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Fürdőink mellőzése.

Nálunk évről-évre olyasmit kell 
felfedezni, amit széles e világ civilizált 
lakói jobban tudnak, mint mi. Arról van 
szó ugyanis, hogy nekünk fürdőink is 
vannak. Ebben még nem volna semmi 
különös, sőt még abban sem, hogy 
ezek a fürdők vetélkednek, sőt hogy 
némelyike messze túlszárnyalja a kül
föld hasonló fürdőit. Csupán abban 
rejlik a megdöbbentően szomorú „kü
lönösség", hogy a világ tud erről és | 
tudomást vesz róla, csak mi magyarok 
nem tudjuk, helyesebben : nem akar
juk tudomásul venni. Miért ? Semmi
esetre se azért, mert tán fürdőink nem 
bírnának ama természetes, elsőrendű 
gyógyító tulajdonságokkal, mint az ide
genek, sem azért, hogy tán nálunk nem 
volna meg a kényelem, a sok fürdői 
attrakció, vagy drágábbak lennének 
külföldi társaiknál ?  Nem.

Egyszerűen azért, mert mi urak 
vagyunk, urak tetőtől-talpig. Mi gaval
lérok vagyunk a talptól a tetőig. Ne
künk nem konveniál a magyar fürdő, 
mert itt idehaza vagyunk. Tőlünk han
gos és vidám minden külföldi völgy 
és berek, erdő és tenger, vendéglő és

kávéház. Itt szórjuk a mi drága pénzün
ket, itt költjük el a sok milliót, hogy 
a külföld lássa minő gavallér nemzet 
vagyunk. Pedig pihenni, ozondus leve
gőt színi, fenyőillatos, pormentes he
lyen tartózkodni, jó vizet, iszapot, ké
nesforrást itthon is találni, mindent, 
mindent, a mit csak kíván valaki.

Már pedig egy összegben igen te
kintélyes szumma az, amit honfitársa
ink nyarantszaka a külföldre cipelnek. 
Ez a hatalmas összeg valóban jól el
kelne idehaza. De hát a mi régi be
tegségünk mindig kiujul, kifelé kell 
mutatni gavallérságunkat, idehaza meg 
a fogunkhoz verjük a garast, ha jóté
konyságról, adakozásról, valami nem
zeti ügy támogatásáról van szó. Ide
genben két marokkal szórjuk a pénzt.

Ezt a témát bármeddig is hány- 
torgatjuk, nem fogjuk észretériteni azo
kat, kik évről-évre csökönyösen és 
következetesen kizárólag külföldi für
dőhelyeket keresnek fel.

Már pedig egy ország hasztalan 
bővelkedik minden szépben, jóban, 
hasznosban, hol saját polgárai nem tá
mogatják mindazt, ami magyar; azaz 
ország csigalassúsággal fog haladni 
minden téren, ott hasztalan várnak

gazdagodást, vagyonosodást, a nép, a 
nemzet boldugolását és boldogságát.

A józan belátásnak kellene itt fel- 
ölkerekedni bennünk és meghozhatnék 
a nemzetnek ezt az áldozatot.

Gyámoltalan nemzet 
vagyunk.

Régi nóta, hogy nálunk rosszak a 
viszonyok, nehéz a megélhetés, nagy 
a munkanélküliség és nincs pénz. Azt 
csináljuk, ami vajmi keveset hoz a 
konyhára, sőt még pénzünkbe is 
kerül.

A külföldiek előtt mutatjuk, meny
nyire udvariasak és gavallérok vagyunk 
és szórjuk a pénzt nagyarányú ban
kettekre, fényes estélyekre, miket egy- 
egy idegen vendégsereg tiszteletére 
adunk. De egyébből aztán nem is áll 
a tudományunk.

A magyar ipart mi magunk nem 
támogatjuk, az idegen inváziót, gyö
nyörű helyeinket, önmagunkat mellőzzük 
és külföldön verjük el az ezreseket, 
ahelyett, hogy az idegenek előtt meg
ismertetnék szebbnél-szebb látványos-

Mártírok.
Potocky gróf, a nagy Potockyk utolsó 

sarja, halálán volt. Minden erejét elvette már 
a gyilkos kór, de mielőtt végkép elpusztította 
volna, ajándékozott neki néhány boldog 
percet.

Melléből már alig hallhatóan törtek elő a 
kínos hörgések és csak homlokának hideg 
verejtéke sejtetett valami nagy lelkiindulatot.

Lelkében átvonult a rózsás gyermekkor, 
mikor a falu aprajával játszadozott a kastély 
parkjában, azután az ifjú évek boldog küz
dését látta, hogyan harcolt külső ellenséggel 
és a magáéival, a halitéletekkel. Milyen 
gyönyörrel szívta magába azoknak az Írók
nak igéit, kik teljes egyenlőséget kiáltoznak. 
— Atyját látta maga előtt, a buzgó lengyel 
nemest, minden erényével, minden bűnével. 
Anyját, kit legszebb éveiben kellett a családi 
kiiptába helyezni. Barátokat és rokonokat, | 
kik fölött virágok nyilnak és fonnyadoznak 
évről-évre.

A szükebb családi kör látomásai után láza 
tovább vezette őt. Látta hősi küzdelmében 
vitéz nemzetét, mint tusakodik egy emberség- 
telen hordával, ki nem ismer jogot, csak

hatalmat és megalázkodást. És azt látta, 
hogy az ő népe elveszett. . .

• Egy mély sóhajtás és Potocky gróf 
meghalt.

Meghalt mindenki nélkül. Barátai szívesen 
eljöttek volna a drága bajtárs betegágyához, 
de hol vannak a barátok ?  Ki Szibériában 
bűnhődik, mert nem tűrhette a muszka 
önkényeskedését. Ki Parisban vagy Turinban 
eszi a száműzetés kenyerét, mások pedig 
jeltelen sirdomb alatt hallgatnak.

Két napig feküdt nyitott koporsóban a gróf. 
Azután befedték a koporsót. Galambősz 
szolgák vitték le a teremből a kis kápolna 
elé. A durva tenyerű jobbágyok szemeiből 
pergett a köny, mintha atyjukat kisérték 
volna utolsó útjára.

Ambrosius páter, a plébános, beszentelte 
a halottat. A ceremónia után a halotti 
beszédhez fogott.

A magas sovány aggastyán nem tette a 
legjobb benyomást a hatóság uraira. Nem 
látszott semmikép az a kenetteljes alázat, 
amit papoktól megszoktak az orosz urak. 
Sokolov hadnagy úgy érezte magát, mintha 
hideg víz futna át a gerincén.

A páter nagyon egyszerűen beszélt. Nem

fűszerezte beszédét a szent atyák írásainak 
idézetével, hanem úgy beszélt, ahogy a 
szive diktált neki.

Hangos tiszta kiejtéssel szólt. Dicsőítette 
a halált, mely a lengyel ember legjobb 
barátja.

Miért sirtok? — mondta a körülálló 
parasztoknak, —  ne sírjatok; akit e koporsó 
befed, az megtette kötelességét hazája iránt 
és ti irántatok.

Sokolov a rendőrtiszthez fordult.
— Az öreg nagyon heveskedik — mondá.
—  A legtökéletesebb élet semmisült meg 

ezzel, aki itt előttem fekszik, —  folytatja a 
tisztelendő atya. Miért hallgatnám el érde
meidet, Potocky Ádám,“ népem legdicsőbb 
fia, miért, talán ezek miatt itt, akik mint 
hiénák gyűltek ide, erre a szent helyre, a te 
lábaidhoz . . .

Az urak összenéztek. Sokolov hadnagy 
izgatottan nyúlt fegyverzsebébe és egész 
teste reszketett.

A pap kiegyenesedett. Az aggastyán olyan 
halálmegvetéssel szónokolt, mint egy próféta.

— Óh Ádám, milyen ember voltál te I
Te nem úgy szeretted hazádat, mint mi.
Mert mi másokat is szeretünk a haza



ságainkat, páratlan fürdőinket, isteni 
fenségü természeti csodáinkat.

Aztán pang a kereskedelem, ten
gődik az ipar, hanyatlik a mezőgaz
daság, pusztul a föld, kivándorol a 
nép, a nagytőkések szoros zár alatt 
tartják százezreseiket és a kisemberek 
ha megakadnak, sehogy sem udnak 
magukon segíteni, mert hát nr̂ gy ára 
van ma a pénz ő felségének.

A nagy nemzeteknél, Angliában, 
Amerikában, Német- és Franciaország
ban máskép állanak a viszonyok. E 
nemzetek fiai mindent önmagukért 
tesznek, országuk kincseivel dicseked
nek és igyekeznek minél jobban emelni 
idegenforgalmukat nagyobb bankettek 
nélkül.

Ami pedig a legfigyelemreméltóbb, 
mindenki teljes buzgósággal dolgozik, 
legkivált Amerikában és Angliában 
nem szégyenük a tisztességes munkát, 
maguk a mágnások, tekintélyes név és 
vagyon tulajdonosai, a főnemesség 
nem restel nagy ipari vállalkozásokba 
bocsátkozni, élén állanak hatalmas 
vállalatoknak, pénzüket ekként igen 
bölcsen — gyümölcsöztetik. Nagy ipari 
városokat, telepeket létesítenek és ami 
a leglényegesebb: ezer meg ezer 
embernek —  honfitársaiknak adnak 
kenyeret, tisztességes megélhetést.

Nálunk, dehogy lehetne ilyesmiket 
látni és várni, egy-egy mágnás restel
lené, ha neve valamelyik iparvállalat 
élén díszelegne. Ezt nagy szégyennek, 
megbocsáthatatlan bűnnek tartaná, hogy 
még az ősei is megfordulnának 
sírjukban.

Pedig a munka, a tisztességes 
munka — régi igazság nem szégyen, 
sőt erény. És csak hozzájárul egy
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mellett, családunkat, gyermekeinket, de te 
Ádám, te senki mást e földön nem szerettél, 
csak boldogtalan, elveszett lengyeleidet

A hadnagy magánkívül volt. Halálsápadtan 
izgett-mozgott.

— És milyen más módon szeretted te a 
hazádat, — folytatja a páter, — igazán 
másképen mint mi. Te átérezted, hogy nem
csak az oroszok a mi ellenségeink, hanem 
az a meghasonlás, ami a nép és nemesek 
között van. Te büszke nemesek ivadéka 
megértetted azt és őseid fényűzése helyett 
egyszerű udvarházzá alakítottad kastélyodat, 
belőled egyszerű gazda lett, aki nem ismer 
rangkülömbséget ember és ember között. 
Ezzel a nemes felfogásoddal, Ádám, te többet 
ártottál ellenségeinknek, mint sok hősünk a 
harcmezőn. És ha valamikor rabbilincseink 
lehullanak, akkor neked nagy részed lesz 
abban . . .

A rendőrhadnagy már odalépett a paphoz, 
hogy vasra verje a „lázitót*. Abban a pilla
natban Sokolov tiszt egyet lőtt és az ősz 
páter, barátja koporsójára omlott.

Az áldozat vére pirosra festette a másik 
mártír fekete koporsóját.

Sz. /.

nemzet boldogulásának előmozdításához 
az a körülmény, ha dolgozik egyforma 
igyekezettel, főur és pór.

ASZOD! HÍRLAP

Hírek.
—  A leánynevelő intézet junius 25-én 

délelőtt 9 órakor tartandó évzáróünnepségé- 
gének műsora az idén is bővelkedik szebbnél 
szebb számokban. Nem kételkedünk abban, 
hogy nagyszámú díszes közönség fogja 
végighallgatni a növendékek kiválónak ígér
kező produkcióit. A műsor egyébként a 
következő:

1. Ima, Szabótól, éneklik az összes növen
dékek.

2. a) Magyar induló, Therntől, zongorán 
6 kézre előadják Dubovecz Ida, Dobrik 
Gizella és Bukovinszky Jolán II. oszt. növ.

b) Ismerek egy szép országot, Lamperthől, 
szavalja Keller Margit I. oszt. növ.

c) Die Kapelle, Uhlandtól, szavalja Perényi 
Margit I. oszt. növ.

4. a) Keringő, Godardtól, zongorán előadja 
Bányai Flóra I. oszt. növ.

b) Névnapi köszöntő, Behrtől, zongorán 
4 kézre előadják Pribay Ilona I. oszt. növ. 
és Tóth Margit III. oszt. növ.

c) Orosz dal, Behrtől, zongorán előadja 
Droppa Ilona III. oszt. növ.

4. a) Melyiket? Váradytól, szavalja Kormos 
Mariska II. oszt. növ.

b) Le piano, pár Carcassone, szavalja 
Pacsu Mariska II. oszt. növ.

c) Silberglöckchen, Weytstől, zongorán 
előadják 4 kézre Jausz Erzsiké és Zakó 
Ella 11. oszt. növ.

5. Szülőföldemen, Erődytől, éneklik az 
énekkar növendékei.

6. a) Serenad, Grünfeldtől, zongorán 
előadja Oberndorf Margit IV. oszt. növ.

b) Allegretto, Goldnertől, zongorán 4 kézre 
előadják Okolicsányi-Kuthy Edit és Bre- 
kovszky Ilonka gazd. isk. növ.

7. a) Mein Vaterland, Petőfitől Melas 
fordításában, szavalja Ponyiczky Margit II. 
oszt. növ.

"Oalamit a nyárból. . .
Valamit a nyárból . . a iávexé nvárbél. 
H a d d  lássak m i q ! . .  fltecjálli focskemaiár! 
Ne siess, ne repüli a boádba méq el!
Szép hervadó rózsa, óh mécj ne enyéssz el! 
Néha csillaga fónv: itt-elt z ö ld  a határ — 
Valami a nvárbél . . a szépséges nvárbél!

Valamit a nvárbél . . .  a búcsúzó nyárból, 
óh. hogy szeretnék ón visszatartani! 
Özekre az eszi szemem napekra, 
ffliker a lelkemre száll a létzuzmara — 
Beh jók is lennének a nap sugarai — 
Valami a nyárból. . .  a gyenyerü nyárból! . .  .

Valamit a nyárból. . .  a haldekló nyárból, 
ű z én rózsapárom adhatna nekem, 
Gsakhea? e távéi van.nagyen-nagyen messze, 
Cehet, hegy neki is azt zekogja lelke:
H o l  van a madárdal, óge csók, szerelem ? 
Valami a nyárból. . .  a bübájes nyárból!

Sugár József.

1913. junius 22.

b) Premier Sourier du Printenips, pár 
Gautier, szavalja Diamant Márta IV. o. növ.

8. A madarak dalversenye, Stojanovitstól, 
éneklik az énekkar növendékei.

9. a) Bourrée, Bodótól, zongorán előadja 
Jaczkó Sári IV. oszt. növ.

b) Passacaille, Gounodtól, zongorán 4 kézre 
előadják Machnyik Erzsiké és Kurtz Jolán
III. oszt. növ.

10. Petőfi a Hortobágyon, melodráma 
Várady— Hetényitől, előadják |ankó Margit 
III. oszt. növ. és Micsinay Irma IV. o. növ.

11. a) Magyar rhapsodia, Gáltól, zongorán 
előadja Rothermel Erzsi IV. oszt. növ.

b) Husarenritt, Spindlertől, 2 zongorán 
4 kézre előadják Kurtz Olga és Steiner 
Rózsi IV. oszt. növ.

12. Dér Stieglitz, Kindtől, szavalja Gründl 
Etelka IV. oszt. növ.

13. Magyar népdalok, éneklik az énekkar 
növendékei.

14. a) Törpék játéka, Bodótól, zongorán 
előadja Kerécz Margit gazd. isk. növ.

b) Concert Mazurka, Liftltől, zongorán 
8 kézre előadják Flakker Piroska, Jausz 
Atelinda IV. oszt. növ., Schulemann Mariska
III. oszt. növ. és Biró Erzsiké II. oszt. növ.

15. Hegyi beszéd, Szabolcskától, szavalja 
Platthy Ella IV. oszt. növ.

16 a) Rondo brillanté, Webertől, zongorán 
előadja Sidlauer Erzsiké gazd. isk. növ.

b) Frühlingsrauschen, Sindingtől, zongorán 
előadja Francsek gazd. isk. növ.

17. Búcsúszó, mondja Mészáros Gizella 
gazd. isk. növ.

18. Hunyady-indulő, Erkeltől, éneklik az 
összes növendékek.

G yászrovat. Dr. Paull Ernő püspök
hatvani h. plébános, aki tavaly került csak 
a Frankó József esperes elhalálozásával meg
üresedett püspökhatvani plebánosi székbe, 
junius 19-én, csütörtökön hosszas beteges
kedés után, életének 41-ik, áldozó papságá
nak 18-ik évében elhunyt. Nagy gyászoló 
közönség részvétele mellett tegnap, junius 
21-én tették örök nyugalomra a püspök
hatvani r. katli. temetőkertben. A megbol
dogult emlékét sokáig fogják őrizni hívei, 
mert rövid működése alatt is szerete- 
Uiket és becsülésüket megnyerte. Dr. Paull 
plébános egyébként a magyarosodásnak is 
egyik kiváló propagálója volt e szépen fej
lődő községben. Kár, hogy sorsa már régen 
meg volt pecsételve és hogy csak ily rövid 
idő adatott néki a nemzeti ügy érdekében 
való munkálkodásra.

— A fővárosba menet átszá llunk
Gödöllőn. Városunk sűrűbben utazó lakos
sága közölt mindinkább terjed egy nagyon 
élelmes ötlet, az, hogy Budapestre menet 
átszállauak Gödöllőn s az ut hátralevő részét 
igy nem többé mint fárasztó robotot, füstös, 
kormos, meleg kocsikban teszik meg, de 
megteszik mint felüditő, pompás, kedves 
kirándulást tiszta villamos vasúton, erdők, 
hegyek között s egészen felfrissülve, kipihenve 
érkeznek Budapestre. Ez átszálló utazás 
előnye azonkívül még pénzben is kifejezést 
nyer, mert az utazás igy még olcsóbb is és 
minthogy minden Gödöllőre érkező vonatra 
villamos kocsi vár, úgy hogy rögtön át lehet 
szállani, még némi időmegtakarítás is elő
nyösebbé teszi a Budapestre utazásnak ezt 
a módját. Azokra nézve pedig, akiknek 
nemcsak Budapest az utazásuk célja, hanem 
például Rákosszentmihály, Rákospalota, vagy 
Újpest, azokra ez az átszálló utazás egészen
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jelentékeny előnyöket nyújt minden tekin
tetben.

— Az aszódi polgári kör nyári tánc
mulatsága. Egyetlen társaskörünknek: a 
polgári körnek igen tekintélyes rendkívüli 
jövedelmét képezi a szokásos farsangi 
mulatságának a tiszta bevétele. Az idei 
bonyolult külpolitikai helyzet és a rossz 
pénzügyi viszonyok a télen elvették az 
emberek kedvét a mulatságtól s igy a 
farsangi mulatság erkölcsi és anyagi sikere 
kétségessé válván, a kör elnöksége kénytelen 
volt a bál rendezésétől elállni, habár a 
könyvtár gyarapítására szolgáló ezen jöve
delmére igazán szüksége volt. Most, hogy 
a minden tekintetben feszült viszonyok egy 
kissé megenyhültek és talán a hozzávaló 
kedvünk is megjött már és mivel — a kath. 
egyház mulatságán kívül —  már egy év óta 
úgy sem volt részünk semmiféle táncmulat
ságban, a polgári kör elnöksége kénytelen 
volt a leányos apák és mamák kívánságá
nak eleget tenni és egy kedves fesztelen 
nyári mulatság rendezését elhatározni. A 
közkívánatra rendezett e nyári táncmulatság 
ma junius hó 22-én vasárnap délután 5 órai 
kezdettel a Csicsókásban (a javítóintézet 
melletti akácos) lesz megtartva és remélhetőleg 
most az egyszer rendkívüli anyagi sikert és 
erkölcsi elismerést fog a körnek eredményezni. 
Miután a kör elnöksége a vendégek kényel
mére minden lehetőt megtett, gyönyörű 
hölgykoszorunk számára pedig elegendő 
táncosról is gondoskodott, közönségünk 
honorálni fogja a vigalmi bizottság fárado
zását azzal, hogy a mulatságon tömegesen 
részt vesz és igy a sikert a kör részére 
biztosítja. A mulatság egyébként kedvezőtlen 
idő esetén is a kör saját helyiségeiben lesz 
megtartva.

— A gimnáziumi Petőfi-kör záróün
nepélye junius 15-én vasárnap délután 
4 órakor folyt le méltó keretben a gimnázium 
rajztermében, amely be sem tudta fogadni a 
szép műsor meghallgatására egybegyült nagy 
és díszes vendégkoszorut. Sokan a vendégek 
közül kivíil rekedtek, de azért igy is a 
nyitott ajtón, ablakon élvezték nagyobb 
diákjaink produkcióit. A műsor egyes darab
jait a szereplők nagy ambícióval, kiváló 
rutinnal és precizitással adták elő, a 
közönség pedig lelkes tapsokkal honorálta 
kiváló előadásukat. — A Petőfi-kör ünne
pélyét 5 órakor a tornavizsga követte, 
amelyet a sportok iránt nagyban érdeklődő 
közönségünk szine-java nézett végig.

— Football-mérkőzés. Az aszódi sport
egyesület ma junius 22-én délután 4 órakor 
tartja ezidei első mérkőzését saját pályáján. 
Igaz, hogy elég későn fogott hozzá, de 
annak hogy sportegyletünk mindeddig nem 
tartott mérkőzést, oka az, hogy a rendszeres 
trainirozást forszírozta és vidéki csapatokkal 
azok pályáján mérkőzött azért, hogy annál 
jobb erőkkel tarthassa bemutató mérkőzését. 
Legutóbbi mérkőzése eldöntetlenül végződött 
Dunaharasztin. A traininggel és a mérkőzé
sekkel elért fejlődést van hivatva a mai 
match bemutatni, a football sport iránt tavaly 
is nagy érdeklődést tanúsított közönségünk

nek. Reméljük, hogy az érdeklődés tavaly 
óta nem csappant meg és a mai mérkőzésen 
jelen lesz községünk és környékünk közön
ségének apraja-nagyja.

—  B iróvá lasz tás  Boldogon Boldog köz
ség f. hó 19-én csütörtökön töltötte be a 
községi birói állást. A választást járásunk 
főszolgabirája Sárkány Ernő személyesen 
vezette. A választásból egyhangúlag ifj. Kepes 
József került ki, aki már 18 éve könyvelője 
a boldogi hitelszövetkezetnek.

—  Vérm érgezés. Versegen Lőre József 
hasonnevű 16 éves fia vérmérgezésben hir
telen meghalt. A bánat édesanyját szintén 
ágyba döntötte. íme egy kis rozsdás vas 
mennyi szerencsétlenség okozója lehet.

— Az iparostanonciskola  v izsgája  az
elmúlt vasárnapon, junius 15-én folyt le az 
evangélikus iskola helyiségeiben. A vizsgán 
a tanonciskola felügyelőbizottságának elnöke: 
Bolla Lajos gimn. tanár elnökölt. Megjelentek 
ezenkívül a felügyelőbizottság tagjai is. A 
kir. javítóintézeti ipariskola is képviseltette 
magát Filipek Sándor mérnök-szaktanár által.
A tanítók buzgó fáradozásának eredményeként 
a fiatal iparosnemzedék — akiknek nagy 
része a legkisebb előképzettséggel került a 
tanonciskolába —  meglehetős előmenetelt 
tanúsított. Igen szép rajzkiállitást is láthattunk, 
a tanoncok munkáját, sőt akadt három — j 
bizony kevés — tanonc, aki mesterségébe 
vágó saját készítette iparcikket is hozott a 
vizsgára. Ez utóbbiak szorgalmukért jutalom
ban részesültek.

—  A bagi önkéntes tüzoltótestület
, junius 15-en tartott nyári táncvigalma úgy 

anyagilag, mint erkölcsileg igen szépen 
i sikerült. A mulatságon felülfizeitek a követ- 
! kezők: Huszerl Ignác 1 K, Povázson József 

40 f, Lővy Testvérek 1 K, Hanisch György 
2 K, Záborszki Mihály 2 40 K, De Le Casse 
Ignác 40 f, Vajda Géza P60 K, Bálint 
Gergely 1 K, Novák 1 40 K, Matlyasovs/.ky 
Ferenc 1 és özv. Biró Ödönné 1 K. Fogadják 
ez utón a nemesszivü adakozók és azok, 
akik a mulatság sikerültéhez hozzájárultak, 
a tüzoltótestület hálás köszönetét.

— A törvényhatósági fö á lla to rvo s  Borii 
József csütörtökön f. hó 19-én délelőtt 
Aszódon, délután pedig Túrán tartott 
állategészségügyi hivatali vizsgálatot. Szóba 
került ez alkalommal az tij vágóhídnak a 
kérdése is és abban történt megállapodás, 
hogy a vágóhíd céljaira kiszemelt telket 
kultúrmérnök vizsgálja meg esetleges víz
szolgáltatás szempontjából.

— Elszökött tifuszos ifjú  Pusztafenyő- 
haraszton Györkis István Albert nevű 19 éves 
fia fejtifuszba esett s harmadnap reggel fel
kelt ágyából s azóta nyoma ves/ett, dacára 
a szorgos keresésnek.

— A rendk ívü li tényleges szo lgá latra  
bevonult póttartalékosok családjainak föl
segélyezésére a kormány tudvalevőleg bizo
nyos összeget engedélyezett. A szerte az 
országban most szétosztásra kerülő segély
ből az aszódi járásra összesen 6290 korona 
esett, mely összeg 103 család közt lesz szét

osztva. Egy-egy családra igy nem sok jut 
és ezért is még a kir. adóhivatalba kell 
majd zarándokolni. Vájjon nem lehetett 
volna ezt egy összegben a községeknek 
megküldeni és ott szétosztani? A segély 
összege 30— 70 koronáig váltakozik, aszerint 
hogy ki milyen mértékben szorult reá.

— Szomorúan érdekes statisztikát lehetne 
összeállítani azokról a tüzesetekről, amelyek 
okozói gyermekek. A múlt héten két tűz
esetről hoztunk hirt és mig az egyikről 
mindjárt megállapítottuk, hogy gyermek okozta, 
a másikról: a túrái tűzesetről most tudtuk 
meg, hogy az szintén egy pajkos gyermek 
gyújtogatásából eredt. A túrái csendőrség 
ugyanis megállapította, hogy a Szabó András 
túrái lakos udvarán f. hó 11-én leégett 
szalmakazalt Teliér István túrái földmivesnek 
István nevű 8 éves fia gyújtotta fel pajkos- 
ságból úgy, hogy mikor anyja a házban 
egyedül hagyta, a fiú a konyhában a polcon 
lévő gyufát elővette és azt az utcán káro
sultnak kerítése mellett gyújtogatta, az égő 
gyufát pedig az udvarba dobálta. Természetes, 
hogy a csendőrség a fiú szüleit azért a 
gondatlanságért, hogy a gyufát gyermek 
által is hozzáférhető helyen hagyták, a 
bíróságnál feljelentette.

A magunk részéről helyénvalónak tartanók, 
ha a községi elöljáróságok igy nyár idején 
többször a szigorú büntetésre való utalással 
figyelmeztetnék a lakosokat az ilyen gondat
lanságból eredhető veszedelmekre, mert ez 
még sem járja, hogy egy-egy gondatlan 
szülő neveletlen csemetéje egy egész község 
tűzbiztonságát veszélyeztesse.

A Weisz László-féle csőd
tömeghez tartozó egy drb.

t á b o r i  : :

sütőkemence
eladó. Bővebbet a csőd-
töm eggon du ókn á l :: 

d r. G lü ck  A d o lf  ügyvédnél A szó d o n .
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
caucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
'zajtalan fedéllemez. A jelenkor 
egjobb tetőfedéllemez.

VÉdTELENÜL TARTÓS
íégi zsindelytetők átfedésére kivá- 
óan alkalmas. Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

Az aszódi állandó mozi eladó.
Bővebb felvilágositiiít nyújt a tulajdonos 
megbízásából a „Hazai41 biztosító fő- 

4 __4 ügynöksége Aszódon.

... ?mnncr jVíibály háza
helyben örök áron szabad kézből eladó.

______ ______________ _________________

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „P e tő f i"  nyom dában kaphatók

„ m u
á l l a t v é d ő k o r

az egyetlen gyógy- és óvszer száj- és 
körömfájás, sertésvész és baromfivész 
ellen. A m. kir. föleim miniszt. által 

rend. eng.

Ára eredeti dobozban K 3 — 

Főelárusiló :

Miller i s  Társa
Budapest, Károly-körut 10.

Cigányprímás! Tyúkszem,
börkeményedcs szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a CANNABIN“ asználata után. I  
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 ór.i ilatt elmulaszt ja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadast. 1 doboz 1 kor., posta- 
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 0 phosphorsavat tartalmazó

Takarmánymész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
lii/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bo-juk. juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4V4 kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor.

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett küldi:
Dr. F L E S C H  E.

„Koronau-gyógyszertára GYŐR 99.

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó pap írsza lvéták  minden színben kap
hatók a Petöfi-nyom daban. Aszódon.

T a n o n c n a k
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetés mellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdáhan Aszódon.

ö n T á r S s Ö d Ik
hogyha nem hirdette!:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, s/.ohája,
lu*gy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája

üz Aszódi Kirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapb an

"Király Ernő mulat"
ez a cinie a legújabb rendkívül sikerű t humoros 
dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül „Sok
szor úgy szeretnék sírni", „Futóbolond", „Teme
tés volt a faluban" sth. Darabja 2.50 fill. K hang
lemezek eredeti felvételben kizárólag egyedül csakis

WÁ6NER
„Hangszer-Király-nál kaphatók. — Budapest, Jó/sef- 
körut 15—20. Alig használt nagy dupla hangleme
zek óriási választékban darabja csak 60  fill. Leg
olcsóbban javít I — Lemezcsere ingyen I — Kérjen 
nagy fényképes árjegyzéket.

Óvás! Figyelem a „Wagner" névre 
és a 15— 20. házszámra.

Kérje
az Athenílum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i 
P e tő f i-n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

Imakönyvek
a római kath. hívek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 2 701 
E  2. sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 , 
továbbá kapható más kivitelben is és pedij 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőkul 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.
Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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