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Dáridók országa.
A nagy ivások, hangos hejehuják má

moros világában eldördült két revol
verlövés, és a függöny előtt megjelenő 
halál maszkja egy pillanatra fellebbenti 
a fátylat. A vidéki mulatozás valaho
gyan idétlenül, csupaszon áll a szem
lélő elé, és mámorának minden kívá
natossága egy pillanat alatt úgy bon
takozik ki, mint egy távoli, rossz vi
lágnak értelmében összevisszasága, a 
mely nem képvisel mást, mint azt az 
álláspontot, amely kéri, kívánja, haj
szolja logikájának, emberi méltóságának 
csődjét.

Két fiatalember minden különösebb 
ok nélkül mulatozás közben mámoros 
kedvben öngyilkosságot követett el, mint 
akik azt gondolják, hogy a mulatozá
sukhoz az is hozzátartozik. Az alkohol 
elvégezte a magáét, beállította a lelki 
hullámzás egyensúlyát arra a holtpontra, 
amelynek minden mindegy. De nem 
mindegy azoknak, akik gyermeküket, 
reményüket siratják a ravatalon. És 
nem lehet mindegy a társadalomnak 
sem, mert a bezdáni tragikus eset csak 
láncszem abban a szomorú, időről-időre 
ismétlődő periódusban, amelynek végét 
szakítani már csak azért is tanácsos,

mert ki tudja, kinek a családjából kí
vánja a gyászos lánc elkövetkezendő 
szemeit.

A nagy tivornyák népe vagyunk, már 
honfoglaló őseinktől felírták a történet
írók, hogy egy-egy diadalmas csata 
után „fecerunt magnum áldomás", ami 
azt jelenti, hogy nagy áldomásokat 
csaptak. A történetíró annyira speciá
lisán magyar szokást látott benne, hogy 
átveszi a latinba a magyar áldomás 
szót.

A nagy áldomások1 népe azóta sem 
változott, mulatozásai már annyira meg
szokottak, hogy csak akkor eszmélünk 
rájuk, ha emberéletet kioltó revolver
lövések durranása riaszt fel. A sok al
kohol okozta szerencsétlenséget észre 
sem vesszük, a tivornyákban testileg- 
lelkileg elzüllött emberek mai társadal
munknak számottevő részét képezik: 
napirenden van, hogy mulatozó, éjjeli 
életet élő kereskedők tönkremennek. A 
megszokott, elfogadott szokással szem
ben tehetetlen minden felvilágosító an- 
tialkoholizmus, amíg maga az állam 
az, aki szeszjövedelemre bazirozott ház
tartásával maga követi el a bűnpárto
lást és szedi a boldogtalan családi 
életnek existenciák tönkre menésének, 
öngyilkos fiatalembereknek a vérdijait.

De szomorú világot vet a bezdáni

eset egyébként is a mai vidékre. Az 
apa nem akarja fiát a városba kül
deni nehogy elzüljék, beadja fiát a 
községi hivatalba. A fiú viszont oda
haza nem talál egyéb szórakozást az 
ivásnál. Milyen távol állanak a mi köz
ségeink mondjuk a skandináv államok 
kultúrájától, ahol minden falunak meg
van a maga könyvtára, megvan a maga 
társasköre, ahol egész éven át színét 
sem látják az alkoholnak.

Ugyan miféle szórakozás elégítheti 
ezekkel szemben a vidéki ember 
unalmát minálunk? Igaz ugyan, hogy 
sok községben van mozi, de azontúl 
semmi. Az is a legtöbb helyütt csak 
vasárnap. Az emberek ráfanyalodnak, 
hogy mulatságukat a kocsmában, az 
alkoholban keressék. Ami aztán ki is 
mutatja a foga fehérjét. Ilyenkor 
szinte érteni tudjuk a középkor egy
némely oly értelmű intézkedését, mely 
kalodába záratta azokat, akik az esti 
dob, vagy kürtjelszó után kellő indo
kolás nélkül az utcán mutatkozni 
merészkedtek. A személyes szabadság 
megsértésével határos minden ilyen 
intézkedés, de el vitathatatlanul racio
nális mindazok előtt, akik a rendes 
polgári — kaliberű élet általánosan 
kötelező szükségességét hirdetik. Már 
pedig az állam szempontjából ez a

Eltépett papírlap.
I r ta : August Strindberg.

A költözködés utolsó kocsija is elindult. A 
lakó még fiatal ember, kinek kalapját fekete j 
flór vette körül. Még egyszer körüljárta az 
üres lakást, hogy meggyőződjék róla, nem 
felejtettek-e ott valamit. N em ! Semmi sem 
maradt ott, éppen semmi, s már ki is ment 
az előszobába azzal az elhatározással, hogy 
nem gondol többé arra, amit e falak között 
kellett átélnie.

De ott az előszobában, a telefonhoz erő
sítve egy fél papírlapot vett észre, amely tele 
volt felírásokkal, egy része határozottan csi
nos, tiszta írással, fekete tentával, a többi 
színes ceruzával, elhányt kusza sorokban. Az 
egész szép történet, amit el akart felejteni a 
két esztendő története, le volt ide rögzítve a 
telefonszámok alakjában : ezen az eltépett pa
pírlapon ott maradt egy része életének

Levette a papírlapot a falról, az ebédlő 
kandallójának a párkányára telte s olvasni 
kezdte a feljegyzéseket. Felkönyökölt. Az első 
ami szemébe ötlött, egy név volt. — Alice — !

a legszebb név, amit ismert, azé, aki meny
asszonya volt. Mellette a 15— 11. szám. Alatta 
e szót olvasta. „A  bank.4* Ez az ő munkája 
volt, az, a mi kenyeret adott neki, otthona és 
barátja, egész létének alapja. De ezt a szá
mot egy ceruza vonással keresztül húzták. Ez 
azt jelentette, hogy ez a bank tönkrement s 
ő kénytelen volt egy másikba belépni, mi
után egy ideig nyugtalanságban tengette nap
jait.

Lejebb a virágárus és a bérkocsis nevét 
fedezte fel, majd eljegyzésük időpontját, a 
mikor ő éppen egy csomó pénz boldog tu
lajdonosa vo lt !

Majd a bútoros lakását, a tapétásét, ezt 
akkor Írták ide, amikor berendezkedtek. Az
után következett a butorszállitó kocsi tulaj
donosának cime, amikor végre beköltöztek a 
lakásba.

A bal szögletben az opera páholyának szá
mát lelte meg. Mint fiatal házasok, minden 
vasárnap eljártak az operába. Ezek voltak 
legjobb óráik, ott, a páholy mélyében, amikor 
a csendben, vagy a zarmonikus zenében lel
kűk szinte megfogta egymást. Ezt követte

egy barátjának a neve, amit szintén kürösz- 
töl húztak, egy olyan emberé, aki igen sokra 
vitte, de aki onnét lebukott, s kénytelen volt 
külföldre menekülni a szégyen elől.

És mintha ekkor valami uj elem tolakodott 
volna bele eddigi életükbe. Asszonykéz irta 
a következő szót: — A hölgy. — A hölgy l 
Milyen hölgy ?  Lássuk csak ! Az, aki nagy 
kabátot viselt s mindig résztvevőnek mutat
kozott, az, aki zaj nélkül jött, s az aki jobbra 
tartott a folyosón s egyenesen a hálószobába 
ment

Alatta e szó á llt : L. orvos.
S  közvetlen utána: Mama. Ez az anyós 

neve volt, aki mindeddig diszkréten távol 
tartotta magát a fiataloktól, de aki rögtön 
kéznél volt, amint az első gondok beköszöntői
tek. Boldogan jött, hogy szükségesnek érezte 
magát.

Majd egy hosszú, vörös és kék ceruzával 
iit feljegyzés következett. A helyszerző neve: 
a bonne felmondott, másikat kellett keresni 
helyette. Aztán a patika száma. Hm ! Kezdett 
borulni. A tejcsarnok. Sterilizált tej kellett.

A pék, a mészáros . . .  Telefonon rendeltek
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megkötés hasznos. Nem gondolunk itt 
erkölcsi tényezőkre, csupán gazdasági 
szempontból nézünk a kérdés szemébe. 
Persze ma elképzelni is lehetetlen 
egy ilyen helyzet előállitását, annál 
kevésbbé, mert az elemi jogrendbe 
ütközik. Ám annál inkább érteni tud
juk a múltban.

Hírek.
— Kérjük hátralékos előfizetőinket, 

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

— M a délután a javitónevelő-intézetben 
tartandó hangverseny iránti érdeklődést mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
kibocsájtott jegyek elkeltek. —  Ez igen 
örvendetes esemény fokmérője közönségünk 
művészet szeretetének, a szép és nemes 
dolgok iránt való lelkesedésének. A sivár 
jelenben ez felemelő jelenség és szép remé
nyekre jogosíthatja a városunk kulturális 
haladásáért lelkesen küzdőket.

— U j járás. A in. kir. belügyminiszter 
jóváhagyta a vármegye közönségének azon 
véghatározatát, melylyel kimondotta, hogy 
a monorí járásbeli Eeser, Győmrő, Maglód, 
Mende, Péteri, Tápiósáp, Tápiósiily és Úri 
községekből Gyömrő székhelylyel uj főszol
gabírói járást létisit és az uj járás szerve
zését 1913. évi julius 1-től kezdődő hatály- 
lyal engedélyezte. Ennek következtében 
engedélyezte egy főszolgabírói, szolgabirói, 
járásorvosi, iroda segédtiszti, dijnoki, hivatal
szolgai s egy tiszti hajdúi állás rendszeresí
tését. A választás által betöltendő állások az 
április 14-iki közgyűlésen kerülnek betöltés alá.

— Az Aszódi Sportegyesület ma d u.
3 órakor a Weiner-féle vendéglőben meg
tartandó évi rendes közgyűlésére ez utón 
ismételten meghívja a tagokat az egyesület 
elnöksége.

— Eg y  tanító távozása Gusztin Mihály 
vérségi róni. kath tanító, aki 11 éviottmükö- * * *

mindent: az asszony hiányzott a háztartás
ból. Fájdalom, ágyban fekvő beteg lett.

*
Nem birt tovább olvasni, szemei elhomá

lyosultak. Az ezután jövő szavak a „Pompes 
funébres** voltak és ez magyarázott meg 
mindent; belefult egy kicsi és egy nagy 
koporsó. H a m u ! . . .

Az eltépett papírlapon nem volt többé 
semmi. Csak a végén gyülemlett meg egy 
csomó por. A por, ami elvégre mindennek 
a végét jelenti.

A férfi ismét kezébe vette a papírlapot, 
ajkához emelte s kabátja belső zsebébe rej
tette. Két perc alatt újra átélte életének két 
utolsó esztendejét.

De amikor átlépte a ház küszöbét, mégis 
felemelte a fejét, mintha boldog lenne és 
büszke. Úgy érezte, hogy ismerte mindazt, 
ami az életben szép és jó. És hányán vannak, 
akik az ő rövid, de magasztos boldogságá
hoz hasonlót soha se éreztek !

dése alatt a vérségi lakosság rokonszenvét 
és becsülését annyira meg tudta magának 
szerezni, hogy községi képviselőnek is meg
választották, vérségi állását most elhagyni 
készül, mert nagyobb községben Jászfény- 
szarun választották meg tanítónak. Távozását 
mi is sajnáljuk, mert lapunknak fennállása 
óta tudósítója volt és társadalmi irányú 
cikkeivel is többször gazdagította lapunk 
tartalmát.

— A lencseszemek különféle nagysága 
folytán azt a lencsefajtát, amelylyel a Képes 
Hét 3000 koronás lencsepályázatán a leg
nagyobb siker kilátásával bárki is részt 
vehet, a Képes Hét e heti számában leraj
zolva találja az olvasó.

— Az aszódi ipartestület közgyűlése.
Úgy látszik iparosaink nincsenek még kellő
leg áthatva azon koreszmétől, hogy tömörü
lésben rejlik az erő. Nem tudják felfogni azt, 
amit ma már a legutolsó faluban a kisgazdák 
és maguk az iparossegédek is éreznek és 
megvalósítanak, hogy a tömörülés, az össze
tartás által úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
előbbre juthatnak. Így aztán azt az egyedüli 
szervüket az ipartestületet, amely hivatva volna 
éppen az ő érdekeiket megvédeni, istápolni 
és arra van teremtve, hogy annak kebelében 
szervezkedve a kisiparosság súlyát és befo
lyását kifelé is fokozza, elhanyagolják, rész
vétlenségükkel tehetelenné teszik. Hogy jel
lemezzük iparosainkat, felhozzuk azt, hogy a 
tagsági-dij évi 2 korona és a körülbelül 120 
tagnak csak egyharmada fizeti meg a csekély 
évi dijat, a többi hátralékban marad. Hát bi- 
zony egy testület, amelynek ilyen tagjai van
nak többségben, semmire sem mehet. Ne 
csodálkozzunk hát, hogy a március 30-an 
vasárnapon megtartott közgyűlésén a tagok 
oly kis számban jelentek meg, hogy a gyű
lést alig lehetett, vagy csak nagysokára lehe
tett megnyitni. Jó  lenne már valami uton- 
módon az iparosokat a letargiából felrázni, 
hogy legalább egyszer évenként az ipartestü
let gyűlésén teljes vagy nagyobb számban 
megjelenjenek.

A közgyűlésen — amelyet fíursits Lajos 
elnök nyitott meg, mint iparhatósági biztos 
tíolla Lajos gimn. tanár jelent meg. Az 
elnöki megnyitó után Straub Vilmos jegyző 
felolvasta az évi jelentést, majd a pénztári 
jelentést, amelyeket a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vett. Ez után következett a tiszt- 
újítás, amelyen elnöknek újból Hursits 
Lajos, alelnöknek Hoz linzer Gyula, jegyző
nek Straub Vilmos, pénztáritoknak Walla 
Ákos lettek megválasztva. Ezenkívül meg
választotta a közgyűlés a 12 tagból álló 
választmányt és a 3 tagból álló számvizsgáló 
bizottságot. Az indítványok során Straub 
Vilmos utalva az ipartestület 25 éves fennál
lására, kérte a közgyűlést, hogy az évfordulót 
megfelelő ünnepély rendezésével örökítse 
meg az ipartestület és az ünnepély védnök
ségére kérje fel a jelenlevő Bolla Lajos 
iparhatósági biztost. Az indítványt a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta és megbízta 
az elöljáróságot az ünnepély rendezésével.
Ez után szólalt fel Bolla Lajos iparhalósági 
biztos és megköszönve a reá nézve meg
tiszteltetés számba menő bizalmat, biztosította 
az iparosokat készséges közreműködéséről 
és egyben tolmácsolta a közgyűlésnek a 
járás főszolgabirájának — mint az elsőfokú 
iparhatóság fejének, rokonszenvét az iparosok 
iránt, amit a közgyűlés általános éljenzés 
mellett vett tudomásul. Ezzel véget ért a 
közgyűlés.

—  A sorozás utó játéka A bagi és a 
hévizgyörki legények tudvalevőleg halálos 
ellenségek s ahol szerét tehetik, egymást 
elverik. Most is a sorozás alkalmával, 
midőn hazafelé, mentek f. hó 2-án Aszódon 
Lipták Pál hévizgyörki legény a haza induló 
bagi legények közé lőtt forgópisztolyával 
kétszei és Farkas László bagi lakost hátban 
találta; szerencsére azonban csak könnyebb 
sérülést ejtett rajta. Liptákot a csendőrség a 
bírósághoz beszállította.

— Csendélet Ik ladon. Ikladon március 
30-án az ottani legények mulatoztak annak 
örömére, hogy sorozásra kell menni; este 
úgy 11 óra tájban is igen zajosan jártak a 
faluban, amiért is őket a községi biró 
csendre intette. Erre a legények a bírónak 
nekimentek és Mihalicza János a birót fejbe 
verte. Mihaliczát hőstettéért a törvényszék 
fogja megjutalmazni.

— A sorozás eredm énye. Amióta az 
aszódi járást létesítették, még semmiféle 
külső bizonyítékunk nem volt arra nézve, 
hogy Aszód járási székhely lett. Csak a 
most március 31-én, április 1-én és 2-án le
zajlott sorozás adta meg Aszódnak a székhely 
jelleget, amikor a járás sorozóköteles legényei 
hangos szóval, vig nótával vonultak végig 
utcain. Az első és második napon még ugy- 
aliogy rendben is ment a dolog az utcákon, 
de már a harmadik napon meg nem vár
hatták a legközelebbi háborút a kiilellenség- 
gel a bagi és a hévizgyörki legények és 
egy pár fejbeveréssel meg lövöldözéssel 
lohasztották le nagy (az alkoholtól is meg
növekedett) lelkesedésüket egymásközt. Volt 
is dolguk a csendőröknek, akik nagy 
apparátussal vonultak ki a rendfentartáshoz, 
hogy a lármás legényeket féken tarthassák 
és legalább a járdáról az úttestre leszorítsák.

A sorozás eredményére vonatkozólag 
egyébként a következőket jelenthetjük : 

Március 31-én:
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— O rszágos m ozgalom  a munkásbiz- 
tositó tö rvény  ellen. Az ország kereskedői 
és iparosai nagyon érzik a munkásbiztositó 
törvény hibáit. Ezért a törvénynek olyan 
irányban való módosítása iránt indítottak moz
galmat, hogy a munkaadók minden felelősség 
alól mentesittessenek s a bejelentés kötele
zettsége a munkásokat terhelje. Eziránt fel- 
terjesztést intéznek a kereskedelemügyi mi
niszterhez, a kit az ország valamennyi ipar
testületének és kereskedelmi egyesületének 
küldöttsége fel fog keresni a törvény revíziója 
érdekében.

—  Jeg yző k  az á llam osítás ellen. A váci 
járás jegyzői egylete e héten hétfőn Snapp 
Lajos sződi főjegyző, elnök vezetése alatt 
tartotta közgyűlését. Bemutatták a belügymi- 
niszterileg jóváhagyott alapszabályokat, mely 
után tanácskoztak arról az állásfoglalásról, 
melyet a kormánynak a jegyzők államosítása 
ügyében testületileg kívánnak elfoglalni. Tóth 
Kázmér, Magyar Béla, Vághó Ferenc, Hajnal 
Jenő felszólalása után egyhangúlag hozták 
meg határozatukat, mely szerint tiltakoznak 
a jegyzők államosítása ellen, a vármegye többi 
jegyzőegyletét is felszólítják a csatlakozáshoz 
és a vármegye törvényhatóságát felhívják, hogy 
áprilisi közgyűlésében hozzon hasonló hatá
rozatot és azt a kormányhoz terjessze fel. 
Miután a jegyzők meghozták határozatukat, 
Ivánka Pál főszolgabíró mondott hosszabb 
beszédet. A közigazgatás államosítása nem 
politikai kérdés — mondotta — s nagy bűnt 
követ el az a n.iány, mely a mai külön
leges közjogi helyzetünkben ahhoz hozzá mer 
nyúlni. Fejtegette ezután, hogy a jegyzőknek 
bár anyagi érdekük az államosítás, az ország 
érdeke azt parancsolja, hogy az államosítás 
ne következzék el. Köszöntötte járásának jegy
zői karát, hogy saját érdeküket a nagy gon
dolat, az országos érdek alá rendelték s hogy 
egyhangúlag hozták meg határozatukat. Az 
egylet tagjai nagy figyelemmel hallgatták a 
fejtegetéseket, végül pedig szívélyesen meg
éljenezték főbirájukat.

—  Az aszódi á llandó  mozgó a tegnapi 
gyönyörű slágerképek után ma vasárnap dél
után 5 órától kezdve ismét szebbnél*szebb 
képek bemutatását vette fel műsorába. Ró/sa 
István a mozgó tulajdonosa fáradhatatlanul 
keresi-kutalja a legszebb darabokat, csakhogy 
közönségének az eddigi pártfogását előzékeny
ségével meghálálja. A mai műsor egyébként 
a következő: Már késő. D rám a2 felvonásban- 
A szerelmes vetélytársak. Humoros A tui- 
ravasz. Komikus. Oroszországi vízesések. Szí
nes természetes. Csülök ur mértéket vesz. 
Humoros.

—  Az aszódi Pető fi*nyom da meg akar
ván könnyíteni közönségünknek olcsó és jó 
könyvek beszerzését, újabban egy csomó mo
dern könyvvel bővítette ki a raktárát. Ezen
kívül még az Alhenáum-könyvlár és a Modern 
Könyvtár eddig megjelent köteteit is raktáron 
artja ; igy tehát bárkinek módjában áll most 
már könyvszükségletet minden időpazarlás 
nélkül helyben vásárolni, mert bárki által hir
detett könyv vagy zenemű ugyanolyan árban 
megszerezhető az. aszódi Petőfi-nyomdában 
is. Szépirodalmi könyveken kívül még róni. 
kath. imakönyvek is vannak raktáron egy

szerű és diszkötésben. Különösen felhívjuk a 
közönség figyelmét a Hock János által irt 
gyönyörű imakönyvre, amely ajándéktárgy
nak is igen alkalmas.

S z e rk . üzen etek .
— F. Lenke. Csak tessék a sorozatot 

folytatni.

- O. M., V . Sajnáljuk, hogy távozik, de 
azért szerencsét kívánunk uj állomásán. 
Lapunk irányába vágó cikkeit várjuk ezentúl 
is. Egyébként köszönet az eddigi támoga
tásért. Üdv.

A zöldségtermelés és 
konyhakertészet.

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

(Folytatás és vége.) 5.

leveleit, illetőleg a szárait is megkurtitjuk. 
Ültetés előtt csak annyi palántát szedjünk 
föl, amennyit rövid idő alatt elültethetünk, 
mert a levegő és szél a gyenge gyökerek
nek sokat árt.

Az ültetést ültető fával, kézzel, vagy kézi 
ásóval szoktuk végezni. A sorok irányában 
kifeszitünk egy zsineget s e mellett kijelölvén 
a palánták helyét két ujjunkkal, vagy az 
ültető fával a gyökér hosszúságának meg
felelő mély lyukat készítünk a földben s 
ebbe helyezzük függélyesen a gyökeret úgy, 
hogy a palánta ne kerüljön mélyebben a 
földbe, mint azelőtt volt. Ezután a földet 
jól a gyökerekhez szoritjük és megöntözzük, 
hogy a v í z  jól a gyökerekhez iszapolja a 
földet.

A kiültetett palánták gondozása gyakori 
öntözés, kapálás és a kiveszett palánták 
utánpótlásából áll. Ezenkívül némely palántát 
pl. a sárgadinnyét, ugorkát, paradicsomot 
stb-t a rendes ápolási munkákon fölül 
visszavágásban, illetőleg karózásban és 
kötözésben kell részesítenünk.

Vetés előtt a melegágy földjét vízszintesen 
elgereblyézzük és kijelöljük az egyes magok 
számára szükséges helyet. Ezután a kijelölt 
helyekre ritkásan elhintjük a magot. A sűrű 
vetésből óvakodni kell, mert gyenge palán
táink lesznek. Vetés után a nagyobb mago
kat (káposztafélék, paprika, stb ) 1 cm.-nyi, 
az aprókat pedig (saláta, zeller) csak annyira 
hintjük be rostált laza földel, hogy éppen 
be legyenek takarva. A mag betakarása után 
egy-egy deszkadarabbal a magokra nyom- I 
kódjuk a földet s a vetést langyos vízzel 
jól megöntözzük. Ezután a melegágyat be
takarjuk s igy hagyjuk mindaddig, inig a 
magok kelni kezdenek.

A kikelt palánták gondozása mérsékelt 
öntözés és szellőztetésből áll Ablakok hiá
nyában a palántákat takarás által védjük 
meg az esetleges éjjeli hideg ellen. Ha a 
palánták annyira kifejlődnek, hogy 3 levelűk 
van, azokat a második levél fölött éles 
késsel megkurtitjuk.

A megerősödött palánták május közepe 
táján gyepkockákkal együtt ültettetnek ki 
állandó helyeikre. Március elején vetjük 
langyosagyba a korai fejes- és vöröskáposztát, 
kelt, karaiábot, karfiolt, bimbús kelt, nyári 
fejes salátát, nyári párhagyinát, vöröshagymái 
és a zellert. Március második felében vetjük 
a paprikát, paradicsomot, tojáscsucsort, 
dinnyét, ugorkát, tököt.

A palánták egy res/ét a szabad földben 
neveljük, jól megmunkált és tápdus földben. 
Április közepén vetjük szabadföldbe a téli 
fejes- és vöröskáposztát, kelt, karaiábot, 
karfiolt, kötöző salátát. Junius és judúsban 
vetünk endivia és fejes saláta*, őszi hasz
nálatra korai k a r a i á b o t .  Augusztus közepén 
vetendő a téli fejes saláta.

A kiültetendő palántákat, hogy jó gyökért 
lehessen kiszedni, kiszedés előtt öntözzük 
meg jól s ha a fold beitla a vizet, a palán
tákat gondosan, jó gyökérzettel kiszedjük. A 
gyökereket ültetés előtt késsel meg kell 
kurtítani. Ugyanezen alkalommal némely 
palántának (zeller, pár- és vöröshagyma) a

(Vége.)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Imakönyvek
a római kath. hivek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 270 K 
E  2 . sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 ’30 „ 
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók niég más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦



4
1913. április 6.

ASZÓ D I H Í R L A P ______________

K O LLA R IT -j
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozilióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedélleniez.

VÉD TELEN ÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható

P ia ma nt Márton
vaskereskedőnél. xi 9

! ]Vlinden jóizlésü ember i

ruháját
| Aszódon jj

Pálinkás István
angol férfid és női szabó' jj 

| vm nál készítteti el. |

Oltsd Vasára eladás!
Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget 

hogy a volt Englánder-féle üzlet vas 
szerszám és festék áruit megvettem éi 
ezeket mélyen leszállított árban ott a hely 
színen kiárusítom.

DIAMANT MARTON
vaskereskedö

Aszód.

T a n o n c n a k
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetésmellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdábati Aszódon.

ffStyria-Universal“
Kötődének

parfuttKríc 9|| £ 2 ’  illa,sz<r,ár
háztartási kozmetikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili Losonci-utca 13 0 .

MlámunH óriási eredménye
újabb reklamának ösztönöz, melynek* nyo
mán tisztelt közönségünknek még nagyobb és 
szembeszököbb előnyöket biztosítunk.

Újabb
clüttyajánlatooK:
1 csoport 2 korona 50 fillér (19 drb.)

1 drb. üvegtégely francia arc- és kezfinomitó 
I „ francia szappan (bármely illatban)
I üveg francia parfüm (bármely illatban)
1 I, francia bnHantin (bármely illatban)
1 könyv (60 lap) angol pouderpapir 
1 csomag dr. Heider-fele fogpor 
1 drb. francia fogkefe (csontnyéllel)
1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor 
1 üveg valódi Joliann Mária Farina kölnivíz 
10 drb. szekrény- és ruhaillatositó (francia 

S lehet- lap),
összesen 19 drb. 2 korona 50 fillérért.

Portó 50 fillér. (Lehet belvegekben is). Ha 
lenti cikkek a hirdetésnek meg nem felelnek, a 
pénzt vissza adjuk.

Szállítások naponta eszközöltetnek.
Illatszer és háztartási értesitónket ingyen 

?s bérmentve küldjük.

’HEZ’ il la ts z e r tá r  I

vezetősége.

Cigányprímás!

“ Király Ernő mulat"

ie.nc.ck ereden felvételben kúárólag egyedül cm Ins

WAGNER
olcsóban «*••< « 0  f.ll. Lég.
nagv UnyópiVáriegyT/ke^ '°Sy°n ' ~  K««r"
Óvás! Figyelem a „Wágner* névre 

és a 15-20. házszámra.

Ne költse el u  T !m tl .*,ttel ertesl,em- a n. é. közönséget, hogy 
C1 * husvetl raktáramat teljesen felszereltemoénzét rovarost n.vón álló legdusabb választékú raktár

 ̂ levélpapírok és írószerekben,
Budapesten, mese' és képeskönyvekben.

tollkesek, zsebírónokban, 
Praktikus ajándéktárgyakban.

♦  n  uVerSenyképíS ár’ ° ksóbb min‘ Budapesten
Dombornyomasu névjegyek és levélpapírok, szén 
nevnyomassal. p

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom'

a pünkösd! dája’ 1kÖnyiV> papir'  és írószer' 
II kereskedése Aszódon.

Aszódi M R *  könyvnyomda nyomása.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettél:
hogy van eladó háza, lelke.
hogy van kiadó lakást, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

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

Kft Vagy hárotnszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

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

Styria-Kötögópgyár Graz, III.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen.

Árjegyzék ingyen Részletre is.
K P n i ícolA b bapacónÓMnlr
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