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Egyes szdrn ára 20 fill. ASZÓDI HÍRLAP Hirdetéseket
mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal, 
flyilttér : mirftíen sor 

50 fillér.
Kéziratokat nem aduuk

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi- 
nyomdában, Aszód, Főút >482. szám.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

VAS JÓZSEF.
Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 

a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Húsvéti gondolatok.
Az öröklét hirdetésének ünnepe és 

a tavasz egymásra utalva találkoznak. 
Egymásra utalnak, mert amit az ün
nepben az eszme, azt a természetben 
a tapasztalat hirdeti. A nap csókjára 
fakadó virág, az életre hivó meleg 
nyomán támadt megújulás tanúja, hogy 
minden, ami él a változás formájában 
is örök.

És ez az öröklét a természet lánco
latában mindenütt megtalálható. Meg
találjuk azt az alsóbb fokon, megta
láljuk az embernél, mint a fokozat 
betetőzőjénél. De az öröklét természe
tei közt kiilömbség van. Az anyagnál 
a változatlan törvényszerűség csak utal 
egy magasabb célra, inig az embernél 
a fejlődés nagy törvénye alatt megva
lósulásra vár. Az ut a célhoz a szabad 
elhatározáson alapuló öntevékenység, a 
képességek teljes harcba vitele, mely 
egyúttal az emberi öntudatban a tár
sadalom minden rétegét átható köte
lességként él.

Csak az, ki munkakörét hűen be

tölti, csak az, ki a fejlődésben a ha
ladás, az előbbrejutás munkáján fára
dozik, bár mi is legyen munkaköre, 
teljesiti igazán a maga rendeltetését. 
És e munkában nincs külömbség, mert 
az értékek diferenciája a munkába 
fektetett képesség és nem a betöltendő 
munkakör. A szellem alkotása semmi
vel sem becsesebb a megvalósító 
akaratnál.

Csak az, kinek célja öntudatos, csak 
az, kinek akarata a tevékenységét meg
határozó eszme szolgálatában áll, csak 
az, ki képességét a fejlődés, az előre
haladás munkálására fordítja, érzi és 
tudja, hogy halad az öröklét, a töké
letesség felé. Ennek az öntudatos cél
nak megszerzése, akaratunk eszmeszol- 
gálása legyen a mi egymásnak kívánt 
boldog ünnepünk.

Boldis János.

Szerkesztőváltozás.
Az Aszódi Hírlap szerkesztőségétől a mai 

napon — másnemű elfoglaltságom miatt — 
visszalépek.

Közel öt esztendei szerkesztői működésem

után, amikor e lap közönségétől búcsúzom, 
nem mulaszthatom el, hogy barátaimnak s 
a lap szives munkatársainak, akik kitűnő 
tudósításaikkal, közreműködésükkel a szer
kesztés munkáját megkönyitették nekem — 
ez utón ne mondjak iiálás köszönetét.

Dr. Glück Adolf.

Mint az Aszódi Hírlap kiadótulajdonosa a 
változott körülmények folytán a mai szám
mal veszem át e lapnak felelős szerkesztő
ségét is és kérem a lap barátait, jóakaróit, 
munkatársait, valamint olvasóinkat, hogy eme 
uj minőségemben továbbra is támogatni és 
az Aszódi Hírlapot, — mely járásunk egyet
len lapja — az eddig tapasztalt rokonszen- 
vükben részesíteni szíveskedjenek.

A lap iránya a régi marad, az uj sajtó- 
törvény okozta uj állapotban is, hiszen ha
sábjain eddig sem jelentek meg a sajtótör
vényben „üldözni" szándékolt családi ügyek, 
soha nem zsarolt, soha senkitől nem kért és 
nem kapott meg nem engedett kedvezmé
nyeket, s amig e lapnak felelős szerkesztője 
s kiadójaj én leszek, haladok azon az utón 
és azon cél felé, amelyet a lap megalapítá
sakor a szerkesztőség maga elé tűzött.

De egyben nem mulaszthatom el ezt az 
alkalmat arra is, hogy eddigi felelős szer
kesztőnk Dr. Glück Adolf urnák a lap ala
pítása, annak fentartása és szerkesztése kö
rül kifejtett önzetlen fáradozásáért mint a

A szent sírnál.
— Legenda. —

Irta: Braun Félix.

Franciaország egy távoleső falujában egy 
Etienne nevű pásztorfiu élt olyan egyforma 
és csendes életet, mint amilyen egyforma és 
csendes a mező, amelyen bárányai legeltek. 
Egy este, egy csillagos estén, amidőn a me
zőn átszelő folyók is olyanok valának, mint 
a folyékony ezüst, történt, hogy a pásztorfiu 
nagyot álmodott. Azt, hogy király lett és 
hogy fejét fejedelmi korona fedte. Az álom 
arról kezdődött, hogy Etienne sátorában el
fogyasztván kenyér és szalonnából álló egy
szerű vacsoráját, elmondta a hálaadó im á t: 
„Jer Jézusom és légy vendégem" és hirtelen 
ott állt |ézus mellette, barátságosan köszön
tötte a pásztorfiut és melléje ült. A megváltó 
arcát egy kis szakáll környezte, arca beesett 
volt és szemei tétovázón néztek ide s tova.

A pásztorfiu nem állotta Jézus tekintetét, 
szemeit lesütötte és annyira elfogult lett, 
hogy a kérdés, amit a megváltóhoz akart 
intézni, a torkára forrt. Csodálta, hogy Jézus 
glória nélkül jelent meg, holott a képeken 
rendesen rajta van a fejet övező dicsfény is.

És ahogy elmerült gondolataiba a fiú, a 
Megváltó elkezdett beszélni. A fiúnak úgy 
tetszett, mintha a távolból harangszó hallat
szanék és mintha a templomban egyszerre 
megszólalna az orgona Etienne — szólt a 
Megváltó — engem nagy baj ért, a legna
gyobb, ami valaha ért. Amióta hitetlenek az 
urak a szent városban, azóta nem jönnek 
hozzám a gyermekek és én magamra vagyok 
hagyatva. Gyakran úgy érzem, hogy a vá
gyódás hangján kell hívnom őket, de hosszú 
az ut és ők vezető nélkül nem merik meg
tenni azt. Azt hiszem, Etienne, hogy sokan 
vannak, akik hozzám jönni kívánnak és dicső 
dolog lehet, hozzám hozni őket. Annak pe
dig, aki őket felhozza hozzám a templomba, 
álma teljesülni fog.

A pásztorfiun édes fájdalom cikázott át, 
szólni akart, de akkorra a Megváltó eltűnt 
már a szobából. És amint kunyhójának ajta- : 
ját kinyitotta, hogy lássa az utat, amely Jé
zushoz vezetett, fehér ruhába öltözött gyere
keket vett észre, akik némán álltak egymás 
mellett és szinte úgy látszott, hogy reá vá
rakoznak. Etienne megijedt. Majd úgy tűnt 
fel neki, mintha két fehér kéz megfogta volna 
őt és az égbe repítette volna. . . . Erre föl
ébredt és látta, hogy sötét éj vagyon. . . 
Ablaka előtt biikfák álltak, melyeknek lomb
koronáját nem mozgatta meg a nyári szellő. [

Etienne kilépett a szabadba és bezárta 
maga mögött a kunyhó ajtaját. Sietve ment 
a piac felé, ahol keresztelő Szent János 
szobra állt, amelynek talapzatán még ott 
voltak a koszorúk fonnyadó virágaikkal. A 
pásztorgyerek elővette furulyáját, belefujt és 
a nóta csodálatos visszhangot keltett az éj
szakában. Félelmetesen és lassan hangzottak 
a hangok és lágyan terjedtek az alvó vidék 
fölött, majd széjjel folytak, miként széjjel 
folyik a kék köd a nap feljöttével. M indig 
újabb nótákat fújt Etienne, inig az egész 
falut megvarázsolta és az emberek sürü tö
megekben jöttek a piacra.

A gyülekezetben pedig Etienne beszélni 
kezdett. Szavai világosan és ünnepélyesen 
hangzottak és úgy tetszett neki, hogy most 
el kell mondani az egész álmot. És el is 
mondta Jézus jövetelétől egészen addig, hogy 
látta a gyerekeket az utón. Járószava pedig 
ez v o lt : „Adjátok ide gyereketeket, hogy a 
Megváltóhoz vihessen! őket, mert már vágyva 
vár reájuk".

Amint az utolsó szava elhangzott, egy
szerre egy nyers és durva hang ordított a 
tömegből. Az elmúlt percek ünnepélyessége 
hirtelen összeomlott és a bősz embernek 
nyomban akadtak követői a tömeg soraiból. 
Az elsők, akik közel álltak hozzá, már meg
dobni akarták őt. A pásztorfiu összereszkedt
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lapnak kiadója mély hálámat ez utón is ki 
ne fejezzem, mert hogy az Aszódi Hírlap 
életre kelt és létezik, csakis az ő önzetlen 
közreműködésének köszönhető.

Vas József.

Hírek.
— Hangverseny. Még élénk emlékeze

tünkben van az a nagyszerű hangverseny, 
melyet a javitónevelő-intézet tisztikara ren
dezett az elmúlt évben. Az akkor egybe- 
gyült nagyszámú közönség igazolta, hogy 
Aszód és vidékének intelligens közönsége 
mennyire rajong a komoly, igaz művészet
ért. Szereti és lelkesedik a dalért és zenéért.

Az a hangverseny mintegy rugója volt 
annak a mozgalomnak, mely létrehozta az 
aszódi zene- és dalkedvelők egyesületét. 
Ennek az egyesületnek nagy létjogosultsága 
van. Sok kitűnő zenészünk és énekesünk 
van, akiknek módot és alkalmat kell adni 
tehetségeik érvényesítésére s hogy művésze
tükkel a zene és dal kedvelőit a legneme
sebb szórakozásban részesíthessék.

Az egyesület működő tagjai már eddig is 
több Ízben gyönyörködtették nivós művésze
tükkel a nagyközönséget. A jövő hónapban 
pedig egy nagyszabású hangversenyt ren
deznek, mely valóságos szenzációnak ígér
kezik.

Evvel az első önálló hangversennyel nyitja 
meg az egyesület hangversenyeinek soroza
tát, melynek mindegyike esemény lesz és 
amelyek nemcsak egy kis vidéki városnak, 
de nagy kulturközpontoknak is dicsőségére 
válnának.

Városunk legjobb művészei fogtak össze 
és készülnek, hogy első hangversenyük méltó 
legyen ahhoz a lelkesedéshez, mellyel Aszód 
és vidékének intelligens közönsége létrehozta 
a zene és dalkedvelők egyesületét.

A hangverseny táncmulatsággal lesz egy
bekötve, hogy teljes legyen az összegyűlő 
publikum gyönyörűsége.

láttára a hálátlanságnak és könnyek gyűltek 
szemeibe. De abban a pillanatban, mikor az 
egyik már kezét emelte rá, az égen meg
újult egy felhő, a felhőből káprázatos szín
ben egy dicsfény jött le, amely körülövezte 
a pásztorfiu fejét. Ahogy igy állt a tömeg 
előtt, a sokaságban a csodának kifejezése 
hömpölygött keresztül. Mindenki meg volt 
győződve róla, hogy a pásztorfiuból Isten 
akarata szólt és hallgatagon indultak há
zaikba, hogy gyermeiket'odahozzák a szent 
pásztorfiuhoz.

A fiuk odajöttek és búcsú nélkül indultak 
Eiienne kísérete mellett az éjszakában, cso
dálatos tekervényes ösvényeken. De soha el 
nem tévedtek és ahová jöttek, mindig uj jö
vevényekkel gyarapodtak. Rövid időre már 
több ezerre gyűlt a zarándok gyerekek száma, 
így mentek nap-nap után, de egy esős szo
morú napon valami sajátságos dolog történt 
Egy fiú haza kívánkozott édes anyjához és 
mielőtt megakadályozhatták volna, kiugrott a 
sorból és futott homlokirányban hazafelé. 
Alighogy ezt meglátta egy-két fiú, ők is fu
tottak, hogy megkeressék a honvágyó gye
reket és nem tértek vissza. Majd több fiú 
követte példájukat esténkint, mikor az ágyra 
gondoltak, amelyben édes anyjukkal aludtak

Ez időtől fogva kezdődött a szerencsét
lenség. Majd dögvész pusztított, a gyerekek

Aszód legagilisabb mulatságrendező gár
dája szegődött a szép cél szolgálatába. Már 
az is garancia arra, hogy a májusi hang
verseny minden tekintetben művészi ese
mény lesz. •

— Sorozások az aszódi járásban. Az
1914. évben összeirt hadkötelesek a követ
kező napokon soroztatnak Aszódon :

1914. évi május 25-én: Túra 118, Boldog 
48, Galgamácsa 38. összesen 204 hadkö
teles.

1914. évi május 26-án: Bag 66, Héviz- 
györk 44, Galgahéviz 46. Galgagyörk 27, 
Iklad 18. összesen 201 hadköteles.

1914 évi május 27-én: Kai tál 48, Do- 
mony 26, Verseg 51, Aszód 76 Összesen : 
201 hadköteles.

így tehát az egész aszódi járásban ösz- 
szesen 618 hadköteles kerül sorozás alá.

— Könyvtár ajándék Aszódnak. A gróf 
Tisza István és gróf Zichy János elnöklete 
alatt álló Alföjdi Magyar Közművelődési 
Egyesület a járási főszolgabíróhoz intézett 
átiratban jelzi, hogy Aszód község részére 

•egy 400 korona értékű könyvtárt és hozzá
való könyvszekrényt adományozott, amelyet 
a jövő hónap közepén fog megküldeni a 
hivatal címére. Sárkány Ernő főszolgabíró 
erre átiratban megköszönve a nagylelkű ado
mányt, közölte az egyesület vezetőségével, 
hogy Aszód község közönsége a könyvtárt 
— amely hivatva van a község kulturális ; 
fellendülését előmozdítani — mély hálával 
elfogadja, azt a községház tanácstermében 
elhelyezni határozta és annak kezelésével az 
elöljáróságot bízta meg.

- -  Az aszódi Deák Ferencz társaskör 
f. hó 4-én szombaton este tartotta az uj, 
tágas helyiségét felavató társasvacsoráját, 
amelyen az aszódi tagok majdnem valame- 
nyien, a vidékiek közül többen vettek részt.
A két fogásból álló — Micsinay Ernő alel- 
nök felügyelete alatt készült, igazán ízletes 
vacsora és a jó bor — de különösen a 
mesés olcsóság — a megjelenteket igen jó 
kedvre hangolta. A megjelentek háláját a

közül többen éhenhaltak, másokat a fárad
ság ölte meg. Vadállatok is széjjel marcan
goltak több gyereket, de legveszedelmeseb
bek voltak azok a nagyszakálu csúnya em
berek, kik buvó helyeikből előkerültek és 
durva szavak kíséretében elragadták a gye
rekeket, hogy távoli országok városaiba vi
gyék, ahol őket eladták. A fiuk mind bátor
talanabbak lettek, csak Etienne közvetlen 
környezete volt még bátor és elszánt.

Mindenfelé súlyos akadályon mentek ke
resztül. Hajótörtést szenvedtek, majd meg
megmenekültek Joppe kikötőjébe érkeztek. Olt 
azonban egy kalózhajó támadt rájuk és a 
kiséret közül is sokan áldozataivá lettek a 
rablóknak.

Etienne megszabadult. Egy vészes éjszaka 
után arra ébredt, hogy egy asszony fogja a 
homlokát, hirtelen kiugrott ágyából és a reá 
várakozó fiukhoz ment ki az utcára.

Hosszú keserves ut után nagynehezen végre 
Jeruzsálem kapuja elé ért a kis szent csapat. 
De alig juthattak be a városba, a szent sir
hoz, addig a kis csapat is elesett a fárad
ság és éhség gyötrelmeitől. Csak Etienne 
egyedül juthatott a megváltó sírjához. Csak 
a sirig, ott ő maga is holtan összeesett.

vacsorát rendező alelnök Micsinay Ernő iránt 
pohárköszöntőjében Kövér Péter dr. fejezte 
ki, aki egyben kiemelte a felköszöntöttnek 
a kör létesítése körül szerzett érdemeit.

Micsinay Ernő alelnök visszapillantást ve
tett a kör alapításának történetére és reá
mutatott arra, hogy a kör létesítésének kez
deményezője Öméltósága gróf Ráday Gedeon 
főispán ur, a körnek illusztris elnöke volt, 
akinek a vacsoráról való távolmaradását is 
kimentette, mivel előre nem látott okokból 
sürgősen máshová kellett utaznia. Poharát a 
kör tagjaira ürítette, akiknek áldozatkészsége 
és kulturszíikséglete tette lehetővé a kör ala
pítását és annak fenmaradását is fogja biz
tosítani.

Ennek kapcsán indítványozta dr. Faludi 
Sándor, hogy a kör tagjai a vacsoráról tá
vollévő elnököt, gróf Ráday Gedeon főispánt 
táviratilag üdvözöljék, amihez a tagok nagy 
lelkesedéssel járultak hozzá.

Vacsora után a legjobb hangulatban még 
sokáig maradtak együtt a résztvevők.

— Színészet Aszódon. Bányai Lajos k i
tünően szervezett színtársulata a napokban 
kezdi meg előadásait Aszódon. Műsorán a 
fővárosi színházak legjobb újdonságai sze
repelnek, miért is hisszük, hogy közönsé
günk pártolni fogja a társulatot, amely a 
vidék legjobb erőiből rekrutálódott és a 
pártolásra méltán számíthat.

— Szövetkezeti ház. A vérségi katli. kör 
e hó 8-án árverésen egy házat vett meg 3320 
koronáért, amelyet megfelelően átalakíttat, 
úgy hogy benne a körhelyiség, a szövetke
zeti bolt és takarékpénztár együtt elhelyez
hető lesz.

— Lohr Mária (Kronfusz) a főváros első 
és legrégibb csipke-tisztitó-, vegytiszta- és 
kelmefestö-gyűrintézete, VIII., Baross-utca 85. 
a szakmájába vágó összes megrendeléseket 
gyorsan és jutányosán teljesiti.

— Botrány a templomban. Versegen 
nagycsütörtök délután az Ur koporsóját dí
szítette B. K. tanítónő több jámbor asszony - 
nyal. Ez alkalommal Bodor János gazda az 
alkoholtól felhevülve berohant a templomba 
s a legkíméletlenebb szavak kíséretében ci
garettára gyújtva kritizálta a diszitők mun
káját. A megrémült asszonyok a csend
őrségre küldtek segítségért, honnan csak
hamar odaérkezett Lehóczky csendőr Stei- 
linger József községi bíróval, kiket a hős 
meglátva, cigaretlásan követett a községhá
zára, útközben elégedetten szemlélte a k i
váncsiak tömegét. Alig hagyták azonban a 
fogdában magára, feltörte annak ajtaját s 
remegő családjához hazalépett. Most már 
bilincsbe verve vitték vissza a veszedelmes 
fenyegetőző alkoholistát, de hogy, hogy nem 
ismét megszökött. Végre harmadizben jobban 
rázárták a kotert, honnan csak akkor bocsá
tották haza, mikor a szesz elpárolgott fejé
ből Az esetnek a törvényszéknél lesz foly
tatása.

Triesti általános biztosító társulat
(Assicurazioni Generáli) Budapest, V., Do- 
rottya-utca 10. és 12. A „Közgazdaság* ro
vatában közöljük a Triesti általános biztositó 
társulat (Assicurazioni Generáli), e legnagyobb 
leggazdagabb és legrégibb biztositó intéze
tünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleg
gel a társulat mindenkinek, aki e célból 
hozzá fordul a legnagyobb készséggel szol
gál. Az intézet e fogad: élet-, tűz-, szállít
mány-, üveg- és betörés elleni biztositásokat. 
Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar
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jég- és viszontbiztosító r. t., baleset- és sza- 
tossági biztosításokat az Első o. általános 
baleset ellen biztositó társaság, valamint ke
zességi és óvadékbiztositásokat, eltulajdoni- ' 
tás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni 
biztosításokat és versenylovak, telivérek és 
egyébb értékesebb tenyészállatok biztosítását 
a „M inerva" általános biztositó részvénytár
saság, valamint áru- és utipodgyászbiztositá- 
sokat az Európai áru- és podgyászbiztositó 
részvénytársaság számára. Főügynökség: 
Bt üli Soma, Aszód.

— Országgyűlési választókörök meg
állapítása. Legutóbbi számunkban megírtuk, 
hogy jövő hónapban kezdi meg működését 
Aszódon egy uj bizottság: a képviselővá
lasztók irni-olvasni tudását vizsgáló-bizottság.

Ezzel kapcsolatban megemlitettíik, hogy az 
aszódi járás községei, úgy mint a múltban, a 
jövőben is az 56000. sz. B. M. beosztási 
rendelet szerint 2 kerületben fognak válasz
tani, úgym int: a gödöllői választókerületben 
és a váci kerületben. Csakhogy ezentúl ne
künk aszódiaknak nem kellene Vácra men
nünk szavazni, mert a járás területének törvény 
szerint két választói körzetre való beosztása 
van tervbe véve, amint azt illetékes helyről 
velünk közölték A váci választói kerülethez 
beosztott következő községek egy Aszódon 
működő bizottság előtt adnák le voksukat és

3

tartalékjai és alapjai, melyek az idei átuta
lások folytán kor. 434.367,388 47-ről kor. 
456 949,184*97-re emelkedtek, a következő 
elsőrangú értékekben vannak elhelyezve: 1. 
Ingatlanok és jelzálog követelések kor. 
105.861,710 28. 2. Életbiztosítási kötvényeker 
adott kölcsönök kor. 51.760,232*04. 3. Le
tétbe helyezett értékpapírokra adott kölcsö
nök kor. 5.459,438*35. 4. Értékpapírok kor. 
237.342,355 22 5. Követelések államoknál
és tartományoknál kor. 46.666,706*21. 6. 
Tárcaváltók kor. 719,31061. 7. Készpénz és 
az intézet követelései a hitelezők követelé
seinek levonásával kor. 9.139,432 26. Össze
sen kor. 456.949,184 97. Ezen értékekből 
85 m illió korona magyar értékekre esik. — 
A „Minerva" általános biztositó részvény- 
társaságnak Budapesten, — mely az Assi- 
aurazioni Generáli leányintézete, — egyébb 
ágazatain kívül foglalkozik a kezességi- és 
óvadék-, valamint az eltulajdonítás-, lopás-, 
hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosí
tással, nemkülönben a versenylovak, telivérek 
és más értékesebb tenyészállatok biztosítá
sával, mely uj ágazatokat nevezett társaság 
vezette be hazánkban, valamint áru- és uti- 
podgyászbiztositásokat az Európai áru- és 
podgyászbiztositó részvénytársaság számára.

JtasVüi tojás
Húsvéti cukorka

Húsvéti csokoládé bonbon és 
Csemege különlegességek 

Friss Tescheni tea vaj 
Friss Sárvári tea vaj 

Hungária tea vaj
Ementhali és Groi sajtok 

a legjobb minőségben!
Puszta Dőri,

Mágnás és Gentry sajt 
különlegességek!

Friss lip tó i tú ró !  
Különféle halkonzervek 
Herz-féle turista szalámi különlegesség! 

valamint
a M. kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészeti termelvényei kaphatók

$zíK«ly ?arHas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszód (Fő-ulca).
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Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
mer. a „B IB E R " absolut vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és vi/állAsos lu-lyiséRek mkele.es szara//., e r e .  

„BIBEFV'-rel bárm ely kőm űves végezhet szakszerű  szigetelést.
"b IB E R "  m eaoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.
” 9 , A B IB E R -M Ü V E K "  egyedárusitó ja 6~ 6

Prospektust, használati utasítást és minden MfSP fakoreskedŐ A S Z Ó D
egyéb felvilágosítást készséggel ad: V A S  M O K  taKereSKeao, MOZ-WL^
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A legszóraHoztatóbb

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű

e r ő s ít ő  c o g n a c

K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos vendéglőjében
8 -8  A S Z Ó D .

Johann Maria Farina Gegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a va lód i

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériában, gyógyszertárakban és illatszertárakban.

Ne tessék elfogadni
Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül 
valódi, de sokszor uiánzott Johann M a r ia  F a rin a  G eg en üb er dem  R udolfs
p latz. A k ko r sem kell e lfo gadn i helytelen és utánzóit kö ln iv ize t, kö ln iv iz -  
poudert és kö ln iv íz -szap p an t, ha az itt jelzett eredeti készítm ény néni 
volna kapható az ön  lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :

HOLCZER EMIL ZOLTÁN Budapest, Szigetvári-u. 16.
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli, hol szerezhető be az eredeti minőség.

i l  legszebb ajándéK
egy doboz Petőfi-csont 
levélpapír, 50 levélpapír 
és 50 boritok tartalommal. 

Á r a :  K 150. 
Kapható

a P e tő f i-n y o m d á b a n ,  
Aszódon.

Zebra plimut
*  Budapesten,

Győrben, Wiehben magasait kitüntetve. K i
váló tenyészanyag. Tenyészállatok darabja 
szépség szerint 1 0 -2 0  K, kellő tojások da
rabja 50 fillér. Németh László, Aszód

E R K U L E S  
ZSÁKMÉSZ
gépileg oltott és őrlőit mész, 
mely teljesen pótolja a dara
bos illetve leoltott meszet.

E g yedáru sitás  és á llan dó  

ra k tá r  55 kg zsáko kb an

Forschnen Mór
fakereskedőné l, A S Z Ó D O N .

Arany töltőtollak
4 koronátó l felfelé 50 k o ro n á ig .
Nélkülözhetetlen utazáskor és iro
dában. Elronthatatlan. Kapható a 

Petőfi-nyomdában, Aszódon.
Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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