
4. ÉVFOLYAM.---- 40. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ASZÓD, 1913 OKTÓBER 5-ÉN

Előfizetési ár:
Hqcsz évre 10 kor

Fél évre 5 kor.

Hegyed évre 2.50 kor.

Művönként 00 Ti11.

Eq^es szám dro 20 Tilt. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Hyilttér : 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 UH2. szám

Felelős szerkesztő: PR. ő lÜCK APOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

A mi sajtónk.
A sajtó maga az élő nemzet. Ami

lyen a nemzet, olyan a sajtója és 
megfordítva. A nemzet kívánalmai, 
ugyszólván összes életnyilvánulásai a 
sajtóban tükröződnek vissza. Egész
séges sajtó, egészséges lelket képes 
belehelni a nemzet testébe. Romlott 
sajtó a fertőző bacillusok egész sere
gét viszi magával és megmételyezi 
azok lelkületét, kiknek szellemi táp
lálékul szolgál.

Nincs könnyebb mint fogékony lel
keket a hálóba keríteni a sajtó hatal
mával.

A nemzet életét visszatükröztető saj
tónak azonban más a hivatása. Fel
adata a nemzet vérkeringését szabá
lyozni, irányítani. E hatás sokszor 
rendkívüli tevékenységre is fel tudja a 
nemzetet riasztani lethargikus állapo
tából.

A sajtó hatása néha óriási szokott 
lenni. Hasonlít a villámütéshez. Káp
ráztató fényt áraszt, tűzbe hozza a 
lelkeket s felkorbácsolja sokszor a 
szenvedélyeket is.

A hirlap a mai nap harcosa, de a 
jövő alapját készíti elő. Minden egyes 
nap újabb és újabb tápanyaggal ké
pes gazdagítani a nemzet vérkerin
gését, mely az által szabályozottabb 
mozgáshoz s igy öntudatosabb élet
működéshez juthat. Az 1848-as nagy 
idők a sajtó egy napi villámütésének 
köszönhetők. Ahány eszme csak szü
letett akkor az ember agyának gaz
dag tárházában, az mind a sajtó vil
lámszárnyán indult hóditó útjára.

Szabadság! Egyenlőség! Testvéri
ség! Demokrácia! Emberi és politikai 
jogok! Szabad munka, csak szabad 
hazában! Mind e jelszavak ugyan mi
nek köszönhetik létüket, ha nem a 
sajtónak ? Ma már ott állunk, hogy 
egy nemzet nagyságát sajtójának fej
lettségéből is képesek legyünk meg
ítélni.

A hatalmas oiiu~ irodalom, Német
ország, vagy Amerika sajtói gazdasá
gilag és politikailag mily hatalmas or
szágok félelmetes erejét rejtik maguk
ban ? A britt sajtó az angol nemzet
államot, a német a harcias szellem
óriást, az amerikai a munka apotheo- 
zisát tárja elibénk. Mindegyik egy-egy

életcél, melynek érdekében napról- 
napra, újabb és újabb eszmékkel sar
kalják nemzetüket. És hogyan állunk 
a magyar sajtóval ? örvendetesen kell 
tapasztalnunk, hogy e téren az utolsó 
évtized alatt rohamos fejlődés mutat
kozott. Az ország fővárosában elegendő 
számmal vannak napi, heti és szak
sajtóink.

A vidéki sajtóval —  néhányat le
számítva —  szomorúan állunk. Nin
csenek országos szellemű vidéki lap
jaink, ennek okát abban kell találnunk, 
hogy nincsenek valódi, középponti 
városaink, a honnét nem vicinális, 
hanem országos szellem sugározna ki 
a környékére.

..zetállamban mindenütt a nem
zet országos szellemének kell vezetni 
és uralkodni, mert itt a legkisebb köz
ség is maga a nemzet, illetve az állam 
partikuláris viszonyaiban. Habár he
lyiek is legyenek az ügyek, de azok
nak országos szellemtől kell áthatva 
lenni.

Magyarországon nincs egyetlen vidéki 
város, még Szeged városát sem véve 
ki, ahol igazán ilyen élet uralkodnék. 
Inkább szűkkeblű vicinális, sem mint

A gyermek büntetése.
Valamint a háború gyakran elkerülhetetlen 

haj, úgy a nevelésben is, ha enyhébb esz
közök hatása nélkül maradnak, erőszakos 
eszközöket kell, hogy alkalmazzunk. Valamint 
a háború elkerüléséhez legalkalmasabb a min
denkori készenlét és fegyverkezés, úgy a 
büntetések elkerüléséhez szükséges az egy
más iránti bizalom s kell, hogy egymás iránti 
szeretetés megbecsülés képezze érintkezésünk 
alapját.

Szem előtt kell tartanunk :
1. A nevelésben a büntetés nem vezeklés, 

hanem eszköz a javuláshoz. Mihelyt a bün
tetést alkalmaztuk, az egymás közti barátsá
gos jó viszonynak újból kell utat törnünk. A 
büntetés keserű iz, melyet nem szabad hasz
nálnunk, ha általa a beteg m e g g y ó g y u lá s á t  

nem reméljük.
2. Ha a cél büntetés nélkül is elérhető, 

úgy azt ne is alkalmazzuk és ha könnyebb 
büntetés is elégséges, úgy a nehéz alkalma
zása okvetlen elvetendő.

3. A büntetés ne alkalmaztassék szenve
délyesen. Hisz g y e r m e k e in k b e n  csak a saját

hibánkat, a maguk hiányait és balsorsát 
büntetjük.

Ha kellő időt fordítunk a nevelésre és van 
elegendő hajlamunk és értelmünk gyermeke
inkkel kellő módon foglalkozni, csakhamar 
meggyőződhetünk, hogy a legritkább esetek
ben szükséges a büntetés alkalmazása. Min
den becsületes tanító tapasztalhatta, hogy 
gyakran a büntetés alkalmazása után önma
gát ítélhette szemrehányásokkal, mondván : a 
tanuló büntetését tán ő maga érdemelte.

Mimiéi inkább neveljük önmagunkat, an
nál kevésbbé lesz szükséges másokat fenyi- 
tenilnk.

4. A büntetésnek semmiesetre sem szabad 
káros hatással lennie a  tanuló egészségére. 
Verés utján való büntetés, ha látszólag a 
l e g e g y s z e r ű b b ,  a legkönnyebbb büntetés is, 
csak az egészség veszélyeztetése miatti féle
lemből elvetendő, amellett nevelőre és tanu
lóra nézve egyaránt megszégyenítő. A leg
e g y s z e r ű b b  büntetés, az arculütés a legelve- 
tendöbb, mert általa már gyakrabban a 
d o b h á r t y a  meghasitása, avagy a hallás szer
vek jelentékeny megzavarása következett be. 
Éppúgy teljesen mellőzendők egyéb kegyet
len büntetések, m int: bezárás, sötét áristom 
stb Az igaz nevelő kell, hogy törvénnyé

emelje a legenyhébb büntető eszközökkel 
való becézést.

5. Schultze német neveléstana szerint há
romféle büntetést különböztetünk m eg: I. 
rendbüntetés, II. természetes büntetés, III. 
erkölcsi büntetés.

I. a rendbüntetéshez tartoznak: a) parancs, 
intés; b) valaminek megvonásával való bün
tetés; c) szabadság büntetés; d) testi meg- 
fenyités ; e) kizáratás, kiegészítve a felügye
let alá állítás által.

II. Természetes büntetéshez sorozzuk : az 
oktalan eljárás és cselekedet káros következ
ményeinek élő szóval való ecsetelését intés 
formájában.

III. Erkölcsi büntetések sorába tartoznak ; 
a) erkölcsi mondások; b) erkölcsi megrovás; 
c) nyilvános megszégyenítés.

Az intés (parancs) a rendbüntetések között, 
legenyhébb azonban azáltal, hogy nem négy
szem között, hanem tanuk előtt iskolában 
pl. az egész osztály előtt, avagy mi több, 
ha szükséges az egész tantestület jelenlétében 
alkalmazzuk, már is több fokkal súlyos
bítható.

Valaminek megrovásával járó büntetés, pl. 
megvonjuk a kedvenc ételét a büntetendő
nek, eltiltjuk a sétálástól, a színház vagy
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országos érdek vezérli Ciit itteni pol
gárságot. Ha egyszer-másszor mutat
kozik is e vidéki helyeken országos 
mozgalom, e körülmény még nem jele 
annak, hogy itt másképen fordul 
már a város szekere.

A nemzet életének szakadatlan egy
másutánban kell lefolynia, akár orszá
gos, akár helyi vonatkozásaiban. Nem 
lévén erősen kifejlett vidéki középponti 
városaink, nem fejlődhetik erős alapú 
és országos szellemű vidéki sajtó or
gánum se, mely irányitó befolyást 
gyakorolna a nemzet vérkeringésében. 
Pedig erős vidéki sajtóra számos te
kintetben igen nagy szükség van, mert 
a fővárosi sajtó nem láthat el minden 
vidéki ügyet. Erre csak a vidéki sajtó 
képes, még pedig a nemzetállam kö
vetelménye szerint akként, hogy min
den helyi ügyet egyszersmind országos 
oldaláról is vizsgáljon, mérlegeljen, 
mennyiben felel meg a nemzet aka
ratának ?

Tagadhatlan azonban, hogy elisme
rés illeti úgy a fővárosi, mint a vidéki 
sajtó harcosait, kik a nemzet milliói 
ügyének eleven szószólói. Minden vér
beli sajtó emberben a nemzetállam 
testesül meg. És ideális állapot 
volna, ha a nemzet minden tagja a 
sajtó harcosa lenne s mint ilyen a hi
vatásos, vérbeli újságíró oldala mellé 
állana. M. T.

Hírek.
—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 

hogvj az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
küldését be kelljen szüntetnünk.

— Ö felsége nevenapja. Tegnap reggel 
8 órakor a r. k. templomban hivatalos is
tentisztelet tartatott, amelyben a helyi ható
ságok Madarász Elemér szolgabiró vezetésé
vel résztvettek.

— Ritka vadászszerencse. Gróf Ráday 
Gedeon, várm. főispánja az idei szarvasbő- 
gés idénye alatt 5 drb. kiváló szép aggan- 
csost és egy hatalmas nagy erős vadkant 
ejtett el.

— Az aszódi kir. javitó-intézetben
szervezett ifjúsági, katonai és lövésztanfolyam 
f. hó 4-én d. u. Va3 órakor tartotta meg az 
intézetben ünnepélyes záiógyakorlatát és lö
vészversenyét.

— Tanítók fürdője r.-t. megalakulása.
A hazai tanítóság olcsó árszabásu, társa
dalmi gyógyfürdője, üdülő és nyaraló helye 
szervezése érdekében előbb indított s úgy a 
tanítóság, mint általában a nagy közönség 
részéről a legmelegebb pártfogásban része
sített mozgalom, mint illetékes helyről érte
sülünk, igen szép eredménynyel, .befejezés 
előtt áll, amennyiben az ezen intézményt lé
tesítő : Tanítók Fürdője Részvénytársaság ez 
évi december hó 27-én, minden kétséget 
kizárólag megalakul.

Biztosítják ezen sikert egyrészről az eddigi 
részvényjegyzések tekintélyes létszáma, más
felől a megvételre és további kiépítésre ki
jelölt székelyudvarhelyi Szejke Fürdő eladó 
tulajdonosaival létrejött azon megegyezés, 
hogy a fürdő vételáráig esetleg még fenn
maradó részvényeket eladók lefogják je
gyezni és hogy jogot adnak továbbá a 45 
holdnyi fürdői területből örök áron eladandó 
100— 200 négyszögöles villatelkekre való 
parcellázásra. A 26 koronába kerülő és 2 
koronás havi részletekben is, az Udvarhely
megyei Takarékpénztárba Székelyudvarhely 
fizethető részvényekből még jegyezhet, nem
különben a villatelkekből is foglalhat le bárki 
tetszése szerinti mennyiséget Gyerges Mihály 
ig. tanítónál Székelyudvarhely, vagy a szer
kesztőségünkben levő aláírási ivén.

Ajánljuk ezen értékes, társadalmi mozgal
mat, mely követendő példaadás a többi für
dőink fejlesztésére is, úgy a hazai ösztanitó-

cirkuszba meneteltől, az által súlyosbítható 
leginkább, ha épp az időben mást, vagy 
másokat a felsorolt élvezetek egyikébe része
sítjük.

A szabadság megvonása szintén több fokra 
és osztályra osztható, ha azt a bűn nagysá
gához, avagy a tanuló egyéniségéhez mérten 
súlyosbítani óhajtjuk ; irányul erre a fentebb 
mondottak szolgálhatnak. A testi megfenyités 
ellenkezik a nevelés terén levő humánus fel
fogásunkkal és elveinkkel.

A kizáratás az iskolából a rendbüntetések 
legnehezebbike, ehhez csak a legeslegritkább 
esetekben és különös körülmények között 
foghatunk, szem előtt tartva, hogy az a gyer
mek avagy ifjú egész életére kihat.

A második főcsoport: a természetes, úgy
nevezett észszerű büntetések magában a ter
mészetben nyerik a megokolásukat. Az a 
természetes célszerűség — ama természeti 
törvény — mely szerint minden oknak meg
van az okozata, uralja az ember életét is.

Ha például meggondolatlanul cselekszem, 
ennek szükséges kővetkezményekép káros 
eredményem lesz és éppúgy megfordítva. 
Saját kárán tanul az ember, mondja az em
ber, mondja a példaszó. A gyermek mely 
megégette az ujját, félni fog a tüztől. Egy

példa lesz leginkább hivatva a természetes 
— észszerű — büntetést a szem elé vezetni.

Egy leányka, ha 4 órakor sétálni akarnak 
menni, soha nincs kellő időben öltözködé
sével készen: el fogunk menni nélküle. A 
legközelebbi eset alkalmával már alig fog 
váratni magára és kellő időben elkészül.

Egy másik példa : a tanító mikor erre idő 
van, azt mondja osztályában: „Jöjjetek el 
ma délután 2 órakor, kimegyünk a faiskolába, 
kiválasztunk kis alkalmas fácskákat, elhozzuk 
ide az iskola udvarára, ahol azokat újra el
ültetni fogjuk; azonban te lusta bőr, aki 
még az iskolai feladatokat is hanyag vagy 
megcsinálni, rólad mit sem akarok tudni; a 
te segítséged nem kell, te otthon maradhatsz. 
Így büntet a szeretet.

A harmadik csoport az erkölcsi büntetése
ket foglalja magában. Akkor kell, hogy al
kalmazzuk, ha az erkölcs ellen történik vét
ség : ha pl. a tanuló hazudott, csalt, vagy 
lopott, ha cselszővő, gyáva, vagy kegyetlen 
volt. Az erkölcsi büntetés legenyhébb formája 
az elkövetett bűnnek lélektani tárgyalása. 
Nagyobb hatású a második fok, az erkölcsi 
megrovás, melyben a gyermeket négyszem 
közt tanuk nélkül részesítjük. Hang, forma 
és tartalmára nézve nagyban külömbözik az
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ságnak, mint a más foglalkozású körben 
dolgozó nagy közönség minden egyes tag
jának, testületeknek, helyi alakulatoknak me
leg pártfogásába mielőbb megnyilvánuló 
élénk támogatásába.

— Helyettesítés és felmentés. A bete
geskedő szabadságolt Keményfi Gyula kar- 
tali jegyző hivatalának helyettesítésével az 
aszódi járás főbírája, Acsay Vilmos vérségi 
jegyzőt bízta meg, ki azonban — tekintettel 
a Kartalon dühöngő kanyaró járványra — 
felmentését kérte.

— óvoda ünnepély. Ismételten kedves 
ünnepély keretében ért végett a vérségi 
óvoda szorgalmi ideje. Szini előadás, ének, 
szavalatok precíz előadása, Veres Janka óvó
nőt dicséri, ki emberfeletti munkát végzett 
kicsinyei körül. Nem is viszik a vérségiek 
megkötözve a 6 éves gyermekeket iskolába, 
mert óvodájuk van.

— Vér a lakodalomban. Verseghez tar
tozó Mindszent pusztán, a múlt vasárnap 
Barna Mihály fia lakodalmát ülte. Alig tért 
haza a vidám sereg a templomból, már is 
borzalmas eset vetett végett a jól induló mu
latságnak. Horvát István 18 éves suhanc 
hátulról megtámadta Szrenya Pál 30 éves 
gulyást s kését belé döfte. A szerencsétlen 
futásnak eredt, s az alig 10 lépésre levő 
konyháján vértől borítva összeesett, utána 
siető felesége és 5 jajveszékelő árvája már 
csak holt tetemére borulhatott a kenyérke
reső édes apjának. Az elvetemült gyilkos 
megrettenve a vér láttára, futásnak eredt, de 
a közeli erdőben elérték s megkötözve adták 
át a csendőröknek, kik vasraverve vitték a 
jómadarat a pestvidéki ügyészség fogházába. 
A gyilkosság bosszú müve, melyben szen
zációs letartóztatások fognak következni. A 
szerencsétlent boncolás után e hó 1-én te
mette Chugyik Pál ev. lelkész, szivreható 
beszéd kíséretében.

— Újra olcsóbb lesz a cukor. A cukor
gyárak csak nemrégen határozták el a cukor 
árának leszállítását, most arról értesülünk, 
hogy ismét olcsóbbodás várható. A helyzet 
nevezetesen az, hogy olcsó viziut felhaszná
lásával mind nagyobb arányokat ölt a német

egyszerű Ízléstől. Ez által röviden és erélye
sen megrójuk a rendetlenséget, rövid utalás
sal a megszegett parancsra, azonban minden 
további indokolás és erkölcsi megokolás nél
kül. Az erkölcsi megrovás által ellenben nem 
csak büntetünk, de egyúttal kell, hogy ok
tassunk is, kell, hogy a megrovás a gyermek 
kedélyét, annak egész benső valóját megren
dítve és megbánásra, a javulásra indítsa.

Újból meg kell jegyeznünk, hogy a verés, 
akár kézzel, bottal, vagy vesszővel alkalmaz- 
tassék, ez akár felháborodás vagy szenvedély 
közepette azonnal a tett után, akár nyugod
tan később, órákkal vagy napokkal az elkö
vetett bűn után a modern nevelésből teljesen 
kizárandó. Montaigne, a híres bölcsész már 
300 év előtt a következőket irta : „Egy gyön
géd lélek nevelésében, ha szabadságra, be
csületre akarjuk szoktatni, mellőzzünk min
den erőszakoskodást. A tulszigoruságban, az 
erőszakban mindig valami rabszolgai meg
aláztatás van és azt tartom, hogy az, ami 
ésszel, okossággal és ügyességgel el nem ér
hető, erőszak által még kevésbbé érheti el. 
A bot alkalmaztatásától más eredményt ed- 
dig alig láttam, mint, hogy a kedélyt még 
alatomosabbá és makacsabbá tegye.M

Pedagógus.
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cukorbehozatal s ez majdnem teljes egésszé- 
ben Magyarország felé irányul. Ennek külön
ben nem lényegtelen oka az is, hogy Ausz
triában olcsóbb a cukor, mint nálunk, minél
fogva a német gyáraknak aránylag könnyű 
helyzetük van a sikeres verseny szempont
jából. Ha már most magyar cukorgyárak 
nem akarnak további terhet viselni, kényte
lenek az eddigi árpolitikán változtatni, mire 
most már meg is van a hajlandóság, ameny- 
nyiben valószínűnek tartható, hogy a mostani 
uj cukorcampagneban legalább két koronával 
fogják lejjebb szállítani a mostani árakat.

— Tüzesetek. Hévizgyörkön múlt hó 
27-én d. u. 1 órakor kigyuladt a gazdakö
zönség tulajdonát képező szénarakodóhelyen, 
a bikák részére felhalmozott széna, mely 
teljesen elhamvadt. Ember és állatban nem 
esett kár. — Múlt hó 21-én bosszúból fel
gyújtotta Lengyel Mihály kartali lakos Sós 
András és Mihály kartali lakosok tulajdonát 
képező szalma kazaljait, melyek teljesen le
égtek. A csendőrség feljelentette Lengyel 
Mihályt gyújtogatásért a pestvidéki törvény
széknél.

— Verekedések. Fülöp András boldogi 
lakos földmivest, Varga Péter szintén bol
dogi lakos földmives, múlt hó 14-én este 9 
óra tájban Boldog község nyílt utcáján régi 
haragból kifolyólag egy zsebkéssel hátba 
szúrta. — Pajger Peck Jánost, Petrovics Jó- ; 
zsef és Lackó András boldogi földművesek 
múlt hó 19-én este 9 órakor Boldog község 
utcáján botokkal úgy megverték, hogy súlyos 
testi sértést szenvedett. Pajgert azért verték 
meg, mert egy pár nappal Petrovicsot szó
váltás közben mellbe lökte. — Radics Gyula 
és Sándor domonyi lakosok, cigányok, fel
indulásukba úgy megverték Bangó Dezső 
lakásán annak vadházasságban vele élő Oláh j 
Herminát, hogy ezt az orvosnak kellett gyógy
kezelés alá venni. A csendőrség magánlak 
és könnyű testi sértésért megtette ellenük a 
feljelentést.

— Állat az emberben. Pribeli Ferencz 
25 éves váczszentlászlói lakos szeptember
8-án Váczszentlászlón megrontotta Tariszka 
Erzébet nevű 9 éves kisleányt. Állatias tette 
után a községből elbujdosott és most a 
csendőrség nyomozza tartózkodási helyét.

- -  Legény virtus. Hévizgyörkön ifj. Zsí
ros András és Aszódi János legények egy
mással már régebben hadilábon állanak. Ha 
szerit tehetik, egymást el is verik, szeptem
ber 20-án este is találkozott a két ellenfél, 
most Zsíros akart leszámolni Aszódival; fogta 
a pisztolyát s arra kétszer reá lőtt, szeren
csére golyói kárt nem tettek. Aszódi haza 
futott, bátyját Aszódi Andrást felkeltette s 
elpanaszolta annak az esetet, ez elment és 
Zsírost felkereste, aki midőn találkoztak, erre 
is két lövést tett — ami szintén nem talált — | 
mire elfutott. Másnap szeptember 21-én 
Aszódi András maga mellé vette Aszódi Já 
nos, Veigel Mihály és Fercsik Gábor nevű 
barátait s Zsírost meglesték, midőn az gya
nútlanul haza fele ment, megfogták s úgy 
megverték egyesült erővel, hogy három hétig 
nyomhatja az ágyat, a jeles társaság a tör
vényszéknek feljelentetett.

— Üldözött fenevad. Tirolból sürgöny- ! 
zik : Az alpesi fenevad még mindig bujkál 
és szedi egyre áldozatait. Nyilván „ Berson“ 
guinmisarok van a lábán, hogy nem tudjuk 
kézrekeriteni.

— Kész az alku. A budapest— váci és 
budapest— gödöllői h. é. villamos vasutak r.-t. 
szeptember 22-én Budapesten megtartott 
közgyűlése tudomásul vette a vasútvonal 
bérbevételére a máv.-val kötendő szerződés 
tervezetét és felhatalmazta az igazgatóságot, 
hogy a még szükséges tárgyalásokat lefoly
tassa.

— Kivégzett huszkoronások. Azokat a 
huszkoronás bankjegyeket, melyek 1907. ja
nuár 2-iki keltezéssel jelentek meg, ez év 
végén bevonja az Osztrák-Magyar Bank és 
helyette 1913. január 2-iki kelettel újat bo- 
csájt ki. Az uj huszkoronás, mely e hó vé
gén már a közönségnek is bemutatkozott, 
épen olyan nagy lesz, mint a régi, csak kü
lönböző színben lesz mindkét oldala nyomva. 
Az uj huszkoronás, még abban tér el a ré
gitől, hogy igen sok szint és rajzot alkal
maznak rajta, amivel a bank azt akarta el
érni, hogy a bankjegyek hamisítását lehetet
lenné tegye.

— Jó  segítség. Kellemetlen meglepetés 
érte f. hó 2-án Urbán Pálné aszódi lakost, 
mosáshoz készült, a ruhákat elő is készítette, 
de mivel fáradt volt, lepihent egy pár percre 
s elaludt, ezt az időt használta fel Brantner 
Mária csavargó kőszörüsné, arra, hogy segít
sen Urbánnénak, úgy vélte, hogy sokkal ha
marább vége lesz a mosásnak, ha annak 
egy részét ő elviszi. A lopott ruhanemiiekkel 
el is távozott a községből. A csendőrség 
azonban feltalálta és a járásbíróságnak át
adta.

— A „Képes Hét" színes boritéklap- 
jdval gyönyörű meglepetést szerzett újabban 
olvasóinak. Nagy anyagi áldozatot hozott 
ezen újítás meghonosításával — ami példa 
nélkül áll a magyar újságírás történetében — 
mert a színes klisé ára tizszerte drágább az 
egyszínű klisénél, nyomása pedig, mivel négy 
szin összetételéből áll, megnégyszerezi a lap 
egy részének nyomdai előállítási árát. Az igy 
mutatkozó kiadási többletet azonban néni 
hárítja a „Képes Hét“ előfizetőire és szá
monkénti vásárlóira, mert előfizetési dija és 
egyes példányainak ára a régi marad. E 
meglepő és gyönyörű ajándék ellenében 
— azt hisszük — a lap olvasói családjuk és 
ismerőseik körében újabb olvasókat és elő
fizetőket szereznek a „Képes Hét“ -nek. A 
hétről-hétre váltakozó, szebbnél-szebb képek 
megjelenésével évenkint 52 művészi kép bir
tokába jutnak a „Képes HétM olvasói és e 
képek szemlélése, akár kerettel ellátva mint 
szobadísz, akár pedig összegyűjtve minden
kor művészi élvezetet nyújt majd. Az uj ne
gyedév küszöbén szebb és értékesebb aján
dékkal nem is kedveskedhetett volna előfize
tőinek a „Képes Hét“ és bizonyos hogy ama 
törekvése, hogy a szépből a legszebbet, a 
jóból a legjobbat adja — olvasóinak köré
ben megértésre fog találni. A „Képes Hét“ 
előfizetési ára negyed évre K 2.50, félévre 
K 5 — , egész évre K 10 — ; egyes szám
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ára 20 fillér. Előfizethetni a kiadóhivatalban 
Budapest, V., Visegrádi-utca 13/a.

— Kellem es ivótársak cimü múlt heti 
hírünkből kifolyólag Úri Szabó János kádár
segéd helyreigazítást küldött be a szerkesz
tőséghez, amelyben előadja, hogy hírünk nem 
úgy írja le az eseményt, ahogy az tényleg 
megtörtént. Levele szerint ő Ráday Gedeon 
gróf urnák a mácsai határban levő szőlőjé
ből munka után este hazatérőben, az útjá
ba eső Feuermann korcsmába tért be egy 
pohár borra, ahol egy asztalnál a már em
lített Bartók kőmiveslegény ült. Ő egy másik 
asztalnál foglalt helyet és hallotta, hogy Bar
tók egy általa is ismert távollévő leányzót 
becsmérelt. Ő védelmébe vette a leányt, mire 
Bartók jött-ment, züllött kádársegédnek stb. 
nevezte. Ebből keletkezett a csendőrség által 
feljelentett incidens.

— A gyermekfejlődés zavartalanságának 
egyetlen sikere az óvatos táplálás. Sok hibát 
követnek el a szülők akaratlanul e téren. 
Azok azonban, akik a Phosphatine Falieres-el 
kezdik a gyermeket az elválasztás pillanatá
tól kezdve táplálni, meg vannak nagyon elé
gedve, mert sem bélhurut, sem más baj nem 
gyötri a gyermeket. A Phosphatin Falieres a 
gyermek-tápszerek fejedelme, amely tartal
mazza mindazon nélkülözhetetlen anyagokat, 
melyek az anyatejben feltalálhatók. Szülők 
százezrei áldják ezt a gyermek-tápszert.

Vadászoknak
h á ti tá s k á k ,  
turistazsákok
legjobb minőségben kaphatók:

Vas József
papirkereskedésében,

=  Aszód. =
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KOLLARIT-
BŐRLEMEZ
kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

VÉDTELENÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

Gödöllőn
a Király telepen egy 328 D-ftl terjedelmű háztelek azonnal 
szabad kézből jutányos áron eladó. Cilii: Silbermann Bernát, 

Aszód.

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „Petőfia-nyomdában kaphatók.

A Ugszóraljoztatóbb

,  hangszereket szállítja
W  F D „Hangszer -Király-tói

™  Budapest, József-körut 15.
Hegedű, 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Övás! Ügyeljünk a „Wágtier44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

□ Ü G Y N Ö K Ö K  □
minden vidéken szentképek árusításával

napi 10 koronát kereshetnek
mellékesen. Tőke szükségtelen. Csekély biztosíték a 
mintakolekcióért megkivántatik. Nők is je le n t

kezhetnek.
Ajánlati levélcím :

HÁZIIPAR MÜINTÉZET RÁKOSSZENTMIHÁLY.

r* vr". §  h

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdeltet: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi Jtirtaji
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

Tyúkszem,
börkem én yedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN44 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 hónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta- 
díjjal 1*40 kor., 3 dobot bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40  • phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 7 4 kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható m indenütt.

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

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„Korona“-gy< qyszertara GYŐR 99.

6 1 0 0  t,rb közjegyzőileg hilde-
sitett orvosi és magán el

ismerő levél igazolja s biztosítja a 
legjobb eredményt.

Kiválóan jó és kellemes izü 
cukorkák (bonbonok)

20 és 40 filléres csomagban, valamint 
60 filléres dobozban kaphatók.

A  gyarmati vasút mentén, az állomás 
és a főutca közelében egy három szobá

ból és mellékhelyiségekből álló 
újonnan épült ház eladó. 

Bővebbel Borbély Józsefnél Aszódon
3 - 3

8  k o r o n á é r t
küldök 4 és lel kiló (kh. 50 drb.) sajtolásnál ke- 

vésbe megsérült finom enyhe virágillatu

p i p e r e s z a p p a n t
rózsa. IMiomtej orgona, Ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépén összeválogatva posta- 

utánvéltel:
A U F F E N B E R G  J Ó Z S E F  B U D A P E S T  

R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y .
Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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