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A munkaszünet csődje.

Milyen sok hűhó, mennyi előkészü
let, stúdium, ankétezés, kereskedelmi 
és ipari körök fölháborodása és e föl- 
háborodás már milyen nehéz politikai 
és társadalmi eszközökkel való legyű
rése volt szükséges ahhoz, hogy kö
rülbelül másfél évtizeddel azelőtt a 
vasárnapi munkaszünet törvényerőre 
emelkedjen. Mindenki, aki az ország 
kultúráját a szivén viselte, boldogan 
köszöntötte az első vasárnapot, amikor 
az üzletek ajtait be kellett zárni és a 
műhelyekben nem volt szabad dol
gozni. Egy uj alakulást vártunk ettől 
a törvénytől. Mindenki meg volt róla 
győződve, hogy ez az uj intézkedés a 
város népét józanabbá, erősebbé és 
kulturképesebbé fogja csinálni. Min
denki meg volt győződve róla, hogy 
csakis ez a törvény lehet az első lép
csőfok arra a magasságra, amely felé 
a nyugaton a tömegek törekszenek: 
az önbecsülés magaslatára. Előbb le
gyen meg a munkaszünet, mondták 
akkoriban a bölcsek, majd lépésről-

lépésre ki fogják vívni a városiak a 
nyolc órai napi munkakötelezettséget, 
követelni fogják az ingyen oktatást, az 
ingyen közfürdőt, az olcsó közlekedési 
díjszabást, az egészséges lakást, a jó 
húst és a hamisítatlan élelmiszereket. 
Mindazt, amire a városi embernek 
szüksége van, ha nem mint igavonó 
barom, hanem mint ember akarja le
élni napjait.

A munkaszünet már életbe lépett 
oly régen, hogy a fiatalabb generáció 
alig emléksik azokra a küzdelmekre, 
amelyeknek a vasárnapi szünet lett a 
vége. Akik lépésről-lépésre figyel
tük az uj törvény hatását, aggódva 
láttuk, hogy bizony egészen más ered
ményeket szült, mint amilyenekre el 
voltunk készülve. A legkézenfekvőbb 
eredmény maradt el, a pihenés. 
Amelynek az lett volna a célja, hogy 
a kővetkező hat munkanapot megifjo- 
dott erőben végezze a munkásság. 
Ehelyett azonban mit tapasztaltunk? A 
vasárnap nem a pihenés, a szellemi 
szórakozás, az erőgyűjtés napja, ha
nem a tobzódás, az ivás, a tánc és az 
izgalmas mulatságoké. Tessék csak

egyszer széjjelnézni egy vasárnapi 
„pihenő" közönség között. Tessék csak 
a vendéglőkbe, vagy a tánctermekbe 
kimenni és tanulmányozni a nép egy
szerű gyermekeinek mulatságát a fő
városban. És ha már ezzel a stúdium
mal végeztünk, menjünk ki a falusi 
nép közé, a mezőgazdasági munkások 
körébe. A duhajkodás, a késelés, a 
bor és pálinka mértéktelen ivásba, a 
tánc és dáridó képezik itt a vasárnapi 
szórakozást.

A vasárnapi szünet megalkotóinak 
nem ez volt a céljuk, az világos. Nem 
mondjuk, hogy a munkásnép gondol
kodó része nem érett meg erre a 
törvényhozási újításra. Hiszen ha nem 
lett volna, aki őszintén és abból a cé l
ból akarta volna a munkaszünetet, 
hogy a vasárnap neki egy boldog pi
henő napja legyen, akkor nem lett 
volna olyan sem, aki megalkossa a 
törvényt. Mert hiszen a törvényhozó 
urak rendszerint egy külső szükség
letnek engednek. Akarva, vagy nem 
akarva. Bizonyos, hogy vannak olyan 
rétegei és körei a munkásosztálynak, 
amelyek átértették a vasárnapi munka-

A modern és a falusi 
ember.

Az úgynevezett modern ember valami kü
lönös önmegelégedést érez, amikor szembe
állítva látja magát a nép egyszerű emberével.

Ezt egy régi időkbe való, balitéletekkel és 
babonákkal telitett ember gondolja, inig jó 
magam nyílt eszü, tudományos fegyelmezett
ségben edzett agyvelejű, a mai korba beillő 
ember vagyok.

És szinte sajnálja a földmivest, a gazdát, 
vagy a kisebb képzettségű iparost, amikor 
ezek az égboltozaton tapasztalt változatok
ból következtetnek az időjárásra, amikor em
berek és állatok gyógyításához olyan füveket 
és folyadékokat használnak, amiket öreg 
parasztemberek ajánlanak.

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt, hogy volta- 
képen mi is az a balitélet ?

A kifejezés azt a fogalmat födi, hogy va
laki valami lehetetlenben, a természet sorá
val ellentétesben hisz. Pedig hát az ilyesmiben 
okos és tudós emberek is hisznek. Hisznek, 
mert kénytelenek vele. A lehető és lehetetlen 
dolgok közötti külömbséget nem a mi kép
zettségünk érezteti velünk, hanem a tapasz

talat. Minden uj természeti jelenséget tapasz
talásból tudunk és ennek tulajdoníthatjuk, 
hogy lehetetlennek látszó dolgokat, amikor a 
tapasztalat a lehetőség mellett bizonyított, a 
legtermészetesebbnek találunk.

Itt áll mindjárt a közemultból egy-két 
példa.

Húsz évvel azelőtt, ha az úgynevezett 
modern embernek azt mondja valaki, hogy 
mód van rá, hogy az embert úgy fényképez
hessék le, hogy sem ruha, sem hús nem 
rajzolódik le a lemezre, hanem csak csont- 
részei a testnek, akkor ez a modern ember 
vagy azt hiszi, hogy babonás vagy azt, hogy 
bolond ember beszél hozzá. Amikor azonban 
jött Röntgen természettudós és az általa föl
fedezett sugarakkal való tapasztalatait bemu
tatta tudóstársainak, azontúl már a legtermé
szetesebb lett az, amiről azelőtt legföljebb 
ha tréfásan lehetett beszélni.

Ha azt állította volna valaki a drótnélküli 
táviratozás előtt, hogy a levegőben olyan 
villamos hullámzásokat lehet előidézni az 
egyik állomásról, hogy azokat a másik állo
más közvetítő eszköz hijján is átveszi, akkor 
a bizonyos modern ember megint csak le
sajnálta volna a jó embert, akiben volt any- 
nyi naivság, hogy azt jó maga elhitte és 
annyi vakmerőség, hogy ezt a hitét más va

lakire is rásózza. Ma már oly vígan dolgoz
nak a drótnélküli távíróval, hogy nagy 
oceánjáró személyhajókon naponta újságot 
adnak ki. Az újság tartalmát pedig azok a 
drótnélküli táviratok képezik, a melyeket út
közben a partról vesz föl a gyorsvonati se
bességgel úszó hajóóriás.

Ma egy bank omlik össze Londonban, az 
igazgatóját hűtlen sáfárkodása miatt börtönbe 
vetették. Holnap már az arcképe megjelent 
egy párisi újságban. Hogyan lehetséges ez, 
amikor a tengeri utat nem is számítva, más
félnap kell hozzá, mig a vasút ebből az 
egyik világvárosból a másikba ju t?  A fele
letet megint csak megadja egy táviró-csoda. 
Nagy villamossági feszültséggel egy tü a 
fölvevő helyen ugyanolyan sorokat ir le, mint 
amilyeneket a föladó helyen kopogtak le. A 
kép vázlatát Londonban lerajzolom a tele- 
graf-tűvel és a másik másodpercben már 
Párisban látszik ugyanaz a tünyom. Egy fél
óra alatt az egész kép itt áll előttem. A ké
pet most érzékeny vegyi réteggel átvont 
vaslemezre vetíti a cinkografus, aki aztán 
kimaratja a képnek a hézagos részét és egy 
óra alatt már nyomdába készen áll a klisé.

Amit lehetetlennek hittünk, arról ime ta
pasztalhatjuk, hogy lehetségessé vált. A nagy 
természet egy ideig titokban tartotta előttünk
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szünet tendenciáját, vannak munkások, 
akik vasárnapjaikat nem teszik tönkre 
izgató, testsorvasztó és szellemet bé
nító mulatságokkal. Vannak okos és 
önérzetes munkásaink, akik tudják, 
hogy csak józan ésszel tudják kivívni 
mindazon emberei és társadalmi java
kat, amikre áhítoznak és ezeket vasár- 
naponkint vagy könyvtárakban, vagy 
fölolvasásokon, vagy családi körben a 
szabadban látja az ember.

Ámde a pihenőknek egy kisebb ré
szét teszik ezek. A nagyobbik rész az 
még mindig nincs áthatva attól a gon
dolattól, hogy a vasárnapot megszen
telni kell és nem megszentségteleniteni 
mértéktelen ivással és testi kicsapon
gásokkal. Ezt a részt pedig a törvény 
erejével kellene rászoktatni arra, hogy 
példát vegyen a másik résztől, ha 
maga jószántából nem tudja, vagy 
nem akarja fölismerni a javakat, 
amelyeket a vasárnapi munkaszünet 
magában rejteget. Továbbképző vasár
napi tanfolyamokat kell életbe léptetni 
és kötelezni a munkásságot ezeknek a 
látogatására.

Mintánk a közeli Németország le
hetne, amely hasonló államformák 
között fejlődött, mint mi. Ők is átél
ték a hűbéres rendszert, az abszolutiz
must és végül a polgári alkotmányos
ságnál, aminek alapját a szabadelvü- 
ség képezte, megálltak. És jött az a 
társadalmi osztály, amely a javakat 
teremti elő, a munkásság is rész kért 
magának az ország ügyeinek intézésé
ben. Más érvei nem voltak becsüle
tességével, szorgalmával, józanságával, 
hasznavehetőségével és az intelli-

most már elárulta a titkot. És igy ki tudja, 
hány titok van még, amelyeket majd csak 
később fog elárulni nem nekünk, hanem az 
utódainknak a természet.

Nem akarjuk a kontárok és parasztasszo
nyok dolgát védeni, de hány esetben történt, 
hogy népies medicina meggyógyította a bete
get ?  Hiszen a hivatalos gyógyszerek is úgy 
kerültek a gyógyszerkönyvbe, hogy megta
pasztalták ahhoz, amahhoz a betegséghez 
való gyógyhatását. Vagy lehet azt matema
tikailag bebizonyítani, hogy a gyüszünövény 
olyan mérget tartalmaz, amely a szívműkö
dést gátolja.

Látjuk tehát, hogy a „modern ember4* is 
bizony csak éppen úgy nem tudja okát adni 
a világon történő jelenségeknek, mint a többi, 
akik fölött sajnáló gúnnyal mosolyog. Pedig 
amikor a föídmives ember prognózist csinál 
az ég sziliéről, akkor ezt ugyanolyan okok
ból teheti, mint a müveit ember, akinek 
megvannak az időjósláshoz való segédesz
közei, de azért épp úgy tévedhet, mint a 
parasztember. Azt pedig biztonsággal meg
jósolni, hogy augusztusban hőség, február
ban meg fagy lesz, ahhoz már igazán nem 
kell nagy tudomány.
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genciájával érvelt. Ezek az érvek ha
tottak és ma már törvényt alkotni a 
munkásság meghallgatása nélkül nem 
lehetséges.

Csakhogy nézzük ám meg a német 
munkásságot vasárnap. Klubjaik, isko
láik, gyülekező helyeik tömve vannak 
és nem beszélnek másról, mint köz
ügyeikről, helyeslik vagy elvetik az 
egyik vagy másik népjóléti indítványt, 
agitálnak egy-egy eszme mellett. Az 
ember úgy is érvényesül, ha nincsenek, 
akik a szekerét tolják. Nem az em
bereik tekintélye kell nekik, hanem a 
gondolat, amely a jólétüket biztosítja. 
De arra, hogy az emberek odaát 
Németországban ilyenek, őket megta
nították. A német-francia háborúban a 
német győzelmet Bismark és Moltke a 
német tanítóságnak tulajdonította. Egy 
értelmes, fölvilágosodott hadseregből 
félannyi elég egy győzelem kivivására, 
mint egy részegeskedő, kultiválatlan 
tömegből.

Tanítsuk a népet, hogy tartsa meg 
a vasárnapját pihenéssel, nemesebb 
szórakozással. Mert csak így remél
hetjük, hogy ő maga is megtanulja, 
hogy csak az önbecsülés ad jogot a 
boldogságra.

Aí. T

Hírek.
— Ministeri dicséret. A in. kir. pénz

ügyminiszter felhatalmazta a budapestvidéki 
kir. pénzügyigazgat'>ságot, hogy a közadók 
kezelése körül tanúsított tevékenységükért a 
miniszter köszönetét és elismerését fejezze ki 
Fridiik Béla hévi/györki és Katona Endre 
boldogi községi jegyzőknek.

— Járási tiszti értekezlet. F. augusztus 
hó 27-én délután 3 órakor a főszolgabírói 
hivatalban járási tiszti értekezlet lesz, amelyre 
a járásnak jegyzői karán kívül valamennyi 
működő orvosa is hivatalos. A tiszti értekez
letnek a tárgysorozata a következő:

1. A tíidövész elleni védekezés tárgyában 
kiadott ministeri rendelet egyöntetű alkalma
zása tárgyában megállapodás.

2. A közutakon közlekedő jármüveknek 
jelzőtáblával való ellátása folytán szükséges 
intézkedések megtétele.

3. Egyéb időközben beérkezett ügyek.
4. A husvizsgálati szabályrendeletek mi

kénti megalkotása.

— Aratósztrájk Túrán Rolf Camillo 
túrái bérletén az aratók a szerződés teljesí
tését megtagadták, ügy értesülünk, hogy já
rásunk főszolgabirája Sárkány Ernő f. hó 
25-én délelőtt személyesen fog kiszállni Tú
rára, hogy az ügy mibenlétéről meggyőződ
jék és a megfelelő intézkedéseket a sztrájk 
megszüntetésére megtehesse.

— Feltámad az automobiljárat Aszód 
és Szirák közt Bíró László nógrádkállói 
gyógyszerész — mint biztos forrásból érte
sülünk -  f. évi szeptember elején újra meg
indítja az automobiljáratot Aszód és Szirák

1913. augusztus 24.

községek közt. Az automobil 14— 16 utas 
befogadására lesz alkalmas és a következő 
községeket fogja útjában érinteni: Kartal, 
Verseg, Kalló, Erdőtarcsa, Héhalom, Nagy- 
kökényes, Egyházasdengeleg és Szirák. 
Kívánjuk, hogy ezen újabb vállalkozás sze
rencsésebb legyen az előbbinél és a közsé
gek fejlődése érdekében oly szükséges köz
lekedési eszköz állandósuljon.

— Uj sertéshizlaló-telep. Kami Sándor 
galgamácsai lakos Galgamácsán sertéshizlaló
telepet szándékozik létesíteni. A telep enge
délyezési eljárás f. hó 25-én d. u. fog a 
közigazgatási hatóság részéről megtartatni 
ugyanott.

— Képviselőtestületi gyűlés Versegen.
Folyó hó 16-án rendkívüli közgyűlést tartott 
Verseg község képviselőtestülete, amelyen 
több fontos községi ügy került tárgyalás alá. 
Többek közt határozatot hozott a képviselő- 
testület a távirdahivatal felállításának költ
ségeihez való hozzájárulás tárgyában. A táv
irdahivatal felállitási költségeiből a községre 
igen csekély rész esett, mert a költséget a 
távirdahivatal felállítását kérelmezők közada
kozásból fedezték majdnem. így Majthényi 
Károly nagybirtokos egymaga 100 koronát 
ajánlott fel és mások is kisebb-nagyobb ösz- 
szeggel járultak hozzá.}

Különös érdekességet nyert a közgyűlés 
azáltal, hogy Zsingor József közs. képviselő
— aki báró Podmaniczky Géza ő nagy
méltóságát helyettesíti a képviselőtestületben
— napirend előtt szót kért és keresetlen 
szavakban előadta, hogy ő régebben mint 
választott közs. képviselő több Ízben kemé
nyen megtámadta Acsay Vilmos közs. jegyzőt, 
valamint a képviselőtestületnek ama tagjait, 
akik az ő felszólalásait nem pártolták. Utóbb 
belátta, hogy csúnyán félre lett vezetve és 
akkori tettét most már sajnálja és bánja. 
Most hogy először van alkalma újból a köz
gyűlésben szólni, kéri Acsay jegyző és a 
községi elöljáróság bocsánatát.

Mire Acsay jegyző a maga és az elöljá
róság nevében nyomban kijelentette, hogy 
örömmel veszi tudomásul előtte szóló kije
lentését, annál is inkább, mert még jogtalan 
niegtámadtatást is szívesen eltűrt, úgy ő, 
mint az elöljáróság, ha a község érdekei úgy 
kívánták. A község érdekei mindennél 
előbbrevalók és azoknak előbbre vitelében 
szívesen fogadja ezentúl is együttműködését.

— Aszód község képviselőtestülete
tegnap augusztus 23-án délután 3 órakor 
rendes közgyűlést tartott, amelyben a tanács 
által az 1914 évre megállapított költség- 
vetést tárgyalta és változás nélkül elfogadta. 
A költségvetés szerint 76387*69 korona a 
bevétel, 104792 64 korona a kiadás, fedezet
lenül marad 28985 85 korona ; ami 60%> 
pótadó kivetést tesz szükségessé. (1913 év
ben 74°/o volt a pótadó.)

A tüzvizsgálóbizottságba beválasztották: 
Walla Ákos bírót, Matolcsy Kálmán tűzoltó
parancsnokot, Haulits Antalt és Rausz 
Istvánt.

— Gödöllői Sport Club Aszódon. Ked
vező idő esetén vasárnap Gödöllő fog el
jönni Aszódra egy barátságos mérkőzésre, 
mig ha az aszódi pálya nagyon sáros lesz 
Aszód rándul át Gödöllőre.

A gödöllői csapat kb. egy klassisu az 
aszódival, igy érdekes küzdelemre van kilá
tás és a pillanatnyi diszpozíció fog dönteni.

A mérkőzés kezdete V24 órakor.
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—  Leszám olás. Híres legény volt Makó 
Pista és vidékünk valóságos réme. Nem volt 
Aszódon oly baromfiudvar, amelybe éjjel be 
nem tört volna, százszámra rabolva a szár
nyasokat mindaddig, inig a f. évi tavasszal 
Sándor csendőrőrmesterünk kézre nem kerí
tette. A pestvidéki kir. törvényszék tegnap, 
azaz f. évi augusztus 23-án ült felette tör
vényt, mely alkalommal az aszódi károsultak 
egész légiója jött össze a főtárgyalási te
remben. Úgy értesültünk, hogy lopásaiért, 2 
évi és 3 hónapi börtönbüntetést szabott reá 
a törvényszék.

S p o rt.
MAFC.—ASE. 8 : 1  (4 :0 ) .

A műegyetemiek football intézői — nyil
ván féreértve az A SE. vezetőségének inten
cióit —  Szt. István napjára nagyon vegyes 
csapatot küldtek. A nagy haranggal beharan
gozott propaganda mérkőzés első tiz perce 
már meghozta a csalódást. Már akkor meg
látszott, hogy nem az a M A FC  az, amelyet 
vártunk, amelytől játékosaink tanulni akartak 
és amely hivatva lett volna arra, hogy szak
értő közönségünknek egy magas nívójú, 
— sportszempontból művészi élvezetet nyújt
son. Ez a csapat, amelyet láttunk és az a 
játék, amelyet bemutattak, sem közönségün
ket, sem pedig játékosainkat nem elégí
tette ki.

A műegyetem tizenegy embere közül csu
pán három volt az első csapatbeli: a Sze
nes— Adler backpár és Hlavay II. balszélső. 
Ez a három játékos toronymagasságban állt 
a többiek felett, óriásit produkáltak. A le
génység másik, tehát háromnegyedtésze tipi
kus másodklasszist képviselt. Bizony nagyon 
„erőlködtek**, hogy egy-egy gólt elérjenek ; 
ha a játékban nem tudtak, legalább a „gól- 
gyártásban* akartak kitűnni. Közülük csupán

Bini —  a már nálunk ismert centerhalf — 
állotta meg helyét, mint a MAFC. klasszisát 
megütő játékos.

A mieink óriási lámpalázzal dolgoztak. A 
vendégcsapat jó hire, a biztos vereségtől 
való megokolatlan félelem olyannyira ide
gessé tette legénységünket, hogy szinte alig 
ismertünk rájuk. A védelem nagyon sokat 
hibázott — még az alig veszélyes támadá
sok leszerelésénél is, előreadott labdáik túl
ságosan gyengék voltak ahhoz, hogy a saját 
embereik foghatták volna fel. Ezért dolgoz
ták magukat agyonra a halfbackek, akik na
gyon kifogástalan munkát végeztek, de ter
mészetesen ők sem tudták a minden rend
szer és passakció nélküli csatársort, gyors és 
erőteljes támadásokba vinni. Itt említjük meg, 
hogy Einberger hiánya e tekintetben is 
erősen érezhető volt. Éppen ez a rendszer
telen munka hozta azt, hogy az ellenfél 
klasszis hátvédjei minden támadást nemcsak 
leszereltek, hanem háromnegyed pályahossz- 
nyi rúgásaikkal ismét veszélyes helyzetbe 
hozták alig védett kapunkat, könnyű dolgot 
adva — a sokszor erőszakoson dolgozó — 
csatáraiknak. Mezőnyjátékot általában vajmi 
keveset láttunk, jeleként annak, hogy a két 
csapat csatárlánca között sem küzdelem, de 
erődifferencia sem volt.

A mérkőzés részletes lefolyásáról hü képet 
nem adhatunk; általában minden a „kapkodás** 
jegyében folyt le Mindkét félidőben négy
szer járta meg a labda kapunkat, egyetlen 
gólunkat a második félidő 18-ik percében 
Németh — a csapat legjobb embere — lőtte.

A matchet, amelyet nagy és előkelő kö
zönség nézett végig — pártatlanul és meg
elégedéssel Birő Sándor (BA K .) vezette.

Mérkőzés után az A SE . vacsorával vendé
gelte meg a műegyetemieket, akik nem győz
ték dicsérni és eléggé megköszönni Micsinay 
elnök Ízletes papiikás különlegességét.

B. Oy.

— Bersonozza cipőit és sétái akkor 
kétszeresen kellemesek lesznek Önnek, ügyel
jen azonban arra, hogy a valódi „Berson** 
gummisarkot kapja. 4)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen fér

jem elhunyta alkalmából jóleső részvé
tükkel nagy bánatunkat enyhíteni igye
keztek, fogadják ez utón is hálás 
köszönetünket.

Aszód, 1913. augusztus 21-én.

özv. Négyesy Ferenczné 
és családja.

Ne cipeljen árut Budapestről, mert Aszódon olcsóbban kapja.
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S tirn á th  Károly
háza a pesti-utcában szabad kézből

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
közigazgatási bizottsága Szám : 4287. k. b. szám : 1913

Hirdetm ény.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási bizottsága közhírré 

teszi, hogy a m. kir. államvasutak Hatvan állomásának bővítésére Boldog 
község határából szükséges ingatlanok kisajátítási tervei Boldog község 
házánál közszemlére kitétettek s a tárgyalás Hatvan állomásra 1913. évi 
augusztus hó 29-nek d. u. 3 7 2  órájára kitüzetett, mely alkalommal a ki
küldött bizottság a kisajátítás terv megállapítása felett akkor is érdemileg 
határoz, ha a tárgyalásra a kisajátítást szenvedő birtokosok közül egy 
sem jelennék meg s hogy a megjelenés elmulasztása miatt igazolásnak 
helye nincs.

Budapest, 1913. évi augusztus hó 2 .

A vármegye közigazgatási bizottsága nevében :

Fő- és alispán szabadságon 
az 5429/eln. Bm. sz. alatt 

P. H. nyert felhatalmazás alapján :
Agorasztó s. k.

főjegyző.

Tantestületei;,
isKolafentarMH

figyelmébe!
Felvételi, előmeneteli és mulasztási, haladási 
és látogatási naplók, oszlálykönyvek a min. 
rendeleteknek mindenben megfelelően, a leg
olcsóbb árban, bekötve, fűzve kaphatók az

Aszódi Petőfi Könyvnyomdában.
Tessék rendelését már most idejekorán 

feladni!

A legszóraHoztatdbb

hangszereket szállítja

W / í  KI F D ..Hangszer -Király-tói 
I I  Iái 1 ^  Budapest, Jó/sef-körut 15.

Hegedű, 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona. 
Mandolin vagy üuitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fónykópes hangszerárjegyzék ingyen!

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

Gyászjelentések,
koszoruszalagok

nyomását egy óra alatt elvégzi a 
Petőfi nyomda Aszódon.

Tanonc
fizetéssel felvétetik az Aszódi Petőfi 

nyomdában.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettél: 
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 JCirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.
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