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Piros pünkösd.

Pünkösd ünnepe virradt reánk és a 
lélek fel magasztosulva a zsolozsmák 
áhitatos morajától elfelejteti velünk egy 
pillanatra gyarlóságunkat, áthat ben
nünket a vallásos érzület és visz fel
fel a magasba, abba a szférába, ahol 
a lélek megtisztul a föld porától, oda 
ahol léteznek még emberi jogok, ahol 
egyenlőség, testvériség nem puszta 
frázis, oda ahol a rideg bürokráciának 
durva keze nem tépi szét a szeretet 
selyemszálait.

Pünkösd ünnepe virradt reánk, a 
természet legbájosabb ünnepe, midőn 
minden atomja, minden molekulája a 
világegyetemnek virul, fejlődik és kacag 
az életörömtől, midőn minden sóhaj, 
minden panasz beiéiül a természet 
lágy vigasztaló zenéjébe.

Pünkösd ünnepe virradt reánk, a 
naiv néphit ünnepe, a legendás hősök, 
az ábrándos szerelmes lánykák ünnepe, 
a piros rózsás ünnep, amelyhez annyi 
szivdobbanás, annyi örömrepesés fű
ződik: ki marad pártában, ki nem?

Piros rózsás ünnep te, mi is sziv- 
szorongva nézünk feléd, lélegzet el

fojtva várjuk, mit hozandasz nekünk. 
Félünk, hogy a piros rózsa szirmai 
lehullanak és vérrózsákat festesz a 
bennünket tápláló anyaföldre, félünk, 
hogy hervadás következik a viruló piros 
rózsák nyomában.

Nekünk úgy rémlik, hogy az ünnepi 
zsolozsmák andalító szavai, az Albán 
partokon levő testvéreink nyöszörgésé
nek, halálhörgésének mintegy előhír
nökei.

Piros rózsás ünnep te, íré vigy ben
nünket kisértetbe!

Mert mi félünk piros rózsáid keserű 
szimbólumától. Testvéreink vészkiáltása 
üvölt a füleinkbe és mi már előre is 
meggörnyedünk az itthonhagyott árvák 
jajkiáltásainak súlya alatt. Piros pün
kösd napja légy irgalmas; hajszold el 
tőlünk rossz sejtelmeinket. Szomorú 
előérzetek mardossák lelkeinket, mik 
belemarkolnak veséinkbe és tátongó 
sebeket idéznek elő —  ó hegeszd be 
őket. Ne engedd, hogy valóvá válja
nak kínos gyantásaink. Nem kívánunk 
már emberi jogokat, pusztán ártatlanul 
kiojtódó életekért rimánkodunk, ne en
gedd tehát a természet lakodalmát 
halotti torrá átváltoztatni.

Piros pünkösd ünnepe te, ne vigy

bennünket kisértetbe! Elégedj meg a 
mi külső bajainkkal gazdasági pongá- 
sainkkal, hagyd meg legalább testvé
reinket és ne vidd őket a huszadik 
század legbarbárabb intézményeinek 
vágóhidjára.

Ki tudja, tán amott a távolban már 
meg is villantak a kardok, a halált- 
szóró puskák ropogása, már javá
ban folyik az ádáz harc, a véreng
zés, a kegyetlenkedés —  és itthon, 
ki tudja hány anya fogja hullajtani 
vérkönnyeit, hány ártatlan gyermek 
fogja megsiratni elvesztett kenyér
keresőjét, édes atyját.

Félünk, hogy a piros rózsa bájos 
poézisa jajveszéklő könnyeket facsaró 
prózává fog válni, vérző szókat fog 
palántáim, a napsugaraktól ékes me
zőket pirosra fogja festeni.

Piros pünkösd ünnepe, te a szere
tet ünnepe is vagy, mert a szeretet 
jegyében születtél, hasd át az em
beri lelkeket mélységes szereteteddel, 
hogy háborgó lelkűk ne adjon öl
döklő fegyvereket kezeikbe. Hasd át 
őket, hogy a gyűlöletnek niég árnyéka 
se férkőzzék hozzájuk, hogy a piros 
rózsa szimbóluma ünnepi pompánkat 
gyásszá ne változtassa. Aí. T.

Az anya.
— Te még ill vagy? Mit akarsz Giziké?
A megszólított beteges tekintetű gyermek 

felvető bágyadt szemeit anyjára, arra a 
gyönyörű asszonyra, aki hanyagul dűlt végig 
a gazdag hímzésű ottománon.

—  Szeretném, ha te engem egy kicsit 
szeretnél! — dadogá félénken a picike.

—  Hiszen szeretlek.
—  Nagyon ?
—  Igen.
—  Akkor végy az öledbe és csókolj meg!
A szép asszony lehajolt gyermekéhez és

ölébe vette.
— Most meg vagy elégedve ?
—  Óh mama mily jó vagy te: ujjongott 

a pici, karjaival erősen átszoritotta a bús 
mama nyakát.

A fiatal asszony erősen szemébe nézett 
gyermekének. Eérje arcának mása volt ez a 
kis göndör fő, férjének, akit soha nem sze
retett.

—  Most már menj Gizikéin, légy jó 
leányka, a mama .r*  háborítatlan akar 
•enni!

Giziké engedelmeskedve vonult vissza ba
bájához a sarokba, a szép Karolina pedig 
félig lezárt szemekkel dűlt végig újra az 
ottománon.

Még igen fiatal vo lt: alig túl a húszon; 
éppen a felében férje korának.

Atyja a hadseregnél szolgált és mint őrnagy 
ő volt a kis helyőrség feje.

Egyszer váratlanul lepte meg a pénztár
vizsgáló bizottság. Valami elfeledett kulcsért 
visszament a szobájába, a honnan többé 
nem jött ki.

A bizottság a pénztárt üresen találta, az 
őrnagyot meg átlőtt szívvel találta meg. A 
másik percben neje már özvegy, egyetlen 
leánya pedig árva volt.

A fényhez szokott család ajtaján most 
egyszerre bekopogtatott a nyomor. Elhagyta 
őket mindenki, csak Vámos Béla, Karola 
mostani férje maradt hűségesen oldaluk 
mellett.

Félév múlva feleségévé lett.
Az ifjúság aranyos illúzióit mind eltemette 

az az oltár előtt kimondott „igen*.
Nagyon szerette anyját s nem tudva elvi

selni, hogy most öreg napjaira nyomorogjon,

odavető tehát magát áldozatul. Nemsokára 
azonban újra föléledt keblében a múlt déli
bábos fátája, képzeletében újra, meg újra 
megjelent a gyermekálmok ideálja, a délceg 
tengerésztiszt. Hiába volt férje gyöngéd, 
hiába halmozta el szeretetének egész hevé
vel, ő csak szabadságának elrablóját látta 
benne. És Vilmos sokkal büszkébb volt, 
semhogy szerelemért könyörögjön. Beléte- 
metkezett a foglalkozásába és az asszonykát 
teljesen magára hagyta. Az elhanyagolás 
pedig — mint Karola nevezte —■ még in
kább elkeserítette őt.

Állapotán az sem változtatott semmit, hogy 
anyává lön. Gyermekét nem igen halmozta 
el anyai szeretetével, mert minden mozdu
lata, halvány arcocskájának minden vonása 
folyton gyűlölt férjére emlékeztette.

Négy év múlt el szerencsétlenül, midőn 
Dezső, a régi ideál, egyszeire csak otthon 
termett a kis városban. Nem sokáig váratott 
magára, már más napon ült a szép asszony 
szalonjában és Karola lángoló arccal hall
gatta az eszeveszett szavakat, melyeket a 
tengerésztiszt sugdosott a fülébe.

Miért nem mond ilyeneket a férje ?  Mert 
nem szereti? Kezdte szívesen hallgatni az
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Községi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

hó 13-án d. u. 3 órakor tartandó rendkívüli 
közgyűlésének tárgysorozata:

1. Bobály Jánosnak eladott ingatlan szer
ződésének jóváhagyására vonatkozó végha
tározat 1729/913.

2. Badics Ilona illetősége 4480/912.
3. A temesvár-szabadfalui Petőfi emlék 

leleplezésére meghívó 1710/913.
4. Az április 27-iki világítási üzemzavar 

miatti intézkedés.
5. A zsák-utcába vizfogó készítés.
6. A községház előtti árok burkolása.
7. Egyéves kereskedelmi tanfolyam léte

sítése a leánynevelő-intézetben 1611/913.

Hírek.
— Nemesszivü adom ány. Ráday Gedeon 

gróf, vármegyénk főispánja, az ikladi ön
kéntes tüzoltótestületnek 100 koronát ado
mányozott.

—- Az acsai jegyzőválasztás. Amint azt 
már régebben megírtuk, Rappensberger István 
acsai körjegyzőt Veresegyházon választották 
meg jegyzőnek. Az igy megürült acsai kör
jegyzői állást f. hó 5-én töltötték be Ivánka 
Pál váci járási főszolgabíró vezetése mellett. 
Két pályázó közül Magyar Béla csomádi 
jegyzőt választották meg egyhangúlag. A 
megválasztottat a főszolgabíró üdvözlése után 
báró Prónay Dezső köszöntötte a lakosság 
érdekében s annak javára történendő mun
kásságára Isten áldását kérve. Ácsa és 
Csővár községek Magyar Béla jegyzőben 
igen agilis és munkaszerető vezetőt nyertek, 
aki kiváló egyéni rátermettséggel a községek 
sociális és kulturális előrehaladását fokozott 
mértékben fogja bizonyára előmozdítani. — 
Itt említjük meg, hogy a váci járás főszolgabi- 
rája az üresedésben lévő csomádi jegyzőségre 
helyettes jegyzőnek Okolicsányi István vérségi 
aljegyzőt küldte ki.

őrültségeket. Régóta nem érzett mámor 
fogta el.

Akkor sem tiltakozott már, midőn Dezső 
rábeszélni igyekezett, hogy hagyja el az 
urát és kövesse őt egy ismeretlen világba 
—  a végtelen tengeren túlra. És miért ne? 
Miért kell neki azzal az emberrel együtt 
élnie? Még a véletlen is segített. Vámosnak 
néhány napra el kellett utazni hazulról, 
éppen a legalkalmasabb idő, hogy örök 
búcsút mondjon boldogtalansága, rabsága 
aranyos kalickájának. De mi lesz a gyér-. 
mekével ?  Magával vigye? Van-e joga el
rabolni őt atyjától? Nem ! Giziké atyjáé 
marad. De egy bucsucsókot mégis csak 
szabad élvinnie magával. Gyermeke fölé 
hajolt, Gizi nyugtalanul mozgott ide-oda, 
arca égett és apró kezecskéje olyan forró 
volt. Az anya aggódva nézett gyermekére. 
Félig nyitott sápadt ajkai közül elakadt lé- 
lekzete, méhecskéje nehezen emelkedett föl 
és alá, széniét bágyadtan nyitotta fel s 
gyönge elhaló hangon suttogá :

— Mama, mama!
— Itt vagyok édesem. Mi bajod, hol fáj 

gyermekem ?
Giziké nem tudott válaszolni. Szemei újra

— G yászrovat. F. hó 7-én hunyt el 
hirteleníil Erdőteleken (Hevesmegye) özv. 
Schwarz Ábrahámné úrnő. Az elhunytban 
Szántó Géza nagykartali uradalmi föintéző 
édesanyját gyászolja.

— Országos gazdagyiilés Kassán. A
magyar gazdák minden évben nagygyű
lésre gyülekeznek, amikor megvitatják a 
magyar mezőgazdaság érdekében felszínre 
került legfontosabb k rdéseket. Ezek az or
szágos gyűlések immár a külföld előtt is 
igen’ nagy jelentőségűek, ha tudjuk azt, hogy 
ezen nagygyűlés határozatai a „Magyar 
Gazdaszövetség** kebelébe tartozó mintegy 
háromszázezer gazda nevében hozatnak. A 
„Magyar Gazdaszövetség** ezen évi országos 
gyűlése a folyó évben Kassa városában tar- 
tatik meg, Darányi Ignác volt földinivelésügyi 
miniszterünk elnöklete alatt. Ezen országos 
gazdagyiilés meghívói most küldetnek szét a 
,,Magyar Gazdaszövetség** által, mely szövet
ség élén Bernáth István igazgató, Meskó 
Pál titkár végzik ez idén is ezen különösen 
érdekesnek ígérkező országos gazdagyiilés 
előmunkálatait. Az egész országban a „Magyar 
Gazdaszövetség“ -hez tartozó összes gazda
körök és szövetkezetek vezetői már is készü
lődnek a kassai gazda nagygyűlésen való 
részvételre, hogy ott a Rákóczy sírjánál tegye
nek arra nézve ujabbfogadalmat, hogy a magyar 
gazdaközönség nem enged jogaiból és el
várja azt, hogy az ország vezetői mindig 
számoljanak a gazdakozönség érdekeivel

— K ik  szavazhatnak 1914-ben? A vár
megye központi választmánya közhírré teszi, 
hogy az országgyűlési képviselőválasztók
nak 1914. évre szóló ideiglenes névjegyzéke 
elkészült s az a városházán, illetve falvak
ban a községházán május 5-től, május 25-ig 
közszemlére kitétettek, lemásolhatok és ellene 
felszólamlások adhatók be május 15-ig.

—  Tűz a javító intézetben. Csütörtökön, 
f. hó 8-án a hajnali órákban hatalmas lán
gok csaptak ki a kir. javitónevelő-intézetnek 
az állomással szemben lévő egyik földszinti 
tiszti lakása tetőzetéből. A tűz gyorsan ter
jedt, úgy hogy csakhamar a háznak fele te
tőzete leégett és csak a javítóintézeti tűzol
tóság buzgó közreműködésének köszönhető,
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bezáródtak, úgy feküdt párnái közt, mint 
egy halott.

Az anya kétségbeesett kiáltással futott át 
a szomszéd szobába.

Orvost! orvost!
Mit törődött most a tengerésztiszttel, aki 

már türelmetlenül várta az állomáson. Nem 
gondolt most senkire, semmire, csak beteg, 
haldokló gyermekére. Megjött az orvos. 
Valami csillapító szert adott a kicsikének és 
a mama gondos ápolásába ajánlotta őt, 
mert veszedelmes gyermekbetegség támadta 
meg Gizikét.

— Melletted maradok gyermekem, zokogott 
a szép asszony.

— Nemsokára jelentették Dezsőt. Borzalom 
futott végig a lelkén.

— Nem fogadok senkit, — kiáltá hevesen 
az inasnak, mondja meg a kapitány urnák, 
hogy nem hagyhatom el beteg gyermekemet.

A tengerésztisztet nem elégítette ki a 
válasz.

Igen fontos ügyben óhajtok beszélni önagy- 
ságával, üzent be ismét.

Karola felkelt, még egy gyöngéd pillantást 
vetett a kis betegre s belépett a mellék 
szobába.

hogy a tűz tovább nem haladhatott, sőt 
csodálatos módon a ház másik felének tető
zete, amely tűzfallal volt elkülönítve, alig 
szenvedett a tüztöl. Szerencsére a tűznek 
emberélet nem esett áldozatul, de a kir. 
javitónevelő-intézetnek körülbelül 4CXK) kor. 
kára származott a tető elégéséből. Nagy kárt 
szenvedett még Boldis István családfő, aki
nek több mint 3000 korona értékű, csak 
csekély részben biztosivá volt holmija égett 
el. A károsult családfő ugyanis előtte való 
napon költözött be a lakásba és minthogy 
a lakást aznap rendbehozni nem tudták, 
fehérneműit és ruháit, valamint más értékes 
holmiját ideiglenesen a padlásra hordatta 
fel. Az ismeretlen okból támadt tűz teljesen 
elhamvasztotta e tárgyakat. A tüzrendőri 
vizsgálat megállapította, hogy a tüzveszede- 
lem keletkezésének oka valószínűleg a pad
láson nagy mennyiségben levő fürészpor 
lehetett, amely az utóbbi napok nagy esőitől 
a lyukas tetőn keresztül megázva, önmagától 
meggyulladt.

— Sa já t  term ésű borok kicsiben va ló  
árusítása. A közigazgatási bíróság a napok
ban érdekes Ítéletet kozott egy bortermelő 
ügyében, a ki saját termésű borát kicsiben 
is árusította, amiért a pénzügyigazgatóság 
harmadosztályú kereseti adóval rótta meg. 
A közigazgatási bíróság az összes hazai 
bortermelőket érdeklő ügyben úgy Ítélt, hogy 
amidőn a termelő saját termésű borait nem 
korcsmaszerü kimérés utján, hanem saját 
házában korlátolt kimérési engedély alapján 
árusítja, azért harmadosztályú kereseti adó
val meg nem róható.

— A postah ivata l közhatóság. A belügy
miniszter határozata szerint az allami ad
minisztráció körébe eső postahivatal köz
hatóságot képez. A közhatóság teendőit hi
vatali jogosítvány mellett teljesítő személy 
ezen hivatásában hivatalnoknak tekintendő, 
figyelem nélkül arra, hogy a fizetést az ál
lamtól, vagy mástól kapja. Közömbös az is, 
hogy az állami hivatalnokokra nézve fennálló 
szabályok vagy ezeknek a hivatalnokoknak 
egyes külön törvényben, vagy rendeletben 
megállapított jogai és kötelezettségei a pos
tai hivatalnokokra kiterjednek-e vagy sem. 
A postai hivatalnoknak hivatalos eljárása 
közben történt megsértésé tehát a Kbtk. 
46 szakaszában körülírt kihágást képez.

— Mi ez — kérdé ingerülten Dezső. — 
Miért várakoztat ?

— Mert nem akarok önnel menni. — 
Ezzel sarkon fordult s bement kis betegéhez. 
A tengerész pedig lefőzve távozott s a 
legelső vonattal elhagyta a várost. Mikor 
Vámos hazajött, neje már futott elébe.

Végre, végre! — kiáitá könnyes szemek
kel, — az orvos éppen most mondta, hogy 
van remény.

A meglepett férj átölelte hitvesét. Mi tör
ténhetett távollétemben, Karola igy még sohasem 
fogadta. Nem akart hinni szemeinek. Mily 
változás állott be neje egész lényében. Karola 
aztán bevallott mindent férjének, a ki meg
bocsátott neki A nő szólt: Azért akartam 
távozni innen, mert azt hittem, hogy nem 
szeretsz és nem is tudsz szeretni.

— Tekints teám! — válaszolt a férj.
Hallgatagon csüggeszté fejét keblére a nő,

karjai átölelték a boldog férjet, a ki csak 
annyit tudott meghatottad mondani:

Ki fogom érdemelni szerelmedet.

A. L
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— Szabályrendelet a fegyvertartásról.
Amint azt már előbb megírtuk, a belügy
miniszter jóváhagyta Pestmegyének a lő
fegyver és lőszer tartásának a korlátozásáról 
alkotott szabályrendeletét s igy az a közzé
tételtől számított 30-ik napon lép életbe.

A rendelet életbe léptetését őrömmel vesz- 
sziik, mert abban sok olyan üdvös intézke
dést találunk, melyek feltéve, hogy a ható
ságok szigorúan betartják, lehetetlenné teszik, 
azt, hogy mindenféle gyerkőclegénykék fegy
verrel a zsebükben rendetlenkedhetnek, pasz- 
szióból lövöldözhetnek vagy verekedések 
alk Imával könnyűszerrel használhassák akár 
van rá ok, akár nincs.

ügy a csendőrségnek, mint a rendőrség
nek bizony nagyon sok munkát adott a 
fegyverrel virtuskodó legénység s a bíróság 
bűnügyi statisztikájában nem kis helyet fog
lal a sok pisztoly, forgópisztoly stb. sze
replése.

Mindez a szabályrendelet életbelépése után, 
hisszük, redukálódni fog, ha tekintetbe vesszük, 
hogy fegyvertartási engedélyt a főszolgabíró, 
az elöljáróság véleményének a meghallgatása 
után fog csak ezután kiadni. Az elöljáróság 
bizonnyal meg fogja rostálni a kérelmezők 
számát, ha lelkiismeretesen jár el munká
jában.

Az is sokat fog nyomni a latba, hogy 
20 éven aluli egyének csak igen kivételes 
esetben nyerhetnek fegyvertartási engedélyt s 
egyáltalán nem kapnak a büntetett előéletüek 
és 3 évig azok, kik engedély nélküli fegyver- 
tartásért büntetve voltak.

A kiadott engedélyekről a főszolgabíró 
nyilvántartást fog vezetni s a fegyver eltit
kolok meg lesznek büntetve.

Az elöljáróságnak lesz dolga szigorúan 
ellenőrizni azt, hogy lőfegyvert senki se 
tarthasson engedély nélkül!

A szabályrendelet végrehajtása tekinteté
ben az alispán hosszabb utasítást adott ki, 
melyből kivesszük a következőket:

„A  szabályrendelet 1. §-a értelmében
mindennemű lőfegyver (puska, pisztoly, 
forgópisztoly, floubert-fegyver) tartásához en
gedély szükséges, tehát mindenekelőtt a j 
fegyveradó nyilvántartások alapján és a 
csendőrőrsök segítségével megállapítandó, 
hogy kiknek van lőfegyverük. A községi 
elöljáróságok az erről szóló kimutatást a 
főszolgabíróhoz terjesztik be. Ezzel egyide
jűleg szabályszerű közhirrététel utján fel- 
szólitandók az összes fegyvertartók, hogy 
nyolc nap alatt a jegyzőnél engedély iránti 
kérelem előterjesztése végett jelentkezzenek.

Aki a kitűzött záros határidő alatt az en- I 
gedélyért nem folyamodott, attól a szabály- 
rendelet 8. §-a alapján a lőfegyver a csen- 
dörség, illetőleg rendőrség által azonnal le
foglalandó s ellene a kihágási eljárás meg
indítandó."

— Pénzintézeti könyvek bélyegilletéke
A vidéki pénzintézeteknél eddig nagy bizony
talanság uralkodott a tekintetben, hogy mely 
könyvek tekintetnek főkönyveknek s melyek 
látandók el ilyen fokú bélyegekkel. Sok 
olyan könyv van, melyet eddig segédköny
veknek véltek. Most a pénzügyminiszter 
határozottan megállapította, hogy a kétséges 
pénztári könyvek közül : takarékbetétekről, 
jelzálog kölcsönökröt, részletfizetés mellett 
eladott sorsjegyek és egyéb értékpapírok 
eladásáról (részletügyekröl) vezetett törzs
könyvek főkönyveknek tekintendők és az 
illeték díjjegyzék szerint ivenkint 50 filléres 
bélyegilleték alá esnek.

— Hogyan lehet ajánlott levelet fel
adni? Fontos reform lépett életbe a posta
forgalomban. Az ajánlott leveleket ezentúl 
levélszekrénybe lehet dobni. Május elsejétől 
kezdve 16, illetve 35 filléres, vörös szegé l
lyel ellátott borítékokat hozott az ajánlott 
levelek számára forgalomba a posta, hogy 
a kezelésénél az ajánlott levél könnyen meg
különböztethető legyen. A borítékért külön 
egy fillér fizetendő. Az uj levélboritékon 
hely van hagyva arra, hogy az ajánlott level 
feladója feljegyezze oda nevét, foglalkozását 
és lakását, hogy igy neki szükség esetén a 
feladási igazolvány később is kiadható legyen. 
Az ajánlott küldemény feladására bármely 
postagyüjtőszekrény használható.

— Kósza hir. Gusztin Mihály volt vér
ségi most jászfényszarui tanítóról az elmúlt 
hetekben valaki azt a hirt terjesztette, hogy 
mérgezésnek esett volna áldozatul. Ennek 
cáfolatául levelet irt nekünk f. hó 6-án, 
amelyben arról értesít bennünket, hogy jó 
egészségben élvezi a szép májust és mi ezt 
megoldhatjuk azzal, hogy f. hó 4-én Aszó
don volt s szerkesztőnknek alkalma volt 
személyesen meggyőződni arról, hogy Gusztin 
ur, aki azelőtt vérségi tudósitónk volt, tény
leg a legjobb egészségnek örvend, sőt bírjuk 
Ígéretét, hogy lapunk szellemi részét cikkeivel 
ezentúl is gazdagítani fogja.

— Gyermek kiállításokat azért rendez
nek, hogy az egyes tápanyagok értékét meg
állapíthassák. —  A legnagyobb dijak nyer-

— Rossz benyomást gyakorolnak a
ferdére taposott cipősarkok. Utasítsa azért 
cipészét, hogy cipőit azonnal bersonozza, 
vagyis valódi Berson gummisarkokkal lássa 
el és ön ezzel eléri, hogy cipői állandóan 
elegánsan maradnak. 1)

ö n  k á r o s o d i k
hogyha nem hirdettet: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi Jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

— Legfinomabb, elszakíthatatlan, francia 
„M im i" férfi gummi-óvszer 1 tucat 2 korona 
50 fillér, 2 tucat 4 korona 50 fillér, 3 tucat 
6 korona. Portó 30 fillér.

„HezM, Budapest, V ili. Losonci-utca 13. 
Diszkrét szétküldés.

Szépen bútorozott és vil
lany világításra berendezett

két gargon-szoba
azonnal kiadó. —  Cilii 
a kiadóhivatalban. ,\ v

tesei azok a szülök, akik az elválasztás pil
lanatától kezdve Phosphatine Falieres-el táp
lálják a gyermeket, mert ki azzal táplálkozik, 
szépen fejlődik és nem kap bélhurutot. 
Világhírű gyermekorvosok egyhangú véle
ménye, hogy a gyermek táplálását az elvá
lasztás idejétől a legtökéletesebben a világ
szerte kedve.t „Phosphatine Falieres** táp
szerrel eszközölhetjük.

— Leesett a kocsiról. Holicza Pál acsa 
lakos, báró Prónay S. Gábor bérese oly 
szerencsétlenül esett le a megrakott szekérről, 
hogy a kerekek alá került, amelyek rajta 
keresztülhaladtak és eltörték nyakszirtjét. 
Holicza azonnal meghalt.

— Kitüntetés. Örömmel vettük tudomá
sul azt a nagybecsű kitüntetést, melylyel az 
egész országban népszerű és közkedvelt 
Wagner a „Hangszer-Király" céget a leg
utóbb lefolyt milánói nemzetközi kiállításon 
kifogástalan jóságu és elsőrendű hangszereiért 
megjutalmazták. Ugyanis a legnagyobb és 
legértékesebb dijakat Ítélte meg a kiváló 
cégnek a kiállítás zsűrije, amennyiben arany
érmet, érdemkeresztet és elismerő díszokle
velet kapott, melyek eredetije a cég helyisé
geiben láthatók. Kétségkívül ez a kitüntetés 
egyben a magyar ipar dicsőségét is jelenti, 
mert a legutóbbi időkig a mi hangszer 
iparunk nagyon szerény keretek között 
mozgott és ezért Wagner a „Hangszer- 
Király" cég érdemei elévülhetetlenek, mert 
a külföldön is megmutatta, hogy már nálunk 
is fejlett fokon áll a hangszer ipar, miért is 
helytelenül teszi az, ki külföldre fordul hang
szerekéért, mert azokat oly jó m#nőségben 
és olcsó árak mellett beszerezheti Wagner a 
„Hangszer-Király"-nál (Budapest, V III kér. 
József-körút 15.)

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petőfi-nyomdában, Aszódon.
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KOLLARIT-j
BŐRLEMEZ

kaucsuk-kompozilióval bevonl ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetöfedéllemez.

VÉD TELEN ÜL TARTÓS
Régi zsindelytetök átfedésére kivá-1 
lóan alkalmas. Sem mázolni, sem I 

mészlével bekenni nem kell j

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9 1 IlV L n d en  jóizlésű ember

ruháját

Aszódon i

Pálinkás István
angol férfi-' és női szabó''

Vlt nál készitteti el.

Sürgős figyelmeztetés!
A tisztelt közönséggel van szerencsénk tudatni 

hogy az összes illatszer, pipereszappan, arckrémek 
általában valamennyi kozmetikai és háztartási cik
kekről szóló kimerítő 24 oldalas értesítőnk ujabli 
kiadása már megjelent: kérjük meghozatni. — In
gven és bérnicntve küldi s/ét a „Hez" illatszertár 
vezetőség. Budapest, V ili. Losonci-utca 13.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Imakönyvek
a római kath. hívek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 2’70 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 még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

dicsé Vasáru eladás!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönségei 

hogy a volt Weisz László cég csődtömegé 
és pedig vas-, szerszám és gazdasági géf
árukat megvettem és ezeket mélyen leszállítót 
árban ott a helyszínen kiárusítom.

diamant  Márton
vaskereskedő

Aszód.

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

F o n t o s !
„He/." kölnivíz 1 üveg 50 fillér, 3 üveg 1 korona 

30 fillér.
„Hez“ kölnivíz fél liter 3 korona, „Hez" kölnivíz 

egy liter 5 korona 50 fillér.
..Hez" kölnivi/.-s/appan 1 drb. 60 fillér, 3 drb. 

1 korona 60 fillér.
A minőség elsőrendű voltáért felelősséget vállal- 

lunk. Küldi: „Hez" illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

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

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

T a n ü I ó I * á n y o k
fizeiéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

Nem mese! 5
csoda szappanunktól el nem múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. 1 drb.
. Hez* Csodaszappan 2 kor. 5 0 lill,3 d rb . 
„Hez“ Csodaszappan 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
portó 30 fillér, utánvételes Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez" illats/ertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

"Király Ernő mulat"
ez a cime a legújabb rendkívül sikerű t humoros 
dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül „Sok
szor úgy szeretnék sírni", „Futóbolond", „Teme
tés volt a faluban" stb. Darabja 2.50 fill. K hang
lemezek eredeti felvételben kizárólag egyedül csakis

WÁ6NER
„Hangszer-Király-nál kaphatók. — Budapest, Jó/sef- 
körut 15—20. Alig használt nagy dupla hangleme
zek óriási választékban darabja csak 60  fill. Leg
olcsóbban jav ít! — Lemezcsere ingyen l — Kérjen 
nagy fényképes árjegyzéket.

Övás! Figyelem a „Wágner“ névre 
és a 15— 20. házszámra.

<  ----- -------- »

7íltálál.áU I ’HCZ' arCkrémC • 80 ,illér
• M n  Y  P l  V i l i  f  ..Hez" arcszappan 80 „

f  *2 1 #  ttHez" arcpouder 80 „
3 drb. bármelyikből egyszerre rendelve — a pénz 
előzetes beküldésénél bérmentve. Diszkréten küldi: 
„Hez" illetszertár Budapest, Vili., Losonci-utca 13. 
Nagy árjegyzékünk ingyen és bérmentve.

< --------- --------  ----------

Gépészkovács
egy legénynyel kerestetik a túrái 
uradalom monostorligeti gazdasá
gába. Az állás május 15-én el
foglalandó. Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezni lehet báró 
Schosberger Viktor uradalmi 
intézöségénél, Monostorliget, 
utolsó posta Galgahéviz. :: ::

Cigányprímás!

Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
.mert a „B IB E R " absolut vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és viiállásos helyiségek tökéletes szárazzá tételét.

„BIBER"-rel bármoly kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B IBER " megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.

Prospektust, használati utasítást és minden A „B IBER-M ÜVEK" egyedárusitója

egyéb feMiágositást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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