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Kéziratokat nem aduuk 
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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nvjomdában, Aszód, Főút ^82. szám.

Népszokások összeírása.

Temesvárniegye közigazgatási bizott
sága, amint arról a lapok napokkal 
azelőtt értesítették a közönséget, egy 
érdekes akciót indít meg abban az 
irányban, hogy a falusi népszokások, 
babonák, viseletek, hagyományok és 
jellegzetes nyelvjárások vármegyéről- 
vármegyére összeirassanak. Ennek az 
összeírásnak, amelynek hivatalból, köz- 
igazgatási utón kellene megtörténnie, 
az lenne az intenciója, hogy összeirt 
lakodalmi, keresztelői, temetési, ünnepi, 
templomi, bucsui, babonás és egyéb 
népszokásokra vonatkozólag megálla- j 
pittatnék az, melyek közöttük közegész
ség és járványrendészet szempontjából 
büntetendő kihágások, vagy melyek 
kapcsolatosak büntetendő kihágások 
elkövetésével; ezeket a népszokásokat 
a hatóságok figyelemmel kisérnék és 
felvilágosítás, vagy ha kell üldözés 
utján köztudatból kiirtani próbálnák, 
ami közrendészeti szempontból bizo
nyára kedvező hatást idézne elő. Két
ségtelen ezenkívül is az, hogy az ösz- 
szeirt különböző népszokások ethnogra-
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fiai tekintetben is kiváló értéket kép
viselnének.

A tudomány már régen foglalkozik 
a népszokásokkal, az egyes vidékek 
dialektusával, a képzőművészet már 
régen felismerte azt az értéket, amit a 
népnek naiv és nemes művészete ter
mel a különböző vidékeken. És nem 
szaktudományos, hanem gyakorlati ér
téke is lett a nép művészetének, gon
doljunk csak a kalotaszegi varrottasra, 
amely már megtette hóditó útját a 
szalonba is, sőt aki figyelemmel kiséri 
az angol előkelő, művészi lapokat, az 
látja, hogy már szinte állandósított 
rovata minden ilyenfajta folyóiratnak a 
magyar népművészet.

De ennél sokkal magasabb cél az, 
hogy ezeket a népviseleteket és nép
szokásokat, amennyire azok nem ellen
keznek a kultúrával, azokat lehetőleg 
konzerváljuk, vagy a megfelelő stílus
ban fejlesszük.

A nép lelkének megnyilatkozását 
tapasztalhatjuk nem csak a beszédben 
és gondolkozásban, hanem gyakran a 
külsőségekben is ; egy ruha, egy kü
lönös taglejtés, egy kézmozdulat telje
sen elegendő ahhoz, hogy megismer

jük az illető belső karakterét. Azonban 
üldözni és pusztítani kell mindazt a 
népből, ami mint kártékony és babona 
jelentkezik benne. A babona egy jár
vány, amely átszármazik az egyik faj
tából a másikba és amelyet nem lehet 
kigyógyitani csak neveléssel vagy pe
dig preventív intézkedésekkel. Temes- 
vármegyének ez az okos akciója egész 
bizonyos, hogy lelkes követőkre fog 
találni. Egészen bizonyos, hogy a kö
zönség és a hatóságok karöltve fognak 
munkálkodni azon, hogy ezt a szép 
célt elérhessék.

Az angoloknál ez nem egészen új
szerű mozgalom. Angliában a Folklore- 
mozgalom körülbelül tizenöt esztendős. 
Tudósok kezdték és hatóságok folytat
ták a népszokások, a festői népvisele
tek, közmondások összegyűjtését. A 
nagy akció előzménye rendszerint az 
agyvelejükkel foglalkozókban bukkan 
fel. Hogy ne mutassunk rá másra, 
elég ha megemlítjük a nagy francia 
forradalmat, amelyet enciklopedisták 
készítettek elő. Budenz József és 
Szarvas Gábor a magyar nyelvben 
rejlő kincseket ásták elő és ma már 
nagyszerű nyelvésztabor folytatja a

A remény.
Mi a remény ?  csalóka villanás,
Nehéz napok hűtlen lánya, 
Nyomorultak kegyes ellensége.
Derűs órák távolodó árnya,
Ö az, ki a vágyat —  saját anjyái

m eg veri,

S  bölcsőjét a szívben felleli,
D e ugyanott sírját is megássa,
S  aztán, —  öntüzében elhamvad. 

Ledönti a pokol kapuit . . .
D e menyországot —  m ég sem nyit.

8-

Szent Antal csodát tesz.
— Irta: Szabó Imre. —

—  Én nem becsülöm le a munkásmoz
galmak vezetőit, Azok is áldoznak. Zaklatják 
őket a hatóság nberei és a törvény nevé

ben becsukatják őket a birák. Vannak kö
zöttük izgatok, de vannak próféta lelkű 
nagyjaik is.

— A vallás henyeségre, istenszemléletre 
tanít és nem használ az emberiségnek. Az ő 
martyrjaik csak rajongók voltak, a mieink a 
munka áldozatai.

Ezt mondta a beteg ember alig hallhatón, 
minden benső felindultság nélkül és szinte 
várta, hogy a pap valami elfogadhatót felel
jen a vallásról.

— Én majd Páduai Szent Antalról fogok 
neked egyet és mást elmond tni. Ez kézzel
foghatóbb, mintha elméleti okoskodással kí
sérleteznék. Hallgass csak meg.

A pap pedig lágyan és kevés kenetesség
gel beszélt a szent ifjúságáról, amikor mint 
novicius egy beteg fekélyeit megcsókolta és 
a beteg a csókra rögtön visszanyerte egész
ségét. Amikor a szentlélek erejével tartotta 
Forliban csodálatos első heszédét; amint 
később IX. Gergely előtt mondott Rómában 
egy olyan szónoklatot, amelyet minden nem
zetiségű hallgató úgy értett meg, mintha az 
ő nyelvén beszélt volna. De a romanii cso
dát, amikor Szent Antal a halaknak beszélt; 
a különös öszvérről, mely egy délfrancia 
városban abrakolás közben letérdelt az oltári 
szentség előtt, vagy a csontok apró vesz-

szőcskéké változtak át rágalmazó kötényében 
— ezeket a csodákat későbbre hagyta, ami
kor — úgy vélte, hogy Andrist már egészen 
megnyerte a spanyol származású padovai 
szentnek. Annál többet mondott Szent An
talnak önérzetes, szinte hősi fellépéséről a 
zsarnok Eszalinóva! szemben. A pap —  elég 
okosan — a szentnek a gyógyítás terén való 
sikeréről beszélt a legtöbbet. Részint hagyo
mányos, közismert dolgokat, részint olyano
kat, amiket maga talált ki, hogy Andrist 
megtérítse.

Vilma már nem is bízott orvosban, csak 
a csodában, de ebben annyi határozottsággal, 
hogy biztosabbra vette Andris felgyógyulását, 
mint azokat a csodákat amiket Szent Antal
ról hallott, pedig ezekben ugyancsak hitt. 
Egy szép porcellán szobrot tett a beteg szo
bájába. A szent egy polcon állt és jóságosán 
nézett a betegre. A liliomot, amelyet a bal
jában tartott, mintha odakitiálta volna a be
tegnek és annyi bájjal intett Andris felé, hogy 
most már ő sem tudta, hogy ne adja-e föl 
a szociális álláspontot.

Tavasz jött és Andris gyógyulni kezdett. 
És megint akként látta a világot, mint a 
lázas téli éjszakákon. A természet ébredezett, 
mert napsugár melengette és pihent anya
föld táplálta. A szobor ott a szoba sarkába
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megkezdett m unkát. H un fa lvy  Já n o s  lépett. A posta- [és távirdaigazgatóság haj- keresésére indult s azt a község utcáján hi-
kezdte nálunk a fo lklórét, am ely  azon- landónak mutatkozott, hogy a jövő évben ányos öltözetbe, — fedetlen fejjel, ingbe és
írn i m ár nála is m egakadt ás H ív ó b a n  Hévizgyörk községet bekapcsolja a hálózatba, mezitlábosan — találták. Midón ez a köze-

^ Főszolgabiránk erre megjelölte a módját, hogy ledőket meglátta, azt kiabálta feléjük: „ne
maradt egesz az utolso időkig. O kos mi|y módon ,enne legkevesebb költséggel bántsanak, m egkell, hogy haljak, a gyer-
és m egszivle lésre m éltó dolgot kezde- keresztülvihető a telefon kiterjesztése a többi tyáim már égnek, nincs senkim, nem élhetek
ményez tehát Tem esvárm eg ye  és csak községbe is. Lehetséges és kívánni való, tovább!“ A csendőrség elfogta, felöltöztette
kívánatos, hogy m inél több követője hogy már a legközelebbi jövőben járásunk s elismervény ellenében átadta I ura község
akadjon. valamennyi községe be legyen kapcsolva a elöljáróságának.

telefonhálózatba. Főszolgabiránk eme fára- . . . . .
*• dozását úgy hisszük örömmel és hálával -  ^  ujoHcdssze.vás eredm énye az

-------  veszi tudomásul járásunk közönsége. aszodl J aras kdzsége.ben a következő:
Összeiitak 1. II. Hl.

H i r e k .  — Ezüstlakodalom . Gerő Lajos, a Bu- ! korosztályban

-  Közegészségügyi bizottsági tag. A (̂ esti Hir,aP b* ,ső ™ ! kal.á™ L  Aszód 42 17 11
vármegye közigazgatási bizottsága legutóbb lín'lePete iaf a^ a^ana 1 V.01 Bag 34 13 15
tartott közgyűlésén a vármegyei közegész- c u o Ja szó on szu une laza an. z un Boldog 21 12 13
ségiigyi bizottságba Sárkány László aszódi ” ePe >en a csa ac dkJain IVU en Vl) Domony 14 8 8

. . . . . .  .. . . .  Schreiber József aszódi főrabbi, a ki meg- naiaam/nrir \A i  igyógyszerészt ismét beválasztotta. . . .  f .  . . . , ..... ualgagyörk 1 4 / 7
áldotta a házaspárt, amelyet 25 evvel ezelőtt Qalgahéviz 19 13 10

-  A lkoholellenes népszanatórium. A ugyanő adott össze. Örömmel üdvözöljük Qalgamácsa 26 4 7
vármegye közönsége november havi közgyti- nli js ezen alkalommal az ezüstlakodalma- Hévizgvörk 24 lü  10
lésén a rákospalotai alkoholbetegek részére sokat. ^
felállítandó népszanatórium létesítéséhez 2000 , 3
koronával járult hozzá. Egyben kikötötte ma- 1 E ln iezavarodott rémtette. Lukács arla ^
gának azt a jogot, hogy a vármegye alis- András 50 éves, özvegy, 3 gyermek atyja, túrái Lura 59 30 29
pátija egy-egy szegéttysorsu alkohol betegei lakos lllul1 hó 29-é" a t,éli érákban elment Verseg 39 15 5
esetrö-esetre beutalhasson. a csendőrséghez és elpanaszolta, hogy veje Összesen 346 140 131

Lévai István szintén túrái lakos a saját há- újoncot.
-  H ivata lv izsgá la tok  Karlal községi,,- b̂ezárkózo„  s 1)elll a ,e|esége ruháit

vatali ügykezelését f. hó II- én ; Túra közse- nieggyuj,0„ a. feltevése az volt, hogy öngyil- | - A z  aszódi dal- és zenekedvelők
get pedig f. ho 12-en vizsgálta meg Sárkány k(|Ssá>;j száiu]ékka| tehette azt, miután fele- egyesülete tegnap szombat este tartotta a
Ernő főszolgabíró. Tegnap 13-án Oalgama- ^  ,)étola rossz viszonyban élt. Lövy-féle vendéglőben végleges alakuló gyü-
csán volt községi hivatalvizsgálat, amelyet Kacst(f József és F(izesi András csendörök , '^sét.
Madarász Elemér szolgabiro ejtett meg. A . T .él ... ...
hivatalvizsgálatoknál Révai Miklós járati ^  To, janos község, közeg- a panaszossal _  S irkőavatás . F. hó 9-én gyűltek össze
számvevő is közreműködött. Úgy értesülünk, * ! , \S. ,' ' . d a Brünauer-család hozzátartozói, hogy Fischer
hogy a vizsgálat e községekben is rendben j  al jelzett ház ajtajai bezárva találtak Mór polgárdii elhunyt földbirtokosnak bőid.
találta az ügykezelést. s, a k<’">l,aa)lon cs a háztetőn bűzös füsti Brünauer Mór vejének sirkőavatásán kegyele-

. . . . . .  töefult ki. A lakásban volt nagy füst miatt, tbk ad()jat terójják. A család részéről az el-
-  A járm üvek éjjelt m egvilágítása- az ablakon keresztül nem lehetett belátni s ,lunyt <izvtgye és fiai, továbbá sógora Ba lt i

ról szóló szabályrendeletet legújabban oca- a füst mindig jobban lódult kifelé. Az ott autr Alberl je,en,ek meg. A felavatást Schrei-
módositotta a vármegye, hogy ezentúl az megjelentek az hívén, hogy a lakás belülről ber ,ózsef förabbj végezte és azon a hilköz-
este sötétjében közlekedő jármüvek égő ég s Lévai is bent van. az ajtót betörték. A ség és az jzr. szen,egylet is képviselve volt.
lámpával vagy csengővel látandók el a köz- kamrában két szál gyertyát egy fél zsák Hagyományaihoz híven ez alkalommal is
lekedes biztonsaga erdekeben. habba elhelyezve, egve találtak, amitől a zsák nagyobb összeget áldozott a család a sze-

— Telefon hálózat a járásban  A köz- és egy mellette álló esernyő tüzet fogott, az Kényügy oltárán,
ségeknek a telefonhálózatba való bekapcso- esernyő mar teljesen elégeti, de Lévait nem
lása érdekében járásunk főszolgabirája a találtak sehol sem a lakásban. — Ö röm ünnepély a  m oziban. Megható,
posta- és tavirdaiga/gatósággal érintkezésbe A tűz eloltása után a esendői ség Lévai kedves jelenetnek voltak fül- és szemtanúi

mull vasárnap azok. akik este 8 órakor a 
moziban voltak. Rózsa István a mozgószin-

nem foglalt magában semmi alntatos tártál- és Jézus Krisztus vallását, amelytől még soha ház tulajdonosa, mozijának egy éves évfor
mai : egy mintázott porcellán darab volt és a még gondolatban sem tántorodiam el. A/, ur dulója alkalmából nagy és előkelő közönség
jóleső érzés, amit az emberben keltett, az akarata volt ez a megpróbáltatás, amelyet előtt Udvöz.ö beszédei intézett Sárkány Ernő
nem a pusztanyaku barát érdeme, hanem a megadással és türelmes bizndalommal visel- főszolgabíróhoz azért a bizalomért, amelyet
szobrászé, gondolta Andris. N'em igy okos- lem mindenha. Rád emlékeztem valahányszor neki előlegezett akkor, mikor az állandó
kodotl azonban Vilma. Kétségtelenül Szent betegségemben kínoktól gyötrődtem, a Te mozgófénykép színház engedélyt neki kiadta
Antalnak tulajdonította vőlegénye gyógyulását ifjúságodra, amely tele volt önkényes sa- és azóta is támogatásában részesíti azzal,
és egy gyöngéd percben bizony rávette, hogy nyaralásokkal es a le megdicsőülésedre, hogy kedves családjával együtt a publikum’
a nyáron zarándokoljon ki Padovaba, a szent melynél nagyobbat földi lény el nem ért. soraiba állt. Ezzel egy gyönyörű virágcsokrot
templomába. Most ide zarándokoltam sírodhoz ; az etillé- nyújtott át a főszolgabírónak. Főszolgabiránk

A gyönge ember már junius elején ott kedre emelt hajlékodban könyörgöm hozzád a csokrot nejének adva, szives szavakban
volt az árkádos szép olasz városban. S  alázatos szolgád, add vissza az élethez való köszönte meg az üdvözlést, megelégedésé-
Bacchiglione partján szállt meg egy olcsó kedvet, hogy boldogságban szolgálhasson nek ,Hj0„  kifejezést a felett, hogy a mozi
vendéglőben ; reggelenként egy közeli, még Téged Miatyánk, ki vagy a mennyekben . . . hivatásának magaslatán állt eddig is és ki-
a római korból maradt liifra állt és onnan Andris, amint hátrafordult egy ötven év vauja, hogy a kulturi szolgálatában és lu- 
nézte a nap felkeltél. Délelőtt a templomokba körül‘ embert látott. Az imát egy céduláról lajd.mosa érdekében is a mozi továbbra köz-
járt. Nem azért, hogy magába térjen, hanem, olvasta bizonyos, hogy a plébános ur je- megelégedésre működjék, amikor a közönség
hogy a márványból és festékből alkotott gyezte fel neki. Nagyon szomorú ember volt. támogatására is méltán számíthat
remeken legeltesse a szemeit. Poros piszkos csizmája, fakó, pilykés dolmá- M a december 14-én a következő műsor

Éppen Szent Antal templomában járt, ahol nyai és kalapja meg az olaszoknak is, akik ker0, előadásra: A török táncosnő, humoros
nézte a szomorú ha. szolgát vállukon Con- pedig nem valami kényesek a külsejükre, A művésze, hatalma a szív felett, színes dráma
arm. generális nemes, fehér márványból v.sszaletszett De a lelke az t,szia volt, mert 3 felvonásban. (Aszódon először látható!)

faragott koporsójává . annkor unadkozo t, nniitha galambok szárny. Antilop-vadászat. természetes felvétel. Ve.ély-
Egyszerre csak haza. hangok szólalnak suhogása, hallotta az ember es az áj.atos ,ársak, jrta és előadja Max Linder, a világ-

meg mögötte: paraszt úgy nezett a szent kénekre mint i « , , 1 “
- U r a m ,  Szent Antal, Jézus szent névé- szenvedő Krisztus: megadással, bizalommt !!. s“ ,oa‘ ko" " ku8- Eloze,e8 jelentésében 

ben kérlek, add vissza régi erőmet, jó szeretettel. ** ' december 2 -ere Byzanc utolsó napja, cm,ü
emésztő képességemet, hogy megint vidám- Andris odalépett hozzá - zmes i ramat, • évi január 4-én pedig
Sággal és éle,öröm,,,el szolgálhassalak Téged j (Vége küv.} j m° Z‘ ,,irdel,
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— Két uj nóta. Kedves kötelességet vé
lünk teljesíteni, midőn olvasóink szives fi
gyelmét felhívjuk Bruekner Jenő túrái al
jegyző megjelenő nótáira.

Nem örökbecsű műremekek ezek, hanem 
könnyű modorban Írott, zongorára is letett 
magyar nóták, melyek bevezetői egy több 
nótából álló s később megjelenendő soro
zatnak. Úgyszólván mutatóba készült e két 
nóta, melyek mindegyike fülbemászó dalla
mával, rendes szövegével sikerült. Kedvesen 
alkalmazkodik a dallam a szöveghez s azzal 
compact egészet képez.

Tetszetős külseje emeli belső tartalmát s 
címlapot hozzá Vas József aszódi könyv- 
nyomdász rajzolt és vésett.

A kis füzet e hó 20-án jelenik meg s 
kapható a szerzőnél Túrán (Pest m.), továbbá 
az aszódi Petőfi-nyomdában. Á ra : 1 kor.

— Uj Galgahid. December 17-én d. e. 
10 órakor Túra községházán lesz a várme
gye és az államépitészeti hivatal közbejöt
tével a túrái 1. sz. Galgapatak Ilid újraépí
tésének közigazgatási bejárása. A vármegye 
részéről Kemény Kálmán tb. főjegyző és 
Sárkány Ernő főszolgabíró, az államépitészeti 
hivatal részéről Karácson Endre műszaki 
tanácsos, a hivatal vezetője és Cseresnyés 
István kir. főmérnök vesznek részt a hivata

A pályázati határidő december 21. napjának 
déli 12 óraja. A választás Ikiad községházán 
folyó hó 23-án délelőtt IOV2 órakor fog 
végbemenni.

— Az udvarló bosszúja. Gergely Péter 
bagi legény udvarolt Káré Boris bagi leány
nak, de mivel a leány nem vette szívesen az 
udvarlását és kiadta az útját, Gergely úgy 
állt bosszút a leányon, hogy ablakaikat be
verte. Gergely virtuskodásaért a járásbiró- i 
Ságnak feljelentetett.

— Szerencsétlen homokásás. S. Kovács 
Gábor és Palya Mihály f. hó 11-én a liéviz- 
györki határban homokot bányásztak. Ho- 
mokszedés közben a part rájuk szakadt s 
őket eltemette, a közelben levő emberek se
gítségükre siettek s a földet lehúzták róluk, 
de ekkora már S. Kovács Gábor halott volt, 
inig Palya még élt és sikerült megmenteni 
az életnek. Kovács 4 árvát hagyott hátra.

— Ügyes kocsis. Nyári József bagi lakos 
a múlt hó 29-én lisztet szállított Hévizgyörkre 
Kocs Mihálynénak. Lisztbehordás közben a 
lakásba a falon felakasztva volt 1 drb. ezüst 
zsebórát ellopta, Kovácsné a lopást észre
vette, s Nyárit feljelentette a csendőrségen. 
Innen pedig Nyári a járásbíróságnak lett 
feljelentve.

— Az alkohol ellensége. Zsíros András 
hévizgyörki lakos esküdt ellensége az alko
holnak, mert ahol szerit teheti, pusztítja oly 
módon, hogy megissza, ilyenkor rendesen 
sok kellemetlensége akad, de őtet ez nem 
zavarja. E  hó 9-én is Hévizgyörkön meg
szedte gyomrát kedves ellenségével, azután 
kocsijával, melyen csirkéket, burgonyát és 
kukoricát akart szállítani Budapestre, elindult. 
A bagi határban midőn a vasút felett elve
zető hídnak a partján felfelé ment, lova mi
vel igen gyenge volt s nem bírta a kocsit, 
megállóit s nem ment tovább.

Zsíros úgy segített magán, hogy a lovat a 
kocsiból kifogta s ostorral megzavarta haza
felé. Ö pedig a kocsit az országúton hagyva, 
betért Aszódra egy pohár pálinkára, ahol az 
amúgy is ittas ember annyira berúgott, hogy 
mindenkibe belekötött, igy aztán a községi 
fogdába került s ott aludta ki mámorát. 
Masnap mikor el lett bocsátva, ment meg
nézni elhagyott kocsiját, amit érintetlenül 
meg is tatait. Zsíros az általa okozott bot
rány miatt az aszódi szolgabirói hivatalnak 
fel lett jelentve.

— Jóslás decemberről. Meteor decem
ber hónap időjárásáról következő horosz
kópot átlitja fel : A hidegebb jelleg decem
ber 1-én beálló Jupiternek Holdunkkal való 
együttállása folytan fog igyekezni újra érvé
nyesülni, melyet részben a Merkúrnak Vé- 
nuszszal való együttállása fog igyekezni mér
sékelni, de követeiöleg mégis inkább a hi
degebb jelleg fejlődik ki, különösen decem
ber 13-ika körül, a midőn Szaturnusz erős 
téli időt hozhat számunkra, szeles, de in
kább száraz, mint csapadékos jelleggel. 
Nagyobbmérvü csapadék 21. körül várható 
eleinte némi enyhülettel a 26-iki befolyása 
alatt, melyet 29. ismét a hideg jelleg felé 
terel. December 15 szeles, hideg; 21. csa
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padékos; 26. enyhült; 27. csapadékos ; 29. 
hideg jelleggel.

— Tüzesetek Özv. Varga Sándorné hé
vizgyörki lakos november 29-én tüzes para
zsat vitt ki az udvarra. Ettől a háza kigyu- 
ladt és leégett. A kár 500 korona, amely 
biztosítás által nem térül meg.

Boldogon Horváth Józsefnél a kémény fája 
gyuladt meg, mert nem volt jól betapasztva. 
A kár 25— 30 korona.

— „Mélyen leszállított árak" nem ki
hágás. Kereskedői körökben állandó a gya
korlat, hogy kirakataikban kiírják, hogy mélyen 
leszállított árak. Egyes elöljáróságok a keres
kedőknek ezt az eljárását az 1884. évi XV II. 
t.-c. 51. §-ba ütköző kihágásnak minősítették 
és a kereskedőket rendszerint megbüntették. 
Egy ilyen esetből kifolyólag a kereskedelmi 
minisztérium 64018. számú határozatával ki
mondotta, hogy „mélyen leszállított árak" 
szövegű hirdetés mellett folytatott árusítás az 
1884. évi XV II. t.-c. 51. §-ában ütköző ki
hágás tényálladékái nem állapítja meg. Az 
ilyen szövegű hirdetések ugyanis tapasztalás 
szerint a közönséget tömeges és gyors vételre 
nem ingerük. Ezek után kereskedőink nyu
godtan írhatják ki, hogy az áruk „mélyen 
leszállított áron adatnak el."

—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 
hogvj az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogvj a lap 
küldését be kelljen szüntetnünk.

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.



ASZÓDI HÍRLAP 1913. december 14.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdette!: 
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. H ir 
dessen az Aszódi H írlapb an .

8 koronáért
küldök 4 és fél kiló (kb. 50 drb.) sajtolásnál ke

vésbé megsérült finom enyhe virágillatu 
p i p e r e s z a p p a n t  

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta- 

utánveltele!:
flU FFEN BER G  JÓ ZSEF BU D A PEST 

RÁKOSSZENTM IHÁLY.

Csinosan bútorozott szoba
külön utcai bejáránál és külön verandá
val, egy esetleg két embernek alkalmas, 

azonnalra kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.

A UgszcriljoJstÓtb

hangszereket szállítja
\éJ  Á  / C  t ü  r  D  „Hangszer -Király-tói
lr!r U  f i  mm l \  Budapest, Jó/sef-körut 15
Hegedű. 16 drb. felszert lessel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A niillánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

C yászjcl?i)t*s*k, 
koSzorúSzal lagok

nyomása
egy óra alatt elkészül:
V A S  J Ó Z S E F
könyvnyomdájában

Aszódon.

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CflN N RBIN " 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. 1 doboz 1 kor., pusta- 
dijj I 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 o phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 3ÍK) kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bo juk. juhok marhák, öklök és lovak
nál. 4  7 4 kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

A hol nem lenne raktáron, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„K orona“-g yógyszertára  GYŐR 99.

| Ne költse el pénzét Budapesten,
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