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Elő fizetés i á r :
Egész évre 10 kor.
Fél évre 5 kor.
fleg êd évre 2.50 kor.
Havonként 90 fill.
Egyes szám dra 20 fii!. aszódi hírlap

Hirdetéseket
mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal. 
Ryilttér : minden sor 

50 fillér.
Kéziratokat nem aduuk 

vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nyomdában, Aszód, Főút *482. szám.

Felelős szerkesztő: PR. GLÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Szent Karácsony.
Milyen nagy gondolat és nagyságá

ban milyen nemes és egyszerű ! Egy 
jászolban világra jön egy gyermek, aki 
a nyomor és szegénység skáláját futja 
be, mint gyermek a templomba megy, 
oda áll az Írástudók elé, vitatkozik ve
lük, azután megkritizálja a nép erköl
cseit, szegény rongyos halásznéppel 
véteti körül magát, megy-megy és 
hirdeti az Igét, megváltani a világot, 
uj erkölcsöket, uj rendet akar terem
teni és a maga kis hívei táborában 
meg is teremti azt, megteremti szem
ben a római felfuvalkodottsággal és 
zsarnokias világfelfogással. Ne csak 
úgy szeresd felebarátodat, mint ten- 
magadat, mondja a názáreti ácsmester 
fia, hanem aki téged kővel dob, annak 
kenyeret hajíts vissza.

A nagy idealista szembe száll a 
zsarnoksággal, a nagy ideálista megéri, 
hogy néhány garasért elárulják, az 
istenember és tanítványainak legjobbjai 
kereszten végzik nagyszerű életüket. A 
próféták és nagyok közös sorsa ez. 
Ámosz, akinek az urak, a meleg fé

szekben ülők, szemére vetették ala
csony származását nemes lendülettel 
ezekkel felelt:

—  Egyszerű pásztor vagyok és 
eszem a szikomor-fenyő termését, de 
nem félek tőletek, mert Isten lakozik 
bennem és ő hajt engemet arra, hogy 
ellenetek és cselekedeteitek ellen fel
háborodjam.

Isteni lélek hajtja, kergeti őket tova- 
tova, hogy megnemesitsék ezt a vilá
got, űzzenek ki belőle minden gonoszt, 
öljék ki a bűnt és üzenjenek háborút 
mindennek, ami rossz és hitvány.

A világ során eltértünk Jézus Krisz
tus ideáljától. Nem a meggyőződés 
egyszerű szavaival, nem a szeretet 
melegével csináltunk religiót Jézus hi
téből, hanem éppen olyan eszközökkel, 
amik ellentétben voltak az ő szivével, 
az ő leikével. Kasztok és felekezetek 
támadtak, megannyian a Megváltó ne
vével zászlójukon, nemes intencióktól 
eltelve talán, de nem nemes fegyve
rekkel küzdve a célért. Ez az esztendő 
is Jézus Krisztus nevével kezdődött. A 
Balkánon véres küzdelmeket folytattak 
a magukat Jézus híveinek vallók azok
kal szemben, akik más templomokban

imádták az Istent. Zászlókat hordoztak 
körül, rajta Isten anyja és Krisztus ké
pével és toborozták a híveket, mondván:

— Jertek, fogjatok gyilkoló szerszá
mot és öljük le a mohamedánt, pusz
títsuk ki őket, zavarjuk ki lakhelyük
ből, koncoljunk fel öreget és gyermeket 
és védtelen asszonyokat!

Fájdalmas mosollyal gondol min
denki erre a „szent" felhívásra és maga 
elé idézi Jézus Krisztusnak szenvedő 
alakját. Óh milyen tüzes beszéddel 
csapna ő le ezekre az álnokokra, akik 
az ő nevével gyilkosságra bujtogatnak.

De áldás és béke honol megint az 
országok és népek fölött. A sok és 
nagy megpróbáltatás, amelyen a világ 
ez évben átment, ismét kezd feledésbe 
menni, talán, hogy helyet adjon újabb 
megpróbáltatásoknak. De mindenütt, 
ahol kín és nyomor, szenvedés je
lentkezik, ott megjelenik Jézus, megje
lenik a szellemével és mondja : „Sze
ressétek egymást és enyhítsetek egymás 
baján, tartsatok távol magatoktól min
den gyűlölködést, minden rosszindu
latot, mert én vagyok az Űr, az igaz
ság és az Élet."

A szeretet fő alkotó része Jézus

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

— Hová való kendtek ?  — kérdezte.
—  Palástra — mondta palócosan az 

ember.
— Ejnye, ejnye, én meg Hidvégre való 

vagyok — vitte a beszédet tovább Andris.
A parasztot nem érdekelte az Andris faluja 

famíliája, a gyomrabaja volt fontos neki és 
arról tartott a magyarnak hosszú előadást. 
Hogy otthon a szalonna csak nyomta a 
gyomrát, itt meg már a talián olaj szúrja az 
oldalát. Pedig a tisztelendő ur azt mondta, 
hogy itt Padovában minden jobbra fordul, 
ha napjában háromszor elmondja az imát a 
Szent Antal templomában.

Jobbra is fordult már a következő napon, 
amikor újra találkoztak a földiek. A palásti 
ember a díszes hatalmas templomban leszé
dült az utolsó padba, Andris odajött hozzá 
és sósborszesszel élesztgette.

—  Kiviszem kendteket a szabadba, mondta 
Andris legény.

Nem kell, hörögte a jámbor. Nézni vá
gyom Szent Antal csodáit. Nézz csak oda a 
templom ablaka felé. Nézd csak a mankókat,

sérvkötőket, míikezeket, hogy táncolnak, hogy 
ujjonganak a kötélen. Szent Antal csodát 
tesz. Visszaadja mindenkinek az egészségét, 
aki hisz benne. Én hittem és most látom a 
szent csodát. Aranyveretü ezüst szivet fogok 
ajándékozni neki.

Az utolsó szavakat azonban már alig hall
hatóan mondotta. A feje előre billent, kékülő 
ajka vonaglott. Andris felemelte és vitte ki a 
szabadba. Egy nagy, régi lovasszobor áll a 
templom előtt, annak a talapzatára fektette. 
A nap erősen az arcába sütött, Andris be
födte piros keszkenőjével. Éppen idejében, 
mert a parasztember meghalt; Szent Antal 
meggyógyította.

Kivitték az Ospitalc civile halottasházába, 
harmadnap pedig onnnan temették. Néhány 
magyar bucsus követte és egy öreg pap, 
fehér misés ingben, két minisztráns fiú kö
zött. Elföldelték, miután másodszor is be
szentelték és ott hagyták pihenni szegény 
talián munkások között, közel Szent Antal 
utolsó pihenőjéhez.

— No ezt csakugyan meggyógyította Szent 
Antal — mondta magában Andris — amikor 
visszafelé bandukolt a temetőből, de én nem 
szeretném, ha engem is igy gyógyítana meg. 
Már a Vilma kedvéért sem.

Még néhány napig maradt Páduában.

Azután a tenger közelébe ment, Mestrébe. 
Élvezte a balzsamos levegőt és érezte, hogy 
ez a vidék egészen kigyógyithatja.

„Adjon el apám még vagy két hold földet 
és küldje a pénzt ide“ , irta nagy bizodalom- 
mal haza, ahol siettek eleget tenni a kíván
ságának. Meghízva, erőtől és életkedvtől 
niegpirositva érkezett meg a faluba. A nép 
úgy járt hozzá, mint egy szenthez; a szo
bában Szent Antal szobra mellett egy kis 
persely volt a falra akasztva, mely nagy 
gyorsan megtelt; a műhely is jól ment, már 
őszkor vissza vásárolták a hat hold földet és 
hozzávettek újabb négyet.

Egy vasárnap odajött hozzájuk a tiszte
lendő ur is. Nagy tisztességgel fogadták per
sze, hisz neki sok köze volt ehez a boldog
sághoz.

— Ugy-e, hogy még manapság is vannak 
csodák ?  —  szólt Andrishoz önérzetes mo
sollyal.

—  Erre egy adomát kell elmondanom, 
tisztelendő uram, felelt Andris, egy adomát, 
amit az utón hallottam egy zsidótól.

— „A rabbi egy szombati napon együtt ül a 
tanítványaival, akik a jó Isten csodatetteiről 
beszélnek. Az egyik elmondja, hogy egy na
pon sétára kisérte a Mestert. Az országúton 
egyszerre megpillantottak egy cigányasszonyt



hitvallásának és tisztára a szeretet. 
Jöjjön ez bármely oldalról. Annak a 
szociálista agitátornak, akinek őszinte 
és becsületes meggyőződése az, hogy 
munkás testvérein segítenie kell, de az 
is, hogy nem szabad más nézeten 
lévőket üldöznie, az ilyen szociálista 
apostol közelebb áll Jézus leikéhez, 
mint azok, akik folyton az ajkukon 
hordják a Megváltó nevét és mindig 
olyat cselekesznek, ami az ő leikétől 
távol állott. Minden nagy művészben, 
minden nagy törvényalkotóban, min
denkiben, aki a nagy tömegek jólétét, 
anyagi és szellemi előnyeit előidézte, 
bennlakik a Megváltó szelleme és hi
ányzik mindazokból, akik a nép rová
sára a saját előnyük és saját jólétük 
érdekében írják zászlójukra Krisztus 
nevét.

Szálljunk magunkba a Megváltó 
születésének évfordulóján és elmél
kedjünk a legnagyobb szivii isten
ember pályája fölött.

Elmélkedjünk szent karácsonykor a 
szent emberről és igyekezzünk meg
közelíteni az ideált, amelyet ő hirde
tett és amelyet vele együtt csak keve
seknek sikerült a valóságba is át- 
vinniök.

T.
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Községi Ügyek.
Aszód község képviselőtestülete teg

nap december Iió 20-án rendkívüli k é p v i s e l ő 

testületi közgyűlést tartott a következő tárgy - 
sorozattal:

1. A község Fő- és Pesti-utcájának fásí
tására vonatkozó községi képviselőtestületi 
határozatot jóváhagyó törvényhatósági vég
határozat kihirdetése.

aki ezelőtt hozott a világra egy csecsemőt. 
Az asszony vonaglik még a kiállott fájdal
maktól, a gyerek visít mellette egy kis táp
lálékért. Isten csodát tett. A rabbi mellén 
egyszerre emlők duzzadtak, a szent életű pap 
leült a ciganyasszony mellé, ölbe vette a 
csecsemőt és alaposan megszoptatta.

Áhítattal néztek a Mesterre a tanítványok, 
akik közül egy eleven eszü gyerek felszólalt:

— Miért tett Isten ilyen csodát, hiszen 
észszerűbb lett volna, ha ledob az égből 
egy kis zsák aranyat. Azért kapott volna a 
cigányasszony orvost, dajkát, jó fütött szo
bát és élelmet.

— Ostoba vagy, felelt rá amaz, ha Isten 
úgy is tud csodát tenni, ha nem kerül pén
zébe, akkor minek is dobálná ki az aranyakat/

Szent Antal is manapság már természetes 
gyógymóddal segit. Az egyiken azzal, hogy 
halállal váltatja meg a szenvedéseitől, a má
sikon azzal, hogy az olasz tengerrel, meg 
annak levegőjével győgyittatja meg. Minek 
neki az ésszel fel nem fogható csoda, ami
kor igy is sikerrel dolgozik ?

— Igazad lehet, mondta a pap, a fődolog 
az, hogy higyjünk a csodákban.

(Vége.)

2. Özv. Zsigmond Istvánná kérelme pót- 
adó hátralékának részletekben fizetése tár
gyában.

3. Tanácsülés javaslata a községház és 
Kálmán-féle gőzmalom közötti utca rende
zése tárgyában.

4. Újonc puhatoló bizottság megalakítása 
1914. évre.

5. A közbirtokossági tanács megkeresése 
a birtokosság részére megszavazott 3000 K 
segély kiutalása tárgyában.

ASZÓDI HÍRLAP

Hírek.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügymi
niszter Sarang Ferenc aszódi kir. jav. inté
zeti dijnokot a soproni kir. fegyintézethez 
tisztté nevezte ki.

— Állati betegség Bagón egy udvart 
sertéspestis miatt lezárt a hatóság. A beteg
ség behurcolás folytán keletkezett. — Járá
sunk alsó részén a száj- és körömfájás kezd 
ismét lábrakapni.

— Hivatalvizsgálat Domonyban f. hó 
15-én, Bagón f. hó 16-án hivatal vizsgálatot 
tartott a községházán járásunk főszolgabírója. 
Mindkét helyen rendben levőnek találta az 
ügykezelést.

— Clianuka ünnepély. Az Országos Iz
raelita Patronage-Egyesület az aszódi helyi
bizottság egybevonásaval f. évi december hó 
24-én d. u. 4 órakor a jav. intézet izr. tem
plomában az intézet izraelita növendékei 
számára alkalmi istentisztelettel egybekötött 
Chanuka-ünnepélyt rendez, melyre az érdek
lődő közönség ez utón is tisztelettel meg-

I hivatik.

— A talált gyermek. Még novemberben 
történt, hogy az aszódi máv. állomáson egy 
siketnéma gyermeket fogtak el, akit a járási 
főszolgabíró a budapesti m. kir. állami gyer- 
mekmenhelyre szállíttatott, hogy ott addig 
gondozzák, amíg kilétét és hovátartozását 
megállapítani sikerül. Egyben a budapesti 
államrendőrséget is értesítette erről, a sze
mélyazonosság megállapítása céljából. A bu
dapesti államrendörségtől a főszolgabírói hi
vatalhoz most érkezett értesítés szerint meg
állapították, hogy az ismeretlen siketnéma 
gyermek Nagy Ant «l, budapesti születésű 10 
eves fiú, akit hasonnevű atya felismert és 
további gondozás végett azonnal át is vett.

— Uj cigaretta. A királyi kincstári do
hányjövedék legközelebb uj cigarettafajtát 
szándékozik az általános forgalomba hozni. 
Az uj cigaretta 5- 10 darabos csomagolás
ban, darabonként 5 fillér árban lesz kap
ható és a kiállítása szebb, mint az eddig 
forgalomban levő szivarkáké. A „M iriam" 
cigaretták szopókával és szopóka nélkül és 
aranyvéggel kerülnek majd forgalomba.

— Olcsó kabátszerzés. Ifj Csóré János, 
László Vince, Söregi Antal és Deme István 
kartali lakosok, miután már tél van és szük
séges a jó téli kabát, úgy segítettek ezen 
bajukon, hogy f. hó 15-én elmentek a gö
döllői országos vásárra, ott 7 darab téli ka
bátot és 3 pár csizmát loptak. Azután a jól 
sikerült fogáson örülve, vigan igyekeztek 
hazafelé Kartali a. Vigságukat azonban szo
morúság váltotta fel, amidőn a csintoványi 
utkaparó háznál találkoztak Sándor Ferenc 
őrmester és Szabó Ferenc aszódi őrsbeli 
csendőrökkel. Az őrmesternek régi ismerősei 
az illetők, mert már néhányszor jelentette

azokat fel lopásért, ezért kérdőre vonta őket 
s azok beismerték, hogy a náluk talált dol
gokat lopták, azok tőlük elvétettek, ők pedig 
fel lettek a járásbíróságnak jelentve.

— Olcsó forgópisztoly. Nyári József 
bagi lakos olcsón akart forgó pisztolyhoz 
jutni, amit úgy gondolt kivihetőnek, hogy 
november hóban, midőn Hévizgyörkön járt 
Bobály Mihálynál, ott a kamrában meglátott 
egy forgópisztolyt s mivel az neki nagyon 
megtetszett, elemelte. A lopásra azonban reá
jöttek s Nyári ellen panaszt emeltek a csen- 
dőrségen, ahonnan Nyári a járásbíróságnak 
feljelentetett.

— Az aszódi állandó mozi ma decem
ber 21-ikén ismét szebbnél-szebb dara
bokat fog előadni, délután pont 3 órától 
kezdődőleg. A műsor első darabja : Bizáncz 
utolsó napjai, színes történelmi dráma 3 fel
vonásban, amely gyönyörű képekben mutatja 
be Konstantinápoly bevételét a törökök által 
1453-ban. Ez után következik: Leó gomba' 
keresésen, humoros. Erdei állatkák, színes, 
természetes. Misi a korcsmában, humoros és 
Az éhes szúnyog. Előkészületben január 
4-ére : Quo vadis ?  Karácsony mindkét nap
ján nagy ünnepi előadás lesz.

— Karácsonyi színjáték. Az aszódi róni. 
kath. népiskola növendékei az iskola disz- 
zászlőja javára karácsony napján és másnap
ján d. u. litánia után karácsonyi színjátékot 
adnak elő. Szilire kerü l: „A  kis Jézus aján
déka.*4 Közönségünk bizonyára tömegesen 
fogja az előadást megnézni és a nemes célra 
mindenki tehetsége szerint áldozni.

— Lakodalom emberhalállal. A pest
megyei Mindszent pusztán Barna Alihály 
lakodalmas házánál ez év szeptember 28-án 
mint vendég volt jelen ifj. Horváth István 18 
éves vérségi mezőgazdasági cseléd az édes
apjával, id. Horváth Istvánnal együtt. Ott 
volt a lakodalomban Szrenya Pál béreslegény 
is, akivel idősb. Horváth Istvánnak a nyár 
folyamán valami összetűzése volt. Idősb. 
Horváth István borozgatás közben a mellette 
ülő Janata Jánosnak elbeszélte az esetet s 
beszélgetését végighallgatta fia, ifj. Horváth 
István is. Mikor az öreg Horváth bevégezte 
elbeszélését, a fiú megkérdezte az apjától, 
hogy haragszik-e még Szrenya Palra.

— Már hogyne haragudnék, fiam, arra a 
haszontalan kölökre.

A fiú erre még azt kérdezte, meg az ap
jától, hogy mikor végezzen Szrenyával. Az 
apja röviden válaszolt neki, hogy csak va
csora után. A vacsora közben ifj. Horváth 
István az egyik asztalról egy konyhakést vett 
magához és kiment a táncoló párok részéie 
épített sátorhoz s odalépve Szrenya Pál mellé, 
az előrántott konyhakéssel három szúrást 
ejtettt rajta. Az egyik szuiás Szrenya hátába 
hatolt s belső elvérzés következtében lialálá 
idézte elő. A csendőrök még ott a lakoda
lomban letartóztatták ifj Horváth Istvánt, aki 
ellen a pestvidéki ügyészség szándékos em
berölés büntette miatt emelt vádat. De meg
vádolta az ügyészség még ifj. Horváth Ist
vánt a Héviz János sérelmére elkövetett 
súlyos teslisértés vétségével is. A múlt na
pokban tárgyalta a bűnügyet a pestvidéki 
törvényszék esküdtbirósága Bánó táblabiró 
elnökletével. Az esküdtek Eördögh dr. ügyész 
vádbeszéde után bűnösnek mondották ki ifj. 
Horváth Istvánt a szándékos emberölés bűn
tettében és a súlyos teslisértés vétségében 
A bíróság a vádlottat nyolc évi fegyházra 
ítélte. Az Ítélet jogerős.

1913. december 21.
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— Olcsóbb lesz a telefon újévtől. A
postakincstárnak —  úgy értesültünk — ja
nuártól tervei vannak a telefonnal. Egy kicsit 
gazdaságosabbá, népszerűbbé, elterjedtebbé 
akarja tenni a telefont, mely ma még olyan 
drága, hogy kétszer is meggondolja, aki be 
akarja vezetni a lakásába. A jövő év január
tól a telefon díjszabása egészen más alapokra 
lesz fektetve mint most. A telefon bérletet 
beszélgetések számaránya szerint fogják meg
állapítani. És aki egy hónapban"száz, vagy 
kétszáz beszélgetést folytatott, az jelentéke
nyen kevesebbet fizet, mint például egy nagy 
vállalat, iroda, gyár, amelyik ugyanaz idő 
alatt 1000— 2000 beszélgetést folytatott. Az 
uj telefondijszabásnak másik előnye az lesz, 
hogy a megye egyes községeivel való be
szélgetés nem lesz drágább, mint mostan. 
Az egész megye területén lehet azután be
szélni azért a díjért, amit az ember a tele
fon használatáért fizet. Leszállítják ezenkívül 
az interurban beszélgetés diját is. A telefon- 
díjszabás átalakításáról, megváltoztatásáról 
most készítik a rendeletet, mindenféle tudni
valókat és január elsejétől minden bizonnyal 
életbe lép az uj díjszabás.

K ö zg a zd as á g .

Hasznosítsuk a telet!
A gazdaembernek szezonjai vannak, nem 

úgy mint az iparosnak és kereskedőnek, aki
ket egész esztendőn át foglalkoztat a mes
terségük. A gazdaember nyáron már hajnal
ban künnt van a mezőn és későn napnyugta 
után térhet csak pihenőre. E  fokozott munka 
fokozott nyugalmat is igényel és a termé
szetnek bölcs rendelkezése, hogy a gazdának 
juttatott annyit, hogy abból télviz idején 
nyugodtan pihenhesse ki az előző évszakok 
súlyos fáradalmait. A hosszú pihenés azon
ban elpuhitja az embert, úgy hogy ez már 
nem nyugalom lesz, hanem inkább lustaság
nak mondható. Innen van, hogy téli időben 
faluhelyen viszont a korcsmárosoknak van 
szezonjuk. A föld munkása ide tér be, ahol 
nem pihen, hanem alkohol révén újabb iz
galmakra tesz szert, lerontja mindazt, a mun
kakedvet, józanságot és alkotó készséget, 
amit a nyáron át megszerzett.

Már pedig ez nagy veszedelme a magyar 
népnek, amely valamikor munkakedvéről és 
kitartásáról volt hires és amelyről most kü- j 
lönösen Amerikában nem a legjobb hirek 1 
jöttek forgalomba. Talán éppen az alkohol 
okozza ezt. Nem kell bővebben fejtegetni, 
hogy milyen károkat, anyagi és erkölcsieket 
egyaránt, okoz az alkohol, az elrettentő pél
dák, fajdalom napról-napra láthatók az utcán, 
vendéglőkben és kint az utszéli árkoknál.

Tanulni. Ez az egyelen levezető csatorna, 
amely megóv bennünket az alkohol és a vele 
járó bűnök tömegétől. Az önképzés, vagy 
ahogyan azt a szociológusok mondják, a 
lelki tréning, az egyetlen ellenszer a szeszes 
italok hatása ellen.

A gazdák jól tennék, ha minden község
ben kaszinót vagy társaskört alakitnának,

azzal a céllal, hogy a téli unalmukat nemes 
foglalkozással, tanulással töltsék el. Ne poli
tizáljanak folyton, ennek a népnek egyéb 
baja is van a politikánál, hiszen annyit kell 
megtanulnia, olyat, ami közel esik exiszten- 
ciájához, hogy alkotmányos és hazafias kö
telességének éppen eleget tett akkor, ha 
követválasztás idején politizál. Ezt kéne meg
szívlelnie a magyarnak és tél ideje alatt 
inkább a mezőgazdaság javításán, a saját ház 
tartásuk olcsóbbá tételén, lakásuk csinosítá
sán és sok olyan dolgon kellene gondolkod
to k  és munkálkodtok, ami nekik jólétet, 
az országnak pedig olyan képet adna, hogy 
méltán mondhassa a magyar, hogy beillik 
a kulturnemzetek sorába.

A külföldön már nem fehér holló az ilyen 
egyesületi helyiség, ahonnan száműzve van 
az alkohol és ahol tisztára gazdasági tanul
mányokat folytatnak a rövid téli napokon. 
Meghívnak előadásra egy-két okos és tapasz
talt gazdát és vitaestélyeket rendeznek. Kü
lönösen az északi nemzetek között van meg- 
honosulva ez, de átplántólodott már azokra 
a német területekre is, ahol az az életet ma- ! 
gasabb szempontokból fogja fel maga az 
egyszerű földmives is. Kellene, hogy egy 
ilyen társadalmi akció induljon meg földes
gazdák önerejéből, nem pedig külső kezde- j 
ményezésére. Mert csak annak van tartóssága, 
ami magából a földből, a föld népének ere
jéből fakad.

Kerüljük a korcsmákat és világosítsuk fel 
a népet, hogy önmagának tesz szolgálatot,

ha elhagyja az üres politikai trécselést és 
tartalmas, neki megfelelő szellemű gazda
sági tanulmányokat folytat. Erre nagy szük
sége van az egyesnek és nagy haszna a 
közösségnek. Karoljunk fel mindent, ami 
szép és nemes, örüljünk, hogy pihenhetünk 
és e pihenést a javunkra és nem a pálinka 
főzök javára értékesítsük.

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CflNNflBIN** 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 h ónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40% phosphorsavat tartalmazó

Takarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 %  kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
K apható m indenütt.

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

mellett a készítőnél:

D r. F L E S C H  E .
„K oronau-gyógy szertára  GYŐR 99.

Imakönyvek
a római kath. hivek 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.
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H O T E L  L ^ l  L I V I  l E /  J — /  S Z Á L L O D A  6 percnyire a nyugati és déli vasút

a Szent-Lukács és Császár-gyógyfürdőkkel szemben. Rózsadomb parkos (tövében). A modern technika lég- hal emeletes
-  —  újabb vivmányinak alkalmazásával teljesen újonnan épült 5ZátlO(13

pazar fénnyel a j t a  „ „ ^ u A . r n l  Rézbutor, központi gőzfűtés, minden szobában hideg-meleg víz, *\\*¥h*\ Ár 1/ÁilÁUá*
berendezett 2 5 0  S Z O D a V a l.v illa n y v ilá g ítá s . Liftek, külön olvasó-, társalgó-, iró-szobák stb. s lS 0 f3 t t t | U  CH CfCtt! C5 IJaV C IlflZ .
Penziórendszer is. Kereskedelmi utazók és fürdözöknek I Villamos közlekedés minden irányban. — Mérsékelt I Szives párt- p  A I I A I M  I A '8azRató

igen alkalmas. A vonatokhoz saját autójáratok. | polgári arak — Úri- es női fodrász a házban | fogást kér f  i n i o o n ,  tula)donos.

4 ______________ASZÓDI HÍRLAP__________________ _________________________1913. december 21.

Diamant Márton vaskereskedőnél
egy uj fajta „expersz(< korcsolya kapható igen

előnyös áron. ?d(« Gyula
vas- és füszerkereskedő, 
kavicsbánya és téglagyár 
: tulajdonos, Aszódon, :
: ajánlja: :

a legjobb minőségű épület
téglát, továbbá beton készí
tésére kátránypapirt, épület
tető és kerti utak beszórására 
: kiválóan alkalmas :

s ó d e r jé t
a legolcsóbb árban.

4—  jtfiltiáK —
használják

rekedtseg, hurut, elnyálká- 
$j sodás görcs és fojtóköhögés 

ellen a

♦ ♦  ♦ ♦

/ 1 4 A A  drb. közjegyzőileg liitele- 
w l U v /  sitett orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt.
K ivá lóan  jó és kellemes izii 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók: 
Prokopovitsch  B rúnó  gyógyszer- 
tárában Túrán  és Sá rkány  László 

gyógyszertárában Aszódon.

I  H r

; Ne költse el pénzét Budapesten,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ mert itthon is épp oly olcsón és jól beszerezheti

» © © karácsonyi és újévi ajándékát © ©

V A S  J Ó Z S E F
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| könyve, papira és Írószer kereskedésében,
l ©  ©  ©  A S Z Ó D O N  © © ©
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* hol a karácsony és újévre való tekintettel a lég'
>
> dusabb választék áll rendelkezésére mindennemű
>  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: praktikus ajándéktárgyakban.
Mi Mi VJ m 'J/ V  Mi VJ VJ J/J sjj VJ 4ÍJ

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

hangszereket szállítja
\ á /  7\ / I  K I  r  D  ..Hangszer'‘-Király-tói

l a  L m Budapest, József-körut 15
Hegedű, ló drb felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, K Etákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 10 korona. 
Mandolin vagy Guitár 10 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánöi, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkere^zttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegy/ék ingyen!

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