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Pax vobis.
Béke veletek! És béke lett a fö ldön...  

Azon órában békét teremtett a szeretet, 
teremtsen hát most is legalább egy éjsza
kára, annak az egy éjszakának az emlé
kére . . .  A szeretet! Hiszen ezen alapszik 
az ős hindutól a modern keresztényig 
minden vallás. És ez a szeretet nem a 
gyermeki, nem a hitvesi, nem a faji a 
nemzeti, nem a haza iránti, — hanem a 
felebaráti szeretet. . .

Szülőmet szeretem, mert az Isten után 
neki köszönök mindent, mert ez a szere
tet a véremben van már a születésem óta. 
Hitvesemet szeretem, mert megszerettem 
őt. Rokonomat szeretem, mert vér a vérem
ből és hús a husamból. Fajomat, nemze
temet szeretem, mert egy nyelv, egy szokás, 
egy eszme, egy haza köt vele össze. 
Hazámat szeretem, mert ez ápol es eltakar.

De miért szeressem felebarátomat?! 
És miért minden felebarátomat ? ! Hiszen 
ezek között lehet az ellenségem, a meg- 
rontóm, a gyalázóm, a bántál utazóm, a 
gyilkosom is ! És szeretem mégis, szere
tem mint önmagamat . . . Szeretem és ha 
kell megbocsájtok neki, hogy béke legyen 
itt a földön. És ha te is szereted, ő is 
szereti, mindnyájan szeretjük egymást, 
akkor béke is lészen, áldásos — szeretettel

mindent betöltő — magasztos béke . . .
Béke veletek! Nézzétek! Mig mi 

karácsony éjszakáján meleg szobában egy 
örökzöld fácska megannyi apró gyertya
lángja fényében csillogó aranyos-ezüstös 
csecsebecséiben gyönyörködünk, ezalatt 
ott kint a fagyos éjszakában a kereszt meg 
a félhold, száz meg százezer katona áll 
egymással farkasszemet nézve, készen 
várva ismét a parancsszót, hogy öljön. . .

Nézzétek! mig mi itt a karácsonyfa 
alatt szeretettel öleljük keblünkre kedvese
inket, addig ott az életforgatagban párt- 
tusák cselszövényei korbácsolják fel a 
különben csendes kedélyeket. Jelszavakat, 
eszméket dobnak az izzó szenvedélyek 
közé s frenetikus Őrjöngéssel gázolnak 
keresztül egymáson, vak gyűlölködésükben 
egymást megkülönböztetett „gazemberének 
ismerve. . .

Nézzétek! Mig rajtatok a jóllakás 
kéjes érzete vesz erőt, mások az éhségtől 
gyötörtetve összerogynak. . .

Nézzétek! Mig ti puha, meleg fészek
ben nyújtózkodtok, addig bőven akadnak 
olyanok, akik penészes pinceoduikból az 
utcára dobva ott fagynak meg. . .

Nézzétek! Mig orcáitokon az élet 
rózsái virítanak, addig a könyörtelen halál 
másokról rég lecsókolta azt. Mig titeket 
a boldogság megnyugtató csendje vesz 
körül, addig a kórházakban velőkig hatóan

hörögnek, jajgatnak, a haldoklók, betegek 
ezrei. • .

Nézzétek ! A piszkos lebujok ocsmány 
söpredékét, akik valamikor ép, erős, egész
séges emberek voltak. Csak voltak ! Most 
kiaszott, lezüliött testtel kutyákkal fetren- 
genek. Tudod-e ki ölte ki belőlük a lel
ket ? A pálinka, amit te csináltál. . .

Nézzétek és lássátok! Óh nem hiába 
hirdették és hirdetik nekünk a szeretetet.

Nézzétek és lássátok ! Lehetetlen, hogy 
ennyi bűn, szenvedély, nyomor, kin láttára 
meg ne enyhüljön rideg szivetek. . .

Hiszen te is kint állhatsz a vaksötét 
éjszakában, görcsösen szorítva töltött fegy
veredet, halálfélelemtől remegve, hogy 
honnan és mikor talál el egy ellenséges 
golyó! Téged is eltiporhat a szenvedélyek 
átkos párttusája ! Te is éhezhetsz, fázhatsz, 
nyomoroghatsz, kínlódhatsz, szenvedhetsz, 
óh mert semmi sem tart örök időkön át. . .

Szeressetek hát, mert béke lesz vele
tek. És ahol béke van, ott elsimulnak az 
arcok redői, ott elcsitulnak a szenvedélyek, 
megenyhülnek a fájdalmak, ott megtörik 
a dac, megszűnik a gyűlölködés, lecsillapul 
a harag, ott valóban béke honol. . .

Karácsony estéjén, legalább a béke 
ünnepén bocsáss meg embertársaidnak vala
mint ők is meg fognak bocsájtani neked. 
Legalább ezekben a szent órákban engedd

Energia.
Jolán a fiatal asszonyka a tükör elé állt, 

megigazította a haját és ruháját. Aztán egy dara
big nézegette magát, gyönyörködött szépségében. 
Majd kivett kebléből egy levelet, melyet az imént 
kapott valakitől, akihez édes emlékek filzik. — 
Felsóhajtott.

Irt —  mondotta m agában az asszony — 
vájjon ki sejtette volna, hogy ez a fiú még most 
is szeret, még most sem felejtett el. Oh 
hogy szerete tt! Milyen szenvedélyesen, milyen 
szenvedélyesen csókolt meg egykor, leánykorom 
ban. Az a csók még most is égeti ajkam at, azt 
nem lehet elfelejteni. S  mi tagadás, én is szere
tem Emilt. De a szülők . . .  a sz ü lő k ! Akiknél a 
hideg számítás a fő, mindenek fölött az ész, a 
szív  meg semmi. Igaz, hogy javam at akarták, 
mikor férjhez adtak máshoz, akit nem szerettem 
akkor. M o s t! Oh Istenkém belenyugodtam  már. 
Talán szeretem is.

Egyik gondolat villám gyorsan követte a 
másikat. Az asszony félig lázasan tovább susogott 
saját magának.

—  Férjem  jó  hozzám és szeret. Minden

tekintetben érdem es arra, hogy becsüljem , 
ez a levél . . .  ez a levél feldúlta nyugalmamat. 
Ezt nem szabad meg sem tudnia.

Újra elővette a papírlapot és olvasni kezdte, 
pedig már m ajdnem  kívülről tudta az egészet.

„ Jo lán ! Ha van még szivében csak egy 
parányi rész is abból a szívből, melyet én ism er
tem valaha, úgy meg kell hallgatnia engem. Én 
nem bírtam feledni magát, őrülésig szeretem még 
most is.

El kell mennem magához. Látnom kell. 
Esküszöm  ö n n e k , hogy szeretem, hogy imádom 
végtelenül. De azt a hideg betűk nem tudják 
elm ondani, úgy mint én gondolom . Ma délután 
élő szóval fogja tőlem h a lla n i; ötkor magánál 
leszek. U gy-e megengedi, hogy e ljö jjek  ? Választ 
nem is várok, mert úgy is tudom, hogy nem 
tagadná meg kérésemet

Emil.*

A fiatal szép asszony felvetette szem eit, s 
abban a pillanatban belépett a régi ideál.

Jolánnak alig volt ideje a keblébe rejteni a 
levelet. Zavartan állott a férfi előtt.

A fiúnak nem volt szabad tudnia, hogy 
mit rejteget, nem is vette észre. Jo lán  kezeit

csókkal halmozta el. Az asszony alig bírta 
elhárítani.

— Csakhogy m ár láthatom magát Jo lá n ; 
óh, ha tudná, hogy vágytam én erre a találko
zásra. Is te n e m ! mily sokáig is nem láthattuk 
egymást.

A férfi még szem rehányóan fo ly tatta :
—  M aga meg már asszony.
—  Éppen azért.
Emii ügyet se vetett az asszony gyöngéd 

védekezésére.
— Olvasta lev elem ? Nos annak tartalmát 

élőszóval is m egerősíthetem . Nem bírtam magát 
elfelejteni Jolán .

Az asszony fülig pirulva válaszo lt:

— Én már elfeledtem.
— Nem h iszem ! Azt a szerelmet, mely ket

tőnk közt volt, nem lehet elfeledni sohasem . Én 
tudom, mert próbáltam már. M ásnak udvaroltam, 
soknak, csak hogy elfele jtsem , de nem tudtam, 
nem bírtam.

Jolán tagadólag intett fejével.
— Ne tetesse magát Jolán . Én érzem , hogy 

szeret.
A férfi megfogta az asszony csuklóját és 

maga felé vonta.
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magadhoz a szeretet angyalát. Hiszen 
karácsony van. . .

Pax vobis — béke veletek!
Boldog ünnepeket! P

Karácsony estéjén.
Ott vannak most, tudom, a karácsonyfa alatt. 
Gyertyaláng vet rájuk fényes sugarakat.

Mindnyájukat látom . . . Ide-oda járnak,
Nagy csodájára a kis karácsonyfának.

Mindenki oly vidám, mindenki oly boldog, 
Tapsol a kisebbik s nevetve mosolyog.

Apámnak homloka elsimul egy percre,
Egy pillanatra a gondokat feledve.

Látva az apraját, mily örömmel vannak,
Oda se néz szegény a sok búnak-bajnak.

Csak édes anyámnak fáj némán a lelke,
S  jóságos szem éből lopva köny pereg le.

Ajka hangtalanul rebeg egy hő imát, 
ügy kérve az Istent, áldja meg a fiát. . .

Aki tőle messze, idegenben, távol 
Álmatlan álmodik egy karácsonyfáról. . .

Paulus.

H íre k .

és igazgatójához közel álló több család. A 
megjelentek és azok is, akik nem jelenhettek 
meg, jókivánataik mellett, szebbnél-szebb virá
gokkal halmozták el az intézet ünnepelt igazgató
ját tiszteletük és szeretetök jeléül.

A délelőtti matiné műsora a következő volt:
1. Üdvözlő dal Erődi Ernőtől, éneklik az összes 
növendékek. 2. A kis libapásztor Lampérth G é
zától, szavalja Ligeti Mariska I. o. n. 3. Keringő 
Spindlertől, zongorán előadja Tom csányi Ella I. 
o. n. 4. A magyar nóta Farkas Imrétől, szavalja 
Schulem ann M ariska II. o. n.5. Gefunden v. Goelthe, 
szavalja Pacsu Mariska II. o. n. 6. La Matinéé 
Dussektől, zongorán előadja Schulem ann Erzsi III. 
o. n. 7. Fehér galam b Farkas Imrétől, szavalja 
Sidlauer Juliska III. o. n. 8. Les Fées Ségardtól, 
szavalja Hoffmann Vilma IV. o. n. 9. Tarantella 
G. de Senatól, zongorán előadja Kurtz Olga IV. 
o. n. 10. Távolból M endelssohntól, Ez nagy baj 
ám Bognár Ignácztól, éneklik az összes növendé
kek. 11. A fecskefészek Kozma Andortól, szavalja 
M icsinay Irma IV. o. n. 12. Tanulmányok Heller- 
től, zongorán előadja Papp Magda III. o. n. T a 
rantella Bodó Alajostól, zongorán előadja Jaczkó 
Sári IV. o. n. 13. Dér Schatzgráber Goethétől, 
szavalja Platthy Ella IV. o. 14. Vadászdal M en
delssohntól, zongorán előadja Sidlauer Erzsiké 
gazd. isk. növ. 15. Téli esték Petőfitől, szavalja 
Hartyánszky Rózsi gazd. isk. növ. 16. Presto M osz- 
kowszkytól, zongorán^ I * h1 ja Rothermel Erzsiké 
IV. o. n. 17. Aprés le coucher du Soleil Ráfitól, 
zongorán előadja Kerécz Margit gazd. isk. növ.

A délutáni előadás műsora volt: 1. Katzen- 
schule, Kinderkomödie von Ebeling. 2. Rokoko- 
Tanzstunde. D ram atischer Scherz mit Tanz v. O. 
Steiner. 3. Dr. Gyógykuti Elvira Med. Univ. 
Rendel hétköznapokon 3—4. Tréfás jelenetek fiatal 
leányok számára. Ir ta : Tordai Grail Erzsi.

1912. december 22.

sára. Mig egyrészt a fegyveres erő kötelékébe 
tartozó egyének részére az útlevelek kiadását 
ideiglenesen egyáltalán megszünteti, másrészt a 
védkötelesek kivándorlását egy évre m egtiltja. A 
m. kir. minisztérium rendelete következtében tehát 
egyelőre 50  éven aluli egészséges férfi nem 
hagyhatja el az országot.

— A járási gazdasági választmány a
napokban ülést tartott, a melyen megvitatás tár
gyát képezte, hogy mi módon lehetne a járás 
községeiben fizetett földhaszonbérek átlagát kipu
hatolni. A gyűlésen közel 30-an  vettek részt s 
elhatározták, hogy az adatokat községenkint 
fogják összegyűjteni.

— A boldog—hatvani vicinális ut kiépítése 
ügyében a bizottság ülést tartott, amelyen elha
tározták, hogy am ennyiben az ut állam segéllyel 
ki fog építtetni, az esetben magukra vállalják az 
ut jövőbeni fentartását.

— Karácsonyi pásztorjáték Aszódon. Az
aszódi róni. kath. népiskola növendékei az iskola 
pénztára javára karácsony napján és m ásnapján 
d. u. litánia után pásztorjátékot rendeznek. Színre 
kerül a Három királyok.

— Menjünk a moziba! D icsérendő buzga
lommal rendezi Rózsa István az Aszódi Állandó 
M ozgószinház tulajdonosa az előadásokat. A 
légéi dekfeszitőbb képek vonulnak el a nézőközön
ség előtt kifogástalan bem utatásban. A karácsonyi 
ünnepekre való tekintettel egyébként a tegnapi 
rendes szombati előad ás elm aradt, de ma vasár
nap este, valamint szerdán és csütörtökön két 
nagy ünnepi előadás lesz. Kezdete m indenkor d. 
u. 4  órakor.

— Az aszódi leánynevelő intézet ünnepélye.
Igen kedves ünnepélynek volt színhelye a helybeli 
ev. leánynevelőintézet f. hó 15-én. Szeretett igaz
gatójának Oeschger Adélnak nevenapját ünnepelte 
az intézet tanári testületé és növendékei. Az 
ünnepély két részből á l l t : délelőtt 10 órakor ma
tiné volt, amelyen a növendékek ének-, zene- és 
szavalat számokat adtak elő igen szép sikerrel: 
délután 5 órakor pedig néhány kisebb 
színdarab előadásával mutatták be e téren is 
képzettségüket a polgári és gazdasági iskolai 
növendékek. Mind a két előadáson jelen volt az 
egész tantestület, számos szülő s az intézethez

— Adósróf a postán. Eddig azok a m eg
hatalmazások, melyeket üzletemberek, vagy m agá
nosok bizalmi emberüknek adtak, hogy postai 
küldeményeiket nevükben átvegyék, díjm entesek 
voltak. M ost már erre is hatalmas adót ró ttak ; 
jövő évtől kezdve az ilyen meghatalmazásért egy 
egész évre 30  kor., félévre 20  kor., negyedévre 
12 kor. 5 0  fillér, egy hóra 5 korona lesz majd 
lefizetendő.

— Tilos a kivándorlás. A kormány a 
hivatalos lapban két rendeletet közölt a még 
mindig nagyarányú magyar kivándorlás korlátozá

— A hernyók és káros rovarok irtása.
Vármegyénkben a gyüm ölcs term elést nagy mérv
ben űzik s az szép hasznot is biztosit. A gyü
mölcs termelésünket azonban nagy mérvben 
veszélyeztetik a káios rovarok, melyek miatt a 
gyüm ölcs term és fele lehull s a meg maradó sem 
piacos. Itt az ideje, hogy gazdáink a fákról a 
káros hernyók fészkeit leszedjék, elpusztítsák. De 
nemcsak a gyüm ölcsfákról kell ezt leszedni, hanem 
mindenünnen hol található. Aki nem pusztítja a 
hernyókat és a hernyók fészkét, jelentsék be gaz
dáink az elöljáróságnak, hogy a mulasztó méltó 
büntetését m egkapja.

— Érzem, hogy épp úgy szeretsz, mint 
leánykorodban.

Az asszony elhúzódott. Tökéletes zavarban 
volt. Alig tudott szavakat találni az elpalástolására.

—  Emil . . . az az . . . Bartos ur, én már 
nem vagyok önnek Jolán, a kit tegezni lehetett 
leánykorában. Asszony vagyok. Erről meg ne 
feledkezzék. És a más felesége.

A férfi egészen lehűlt. A régi tűz lelohadt, 
de csak egy pillanatra, hogy ezután hatalm asabb 
erővel lángra lobbanjon.

— Eljöttem mert szeretlek. Érted Jolán , 
mert szeretlek. Nem bánom én, ha másé vagy is, 
de most az enyém leszel. T e is szeretsz, te nem 
tudsz elfeledni, tudom jól. Csak önmagadat 
akarod ámítani, hogy lelki nyugalmadat helyre
állíthassad.

Emil tűzben égett. Közelebb simult az 
asszonyhoz. Fejét előre tolta, úgy, hogy ajka 
majdnem érintette Jolán bársonyos bőrét. Aztán 
észre sem vette, csak átkarolta.

Az asszony amennyire csak lehetett, tetette 
magát. Eltolta magától a férfit s erőszakkal kibon
takozott karjai közül.

—  Nem igaz, nem szeretem magát. Maga 
sem engem. Ne tegyen boldogtalanná.

Ne zúzza szét boldogságom at! M enjen, tá
vozzék! M enjen Emil, az Istenre kérem.

A fiatal em ber önérzetesen állt f e l :
— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, 

merészégemért. Az csak a fiatalkori emlékeknek 
tulajdonítható. Balga voltam, azt hittem, hogy lé
tezik igaz szerelem.

Jolán keze után nyúlt és ajkaival hide
gen érinté. Már az ajtónál volt, midőn egyszerre 
hirtelen m egszólalt:

— Jo lán , igy nem kergethet el. Édes Jolán, 
csak azt mondd meg, hogy szeretsz-e? Ne hagyj 
ily kínos gondolattal távozni. Aztán elmegyek.

Az asszony valami igen édes bizsergést é r
zett szive körül. Kimondhatatlanul jól esett, hogy 
ime, mennyire szereti őt ez a férfi. Aztán fájdal
mas gondolattal elűzte magától a kísértő rossz 
szellemet. Pedig a férfi oly őszintén beszélt, hogy 
majdnem karjai közé dőlt. Egy lépést telt a férfi 
felé, mintha meg akarta volna mondani az igazaL 
Mintha fülébe akarta volna súgni azokat az édes, 
szenvedélyes szavakat, h ogy : én is szeretlek téged, 
ép úgy, mint te engem. De nem tette

— Nem, én nem szeretem önt. Felejtsen el 
örökre.

A fiatal ember meghajtotta magát.

— Maga becsületes asszony, J o lá n ! Isten 
önnel nagyságos asszon yom !

Az asszony szomorúan válaszolt :
—  Isten vele.
Aztán csak állt egy helyben. Hallgatta a férfi 

elhangzó lépteit.
— Most az előszobában van . . . most megy 

le a lépcsőn.
Hirtelen az ablakhoz ment. Kitárta mindkét 

szárnyát és nézett le az utcára.
A híis tavaszi lég jót tett forró, kipirult a r

cának.

Emil ott ment el az utca másik oldalán.
Nem is gondolta, hogy két szép női szem

kiséri.

—  Bedig őt szeretem , még most is csak ót 
ismételgette Jolán önm agának.

Szép szem ei könnyesek lettek. Egy csepp 
gyöngyszem lepergett arcára.

Az asszony nem törődött vele. Ott állt a 
nyitott ablak mellett és nézett hosszasan a férfi 
után.

Adrién



_  Színdarabot játszanak a pllspökliatvaniak boszniai söradó pótlékáról, Pozsony város érték
templomuk javára. A darabot Dr. Paull Ernő emelkedési adójáról a bérlő és haszonbérlő által 
ottani plébános irta és a tantestület rendezi. Az elvállalt adófizetési kötelezettségről és a házadó
előadások f. hó 25. 26. és 27-én, továbbá jövő kataszterről. A legújabb szakirodalomnak részletes
é,  5 . *  6 .a„ üéiutá. 14 s s i r . r 5 “ l i s , ? « a r s
megtartva, melyre a rendezőség mindenkit szive- delhető annak kiadóhivatalában Budapest, V. 
sen lát. Alkotmány-utca 19 és ezen lap kiadóhivatalában is.

— Fut a betyár árkon bokron keresztül, de — A drágaság úgy látszik börzespekuláns, 
annál busábban áll Varga Mihály acsai gazduram, a ki haszonra dolgozik. Mindennek ára emelke- 
akinek f. hó 17-én este 8 —9 óra között, amig a ^  és manapság talán csak a betegeknek van

f f  £?*$£*£
el ismeretlen tettesek két jo pej lovát. Az eset y\z Oroszlán Mentből sósborszesz üvegje most is 
sokkal komikusabb, mint ahogy gondolná az ember, csak 44 fillér, K. 1.10 és K. 2.20 fillér, 
mert a lókötök a lovakhoz kocsit, szerszámot,
sőt mi több még takarmányt is loptak. Mindezt Megvan a béke és egyetértés mindazon

egy helyről, egy gazdatol egy fel óra leforgása nyujtják E hallgszerek a legnagyobb választékban 
alatt. A szérűk alján hajtottak el és igy történt, jutányos árakon kizárólag Wagner a „Hangszer- 
hogy dacára a zajjal járó rablást a házbeliek király44 országszerte elismert elsőrendű hangszer
közül senki se vette észre. A kár mintegy 1200 áruházában kaphatók (Budapest, József körút 15) 
korona, ami aligha fog megtérülni. A csendőrség Különösen említést érdemelnek a hangszerek 

, 7  “ . 4 . . . .  közül azok, melyeken bárki, minden zeneismeret
persze azonnal bevezette a nyomozást, de eddig né|||fl| egy óra J ,at megtanulhat játszani. Ilyen
még eredménytelenül. hangszer a legújabb találmányu, szabadalmazott

_  T áblákat raknak a kocsikra Állattartó ,lank'verseny „csodaréztrombita44 is, mely tokkal lao iaK ai raknak a Kocsikra. Állattartó mesés karácsonyi ajándékkal együtt
gazdáinkat érdekelni fogja a vármegyeházán ho- mindössze csekély 6 koronába kerül. Kérjen a 
zott megyegyülési határozat, mely szerint ezentúl sajat érdekében tehát még ma, mielőtt bárhol 
az összes állatok által húzott kocsikat kötelezöleg vásárolna, ingyen és bérmentve egy nagy fény
jelzésekkel látják el, miként ezt az automobilok- képes karácsonyi hangszerár jegy zekét. Ovas! higye- 
J .. . . . J . . . .. . . .  . lem a Wagner nevre es hazszamra.nal regebben szokásos. A varos utcain, főleg he- h
tivásárokon, gyakran látjuk, hogy a falusi kocsik — Aszód község legtöbb adót fizető köz
jobb oldalukon a község nevét, a községben levő ségi képviselői az 1913. évre. Báró Podma- 
kocsik sorszámát viselik egy fehér pléhből készült niczky Gyula 1308.54, Sárkány Lászlói858. (két- 
táblán. Ezek azonban mind Nógrádmegyéböl jött szeres), Bentsik József 821.74 (kétszeres), Weiner 
kocsik voltak, azok, amelyek alulról, Pestmegye Dávid 782.49, dr. Kövér Péter 674.36 (kétszeres), 
községeiből jöttek, ilyen jelzésekkel nem voltak Aszódi Takarékpénztár 630.76. Alarkbreit Zsig- 
ellátva. Most azután Pestvármegye is elrendelte a mond 612.23, Vas Mór 549.45, Lengyel József 
kocsik szokásos jelzését. A szabályrendelet sze- 519.65, Lengyel Ábrahám 519 64, dr. Gál Adolf 
rint legközelebb a községek elöljáróságai össze- 467,60 (kétszeres), Hermán József 444.50, Lőwy 
Írják a kocsikat (városokban a rendőrség) és min- Manó 437.14, Weiner Lipót 435.52, Huszerl 
den egyes kocsi — a fiakkereket és a csak sze- Sándor 433.20 és Holly Jenő 433.10 K. adó 
niélyszállitásra szolgáló fogatokat kivéve — szá- alapján. Póttagok: Beke Gyula 412.07, Langfelder 
mot kapnak, amelyet a község nevével együtt egy László 409.49, Kálmán István 408.90 és Kálmán 
3 5 —40 centiméteres fehér alapon, fekete betűvel lan 408.89 K. adó alapján.
ellátott pléhtáblán, minden kocsi jobb oldalán . „ . ................
állandóan elhelyezve viselni tartozik. A ki lemond Segé jegyz va asz s. gagaievi/.i
arról, hogy kocsija, lova legyen, az. ezentúl a seged,egyző, állásra a pályázat kiíratott s a 
községi elöljáróságnak bejelenteni tartozik, a mely vála*zlás jauuar to -an og meg arta ni. 
a kocsiszámot másnak adja át. A vármegye sza- _  |srnét egy uj já rás  A vármegyei tör- 
bályrendelete megszabja a büntetést i s : a ki elle- vé,iyhatósági bizottság í évi november 26-án tar- 
ne vét, száz koronáig terjedhető pénzbírságra bűn- tolt közgyűlésében elhatározta, hogy Cinkota szék
tettetik, végrehajthatatlanság esetén ennek meg- he|yjye| uj közigazgatási járást létesít. Az uj járás 
felelő elzárás a büntetése. a következő községekből allana : Csömör, Cinkota,

-  Meghívó Az állami kisdedóvó intézetben kerepes, Kis.arcsa, Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, 
december 22-én vasárnap d. u. 2 órakor tartandó Kákosliget es a osszen mi ta y.
karácsonyi ünnepélyre a m. t. szülőket, tanügy- — A Boldog községhez tartozó Nagyteleknek 
barátokat örömmel és szeretettel meghívom. Jenes  Hatvan községhez csatolása ügyében Hatvanban 
Zelnia, áll. óvónő. f. hó 19-én helyszíni tárgyalás volt, amelyen

x ... n 1 C . % • í NA Heves vármegye kiküldöttei és vármegyénk kép-

.« r  „ f ; *es magas színvonalú tartalommal jelent meg. tárgyaláson foszolgabironk a pusztáknak boldog 
Benne többek között Benedek Sándor a pénzügyi községtől való elcsatolása ellen tiltakozott, miután 
közigazgatási bíráskodás szervezeti kérdéseiről ez u,,|dog község anyagi tönkretételét jelentené.
fejezi be nagy érdekű tanulmányát, amelyben a ______________
kétfokn pénzügyi közigazgatási bíráskodás behoza-  ̂ _____
tatát sürgeti. Szilassy Zoltán a mezőgazdák uj ^  r~ H
adózási helyzetét tárja fel és a megalkotandó F J F a TÉ ■  j f  £  fif b e t , H
reformban számos könnyítő újítást követel Dr. ■  I  ■  I  ^  j  —  H
Remei Ede a napszámosok és ipari munkások
súlyos uj adóterhét, Dr. Lakner Aurél pedig az H
uj társulati adó lényeges újításait tárgyalja, rekedtség és hurut ellen nincs jo b b  a H  
Érdeklődést keltők dr. Márffy Edének az átutalási ■
eljárás pénzügyi és közgazdasági jelentőségéről PCtflCtCJÜ CUI(ON(allál! E J
Írott igen alapos fejtegetése, amely eddig még f
nem publikált számadatokkal van támogatva. Vásárlásoknál azonban vigyáztunk es határozottan H  
Végül kiemelendók dr. Balnghy Györgynek a RF.THY-félét kérjünk n ,,v e .s o k h ,,z o n U l« u ^ ,-  ■  
pénzügyi deliktumröl Írott cikke és Lukács Ödön- znia van. Az eredetinek minden egyes darabján K  
nek az adóreform és a helyhatósági adóztatás rai,a van a 1 ■' ncv‘ ^5
jeles és átfogó tanulmánya. A főtuvalok igen .  <rJ $Q fj||, Nagy dobOZ 1 kor. B
kimerítő joggyakorlatot tartalmaznak, amely az
adózó közönségre igen jelentős fontosságú. Erde- Mindenütt kapható.
kés közlemények foglaltatnak még a füzetben a ^ ^ m ■ h b h b h b I
fővárosnak 1913. évi költség-előirányzatáról, a
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értesiUs.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű 

közönséget, hogy mindenféle álhiresztelé- 
sekkel szemben kötelességünknek tartjuk 
kijelenteni, hogy a Ganz-féle V illam os- 
sági R. T. építésvezetősége

villany világítási berendezések 
elkészítését

továbbra is a megszokott pontossággal 
vállalja. —  Az építésvezetőség megszűnte 
után azokat Gödöllő nagyközség elektro
mos müvének aszódi üzletvezetősége fogja 
állandóan szakszerűen elkészíteni és az elő
forduló apróbb javításokat és pótlásokat 
eszközölni.

A nagyközönség részére bárminemű 
felvilágosítással a Pesti-ut 4. szám alatt 
levő üzletvezetőség díjmentesen készséggel 
szolgál.

(aÖPÖLLŐ NKÖZSÉ6 ELEKTROMOS MÜVE 
ASZÓDI ÜZLETVEZETŐSÉÍiE.

Hét butorozotí szoba
külön bejárásokkal Kovácsy Auré l takarék
pénzt. tisztviselő házában (a polgári körrel 

szemben) azonnal jutányosán kiadó.

| TISZTÁN |
^  és világosan úgy kérje és fo- ^
^  gadjael.haszappantvesz, hogy ^

f  KOLOZSVÁRI J
% (HEINRICH-FÉLE) f  

Glycerin szappan 
% Tojás „ {
& Mandula „
% Márvány „ J
^  A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért £ 
^  lett világhírű, mert a legdrágább és £  
^  teljesen ártalmatlan anyagból készíti £ 
^  szappanait. □ □□  ^

MI N DE N  CSALÁDNAK
^  nélkülözhetetlen a h ig ié n ik u s  ^  
^  egészségi p ap ir (closet papir). ^  
^  : Kapható a Petőfi nyomdában. : ^

____________________________________________ 3__
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Kawa-5atttal-Hapsznlál(
kitűnő szer húgycsőfolyás, kankó, herelob, 
liólyaghurut és idült fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

pr. Bojta-JtíjcKcitf sü
dejüleg használva. Orvosilag ajánlva. 1 üveg 
1 kor. 60 fill; ehhez egy fecskendező fér
fiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fill. Ered
ményért kezesség.

tlniVcrsal-Flnid
testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fog
fájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üveg
cse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fill.

JHribancHH.M.ffiiS"
Temesvár, Erzsébetváros

X I V ., Jtunyadi-ut 3 0 .
ViszontctárnsitóH fényesen dijazVa.

. . . .  i Tisztelettel értesítem a n. é. közönségét, hogy aNe költse el karácsonyi idényre raktáramat teljesen felszereltem. Fova^
, , rosi nívón álló legdusabb választékú raktár

pénzét levélpapírok és írószerekben,
Budapesten, mese  ̂ és képeskönyvekben,

tolikések, z se b író n o k b a n ,
+ praktikus ajándéktárgyakban.

Versenyképes ár, olcsóbb mint Budapesten. Dombom 
*  nyomású névjegyek és levélpapírok szép névnyomással.

Tisztelettel

mert ion Vas J ózsef ”Pctöfi“ könynyomdája,
niKrL '  könyv, papira és irószerkereskedése
a karácsony! Aszódon.

1912. december 22.
ASZÓDI HÍRLAP

„Koltarit“ -börlctnez
kaucsuk-kompozicióval be
vont szagtalan fedéllemez.

„KolUrit“ *börl«mez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb.

„Hollarit“ -börUmcz
vízmentes és a legnagyobb 
viharnak is ellenfélt.

„Hollarit“ -bőrUmczt
nem kell mázolni és így 
fenntartási költséget nem 
igényel.

Egyedddrusitó Aszód és környékére

D IA M A N T MARTON
vaskereskedése, ASZÓD

I  D É N E S  JENŐ — A S Z Ó D  $
|  f ű s z e r -  é s  g y a r m a tá r u  n a g y k e r e s k e d ő . |
^  A Mc. Cormick amerikai mezőgazdasági g p g yá rak  k pviselöje.

Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. = =  #

J  S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s !  |
í  4 4 ^

|  Ne re n d e lje  m eg  g

| a villamvilágitási berendezését f
|  am íg  tőlü nk  k ö l ts é g v e té s t  n em  k é r !  |

1 DIAMANT MÁRTON 1
y> y|>

helybeli vaskereskedő urnái jelentse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen ^
teljesiti, mi pedig tervvel és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen és bérmentve szolgálunk. J í  

5K A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból. Kíilömben JK 
az aszdí ág. ev. leánynevelő intzet berendezését, dacára a nagy c gek versenynek, mi nyertük el, ez is 

3K igazolja megbizhatságunkat. ^  Szállítunk villamos motorokat, dinamókat, generátorokat. Elvállaljuk uradalmak,
kastélyok és gazdasági telepek villamvilágitási berendezését. Aprító és takarmányozó berendezések készítését. Gép- X  

SK osztályunk szállít benzin-, nyersolaj- és gázmotorokat. malom, asztalos, lakatos műhelyek berendezését, cséplökészleteket.
JK Turbinákat vizierö kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vágó gépeket szavatolás és 5K 
^  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket ^

| FcnyVcs pál Is Sándorfy Béla cégtől, Budapest, podmaniczHy-ntca 4 3 . 1
Aszódi „Petőfi** könyvnyomda nyomása.

Akkor próbálja meg a világhírű

OROSZLÁN MENTHOL 
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyát, mely erősebb és hatásosabb, 
mint bármely más sósborszeszkészitmény. Egy 

eredeti üveg‘ára csak 44 fillér.
Nagy üveg K 1.10 fillérbe, Óriási üveg K 2 20 fillérbe 

kerül minden gyógyszertárban vagy üzletben. 
2—12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

Szenved Ön?
Bántja a köszvény ? Fáj 

I a feje vagy foga? Van- 

[ nak fájdalmai a karokban 
vagy a lábszárakban ? 
Fáj a dereka vagy háta ?
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