti adót Az egyenes adók 
kivetéséről a következő három évre vonat
kozóan rendeletet adott ki a pénzügyminisz
ter, aki elrendeli a kivetésre vonatkozó elő
munkálatokat az adókötelesek és adótáigyak 
összeírását az adóbevallások benyújtását és 
gyűjtését, egyéb kivetési adatok beszerzését 
s e/ek alapján az egyenes adók kivetését.

A pénzügyigazgatóságnak, a községi kö
zegeknek s a közigazgatási bizottságoknak az 
adókivetés körüli teendőit a körrendeletben 
külön fejezetekben állapítja meg i miniszter, 
inig az adózók kötelességeit a pénzügyigaz
gatóság által kibocsátandó hirdetmények fog
ják megszabni.

Az idén véget ér a legutóbbi adóciklus, 
amelyre a kereseti adót megállapították és 
igy gondoskodni kellett az adónak újabb 
három évre való kivetéséről, ni g a többi 
adónemnél (tökekaniatadó, járadékadó, had
mentességi adó, stb.) ugyanis minden évben 
történik uj kivetés.
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A közigazgatási és pénzügyi hatóságokat 
már most utasítják, hogy a törvényes ha
táridőn belül megtegyék a szükséges intéz
kedéseket, hogy az adókivetés idejekorán 
történhessék.

A kereseti adót és a vele összefüggő álta
lános jövedelmi adót a most kezdődő há
roméves ciklus egész tartama alatt a kü
szöbön álló adókivetés alapján fogják be
szedni.

— Ja v u ln a k  a pénzviszonyok. A hosz- 
szas pénzügyi válság után némileg talán mé
gis enyhülni fog a pénzpiac. Becsben bő
séges pénzkínálat van, Budapesten szintén 
van már elég pénz, úgy, hogy az ajánlat, 
hosszú idő után, talán először, nagyobb, 
mint a kereslet. Az Osztrák-Magyar Bank 
státusza egy hét alatt 144 2 millió koroná
val javult és 12 5 millió koronával jobb a 
státusz mint a múlt év hasonló szakában. 
Sőt a jegybank egy fél százalékkal le is 
szállította a kamatlábat.

— Hűséges erdőőr. Kitka Mihály héviz- 
györki lakos a községi erdőnek őre, ki any- 
nyira szivén viseli kötelességét, hogy f. hó 
17-én Gazsó Istvánné és Bereczki Gáborné 
galgahévizi lakosokat, kik egy kis fát lopni 
mentek az őrzésére bízott erdőbe, utóbbit a 
fokossá nyelével verte meg, inig Gazsóné 
után, ki elfutott, egy lövést tett, ami szeren
csétlenségére azt el is találta. Kitkát az asz- 
szonyok az aszódi csendőrségen feljelentet
ték, ahonnan Kitka ellen a pestvidéki tör
vényszéknek lelt a jelentés megtéve.

—- V irtuskodások. Kaptuk a következő 
levelet: Hévizgyörköu az utóbbi időben erő
sen kezd lábrakapni a duhaj legények ga
rázdálkodása. Minden vasárnapnak megma
rad az emléke, nem mintha valami események 
történnének, de a vagyonbiztonság állapota 
csúszik a lejtőn mindig lejebb. Most 23-án 
is különféle ablak beverések, duhajkodások 
történtek a nap nagyobb dicsőségére.

Elvégre már ideje lenne, h o g y  Bag, Hé- 
vizgyörk. Galgahéviz községeknek egy csend- 
őrörs szerveztetuék, mert sem az aszódi, sem

a túrái őrs nem bírja féken tartani, amig a 
hévizgyörki őrsről jobban lehetne őrködni a 
három község csendje felett.

— M estertanfo lyam  férfiruhaszabó és 
cipésziparosok részére. A m. kir. techno
lógiai iparmuzeum 1914. évi január és feb
ruár hónapokban a férfiszabóság és cipész
ipar köréből Budapesten a m. kir. technoló
giai iparmuzeumban mestertanfolyamot ren
dez. E  tanfolyamra azzal hivja fel a Keres
kedelmi és Iparkamára az érdekeltek figyelmét, 
hogy a tanfolyam megnyitása január 3-án 
kezdődik, 7 héten át fog tartani s a keres
kedelemügyi miniszter a tanfolyamra jelent
kező iparosoknak a 20— 20 korona útikölt
ségen kiviil egyéb segélyt nem nyújt.

— Kereskedők és iparosok az egyenes 
adó k ivető bizottságokban A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter közölte a budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy az 
egyenes adó kivető bizottságoknak 1914— 
1916. évekre leendő megalakítása tárgyában 
a kir. pénzíigyigazgatóság 'k utasítva lettek, 
hogy javaslataik megtételénél különös figye
lemmel legyenek arra, hogy a kivető bizott
sági tagok felerésze kereskedők és iparosok 
közül legyen kinevezhető. E  kérdés ily mó
don való rendezése mellett a bpesti keres
kedelmi és iparkamara annak idején állást 
foglalt, felismerve, hogy a kereskedő és ipa-

i rososztály nagyjelentőségű érdeke az, hogy
i az adókivető bizottságokban a kereskedők és 

iparosok szava is érvényesüljön.
A korm ány az árvíz  károsu ltakért. 

Mint értesülünk a helybeli postahivatalba 
megérkeztek az uj bélyegek, melyeknek min
den egyes darabja 2 fillérrel drágább, mint 
a rendes áru bélyegek Az igy begy ült fillé
reket kapják a szegény, megszorult és nél
külöző árvízkárosultak a közönség jóvoltából.

S p o rt.
Valószínűleg utolsó mérkőzését tartotta 

múlt vasárnap az Aszódi Sport Egylet a 
f o l y ó  évben. A befejezés a tavaszi saisonra

szép reményekre enged következtetni. Ugyanis 
ilyen goolarányu győzelmet az A SE. még 
eddig nem produkált. Nagyban elősegítette 
ezt a ritkán észlelhető összjátéka s a csapat 
különös gyorsasága. Bár mindkét részről 
csak 10 játékos vett részt a mérkőzésen, az 
ASE. fölénye állandó volt, a hatvaniak a ka
pura alig pár lövést tettek — minden alka
lommal eredménytelenül. Az ellenfél állítólag 
több tartalékkal játszott, ez mindenesetre 
enyhítő körülmény Végeredmény 11 : 0 az 
A SE  javára.

Értesülésünk szerint a Hatvani Athlétikai 
Club revanche mérkőzésre készül teljes csa
patával, de az idő miatt ez már a tavaszra 
marad. Reméljük, hogy akorra a csapat tel
jes, a pálya pedig már használható lesz.

Csinosan bútorozott szoba
külön utcai bejárattal és külön verandá
val, egy esetleg két em bernek alkalmas, 

azonnalra  kiadó.
Cint a kiadóhivatalban.

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN4* 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., A doboz bérwcahrc 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon kónnvenrkk) kiló 
lii/látási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, öklök és lovak
nál. 4 i 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 kes/ilonél :

D r .  F L E S C H  E .
gp „K orona“-gyógyszertára GYŐR 99.
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A magyar baogszeripar úttörője. ÖN KÁROSODIK
A „modern" jelzőre ma csak azok az iparosok 

tarthatnak jogosan igényt, akik a technika minden 
vívmányát szolgálatukba állítják ipari termékeik elő
állításához, de ezenkívül szakavatott hozzáértéssel 
gondoskodnak ipari termékeik kereskedelmi elhelye
zéséről. Csak arról az iparosról, akiben az ipari 
képzettségen kivül a kereskedői tudás és szellem is 
megvan, állíthatjuk, hogy modern iparos.

A modern iparosok egy valóságos iskolaalapítóját 
mutatjuk be Wágner A. Károly személyében.

Nemcsak elsőrendű, 
kiváló iparos, de ki
tűnő, rátermett keres
kedő is. Iparos a szó
nak legnemesebb ér
telmében, mert alapos 
ösmerője a szakmájá
nak, a legtöbb hang
szert kezeli és játsza ; 
éveken keresztül kar
mester volt és számos 
saját találmányi! Iiang- 
sze e van. Sikerének 
titka főleg abban rej
lik. hogy amily nagy- 
kaliberű ipatós épp 
oly zseniális kereskedő 
is egyben, mert érti a 
módját, miként kell a 
han. szei készítménye

ket ügyesen, a modern 
reklám megannyi ele
ven, ötletes és szipor
kázó eszközeivel forga
lomba hozni; de ez 
soha se tört nik nála 
az Ízlés rovására. És 
nagy zseniálitása mel
lett az is bizonyít, hogy 
még a leghálátlanabb, 
legkevésbbé felkapott 
és ösmert hangszer
cikkeket is kepes nép
szerűvé tenni és a nagy 
közönség által megked
velteim. Kéisegkivül 

megállapítható az a 
tény, hogy mintegy tíz
éves fennállása alatt 
közönségünkben hatalmas méretekben fejlődött a 
zene és hangszerek iránti szeretet, ami szintén 
Wagner Á. Károlynak érdeméül tudható be, mert 
bebizonyítható immár, hogy ez a mindig szorgalmas, 
tevékeny iparos és kereskedő, ezerszámra hódított 
meg olyan egyéneket a zene iránt, akik eddig nem 
bírtak érzékkel és fogékonysággal iránta.

Jóleső érzéssel kell tehát regisztrálnunk a hirt, 
midőn ezt a vérünkbeli egyént kereskedői képessé
géért, tudásáért, lankadatlan munkásságáért, hang

W Á G N E R  Á. K Á R O LY .

hogyha nem hirdette!:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó butora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

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