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Zivatarok a fejünk felett.

Irigykedve nézünk nyugat felé, ott 
nem sokat fáj az emberek feje az 
időjárás miatt. Az iparos államok sorsa 
független az időjárás szeszélyétől. Az 
agrikultur Magyarország pedig a jó 
véletlenre kell hogy bízza a sorsát, 
mert létalapjának minden tőkéje kint 
van az Isten szabad ege alatt. Nem 
elég, hogy az őkonomiailag kiszámít
ható és kiszámíthatatlan csapások 
súlya alatt megrendült minden keres
kedelmi megbízhatóságunkat redukálta, 
most a legkiszámíthatatlanabb függvény 
próbálja keresztülhúzni vagyoni kibon
takozásunk terveit: az időjárás. A ter
mészet is fenségeink közé sorakozott 
s az ország gyümölcstermelői keser
vesen ébrednek ennek tudatára. Sze
rencsére a gabonát a legtöbb helyütt 
nem érte csapásszámba menő kár, 
azért még retteghetünk egyenlőre a 
kiszámíthatatlan áprilisi időjárás alatt, 
a májusi fagyos szentekkor, no meg a 
júniusi jégesőjárás okából . . .

íme ez a mezőgazda sivár helyzete. 
Amikor a pénzét belefektette a gazda
ságába, amikor munkájának verejtékét 
künn hagyta a mezőn, a legkedvezőbb 
piaci viszonyok mellett és egy ujjvo- 
nással tönkreteheti számításait az idő
járás. Ezzel szemben az iparos állam 
lakóinál nem szerepel az időjárás 
súlyos rizikója s a gazdasági lehető
ségek is sokkal biztosabbra vannak 
bazirozva a mezőgazdasági kilátások
nál .. .

Persze —  hangzik a válasz —  az 
iparállami berendezésekhez sok tőke 
kell, befektetni való összeg s ez előre 
is illuzóriussá tesz minden ipari 
tendenciát.

Akik igy gondolkoznak, azok nem 
gondolják meg, hogy az agrikultura 
az utóbbi években micsoda hatalmas 
lendülettel hagyta maga mögött a 
külföldi országokban a tiz év előtti 
berendezkedéseket s ebben az előre
haladásban Magyarország egyáltalában 
nem tudott lépést tartani a haladó és 
nem is kizárólagosan agrikultur kül

földdel. Ennek súlyos következményei 
pedig hamar jelentkeznek.

Elsősorban a külföld produkció ké
pessége rohamosan emelkedett s ezzel 
a mi árunk erősebb konkurrenseket 
kapott. Másodszor minálunk a termő- 
képesség a föld kihasználásával ter
mészetszerűleg csökkent s ezzel a fej
lődő kiitföld gyenge magyar konkurrense 
még gyengébb lett. E  mellett, ha egy 
másik államnak, mondjuk Francia- 
országnak terniénygazdasága egyik 
másik esztendőben nem is ütött be, 
maradt az állam gazdasági egyensú
lyának fedezetére a virágzó ipar, a 
miről minálunk természetesen szó sem 
lehet.

Széchenyi óta tulajdonképen semmit 
sem haladtunk, s igy az a veszély 
fenyeget, hogy az egyre verseny
képesebbé váló külfölddel szemben 
15 év alatt bekövetkezik Magyarország 
agrikulturjának a csődje. Ha ehhez 
számításba vesszük még azt, hogy 
ezek az állapotok annak dacára követ
keztek be, hogy az utóbbi évtizedek

A modern Don Juan.
Irta: Gábrielé Timmory.

Irány és cél nélkül kóboroltam a boule- 
vardon, amikor megpillantottam André Mor- 
ville barátomat, aki egy fialal, elegáns nőt 
üldözött.

Eleinte alig ismertem rá, mert amikor 
utoljára láttam, külsejét nagyon elhanyagolta. 
Szakálla éppen olyan gondozatlan volt, mint 
a ruhája, cipőjéről néhány gomb hiányzott 
és gyürődött puha kalapján feltűnően észre
vehetők voltak a sors kemény csapásai.

Ma azonban egészen kifogástalan elegan
ciával taposta a járda aszfaltját. Vadonat uj, 
finom zsakett simult karcsú termetéhez és 
fényes cilindere több sugárt lövöldözött, 
mint a leáldozó nap.

Olyan ruganyosait lépdelt, mintha megakarná 
hóditani az egész világot, vagy legalább is 
azt a nőt, akit szerelmével üldözött az utcán : 
a nő hirtelen kitért előle a járda túlsó olda
lára és eltűnt a „G alerie“ -ban, Páris egyik 
legelőkelőbb áruházában, ahová André is 
nyomon követte.

Másnap a véletlen ugyanarra a helyre 
vezérelte lépteimet és ismét láttam, amihcr 
Morville üldözőbe vett egy polgáriasán öl
tözött nőt, aki mint az üldözött vad, hii teleti 
átszökött a boulevard túlsó oldalára és

Morvillel együtt a „Magasin des Nouvautés"- 
ben. Azóta alig telt el egy nap is, hogy 
Morvillel valamelyik szép asszony nyomában 
ne láttam volna és el kell ismernem, hogy 
nem nagyon volt válogatós, alacsony-, közép- 
és magasternietüt egyaránt ostromolta a 
szerelmi ajánlataival.

Azt kellett hinnem, hogy Don Juan pél
dájára rekordot akar elérni a nőhóditásban, 
mert olyan heves és szenvedélyes volt 
kalandjainak hajhászásaban, hogy gyakran 
elrohant mellettem anélkül, hogy észrevett 
volna.

Az eset annál jobban izgatott, mert nem 
tudtam, hogy André szegény családból szár
mazott és bizonyosan nem örökölhetett 
senkitől semmit. Vagy talán olyan jövedel
mező állásba jutott, hogy nem csak a hódí
tásokra, hanem a fényűzésre is berendez
kedett ?

Saját izgató kérdéseimre azonban nem 
találtam megnyugtató feleleteket. Már majd
nem kétségbe estem a gyötrő bizonytalan
ságon, amikor egy napon észrevettem, hogy 
az a nő, akit magának Morville kiszemelt, 
a rendes szokás ellenére nem futott át a 
járda másik oldalára, hanem egy autóba 
ugrott, mely gyorsan elrobogott vele. Mor
ville magánkívül volt meglepetésében, hir
telen megfordult és belém ütközött.

—  Te vagy? — kiáltotta hangosan.

Milyen szerencsés véletlenség!
Az első baráti ömlengések után meghivott 

egy pohár sörre, mit szívesen elfogadtam, mert 
kíváncsi voltam az életére vonatkozó fel
világosításokra.

Alig foglaltunk helyet, máris arra a témára 
tereltem a beszélgetést, amelyik iránt leg
jobban érdeklődtem.

—  Engedd meg, hogy gratulálhassak: 
Olyan vidám, jókedvű és elegáns vagy, 
mintha évjáradékból pazarul élhetnél.

—  Csalódul barátom, nincs semmi jára
dékom, de dolgozom.

— Dolgozol? Ugyan m it?
—  Fényes állásom van a „Galerié " áru

házban.
Erre elmondtam neki, hogy naponként 

megfigyeltem, de sohasem láttam dolgozni, 
hanem folyton az utcán járó nőket molesz
tálni.

—  Ez az én speciálitásom . . . ebben dol
gozom a „Galerié" érdekében! — válaszolta 
diadalmas mosolylyal. Látod, vannak olyan 
kereskedelmi utazók, akik a vidéken házal
nak cégeik érdekében. Én csak járdán uta
zom a „Galerie"-val szemben.

—  Nem értelek . .  .
— Meghiszem, de azonnal felvilágosítalak. 

Hosszú semmittevésem ideje alatt egész na
pokon át barangoltam tétlenül a boulevar- 
dokon és akkor azt az élelmes megfigyelést
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Lenne csak a szivem nem húsból, de köböl. . .  
Érzéketlen, hideg . . .
Mint a jégcsap . . .  olyan.

Ne lenne a lelkem oly nagyon érzékeny, 
Ne bátana minden,
Amit más tán nem tud .. .

Tudnám, hogy úgy szeret, amint én szeretem, 
Az a szőke kis lány,
Lelkem eszményképe .. .

H ej! de boldog lennék!
Bruckner Jenő.

Hirek.
— Az uj menetrend. Az aszódiak óhaja 

nem teljesült, amennyiben a gyorsvonatok 
közül csak az eddig is megállották állnak 
meg ezután is Aszódon. Az eddigi menet
renddel szemben a következő változások 
lépnek életbe. Az eddig Budapestről 5 óra 
50 perckor induló hatvani helyi személyvonat 
1913 május 1-től 5 óra 40 perckor indul 
Bpestről, 7 óra 10 perckor érkezik Aszódra, 
itt megvárja a ruttkai gyorsot s indul 7 óra 
25 perckor s érkezik Hatvanba 7 óra 51 
perckor. Az eddig Bpestről 6 óra 25 perckor 
indult ruttkai gyors Bpestről ezután is 6 óra 
25 perckor indul, azonban Aszódra az eddigi 
7 óra 24 perc érkezésével szemben ezután 
7 óra 20 perckor érkezik s egy percnél 
rövidebb idejű tartózkodás után indulva 
7 óra 35 perckor érkezik Hatvanba. — 
Ugyancsak az eddig Bpestről 6 óra 55 perc
kor indult miskolci személyvonat továbbra 
is 6 óra 55 perckor indul Bpestről, Aszódra 
azonban 8 óra 04 perckor érkezik s az 
eddigi 8 óra 23 perces indulásával szemben 
ezután nem várja be a miskolci gyorsot, 
hanem 8 óra 08 perckor indulva el megy

előtte Hatvanig, hova 8 óra 27 perckor ér
kezve csatlakozik a követő miskolci gyors
vonathoz. — A többi Bpestről induló s 
Aszódon megálló személyvonat menetrendjé
ben nem történt változás. A Bpest felé 
menő vonatok közül az eddig délután Hatvan
ból 12 óra 10 perckor indult helyi személy- 
vonat végig 5 perccel korábban közlekedik, 
tehát indul Hatvanból 12 óra 05 perckor, 
érkezik Aszódra 12 óra 31 perckor, 1 percnyi 
tartózkodás után 12 óra 32 perckor indulva
2 óra 10 perckor érkezik Bpestre. Ugyancsak 
korábban közlekedik végig 10 perccel az 
eddig Hatvanból 1 óra 13 perckor induló 
gyorsvonat is, amennyiben Hatvanból 1 óra
03 perckor indulva, Aszódon 1 óra 21 perc
kor 1 percnél rövidebb időre megáll s 2 óra 
20 perckor érkezik Bpestre. —  Hatvanból 
az esti 9 óra 36 perckor indult gyorsvonat 
is 5 perccel korábban közlekedik végig, 
ugyanis indul Hatvanból este 9 óra 30 perc
kor Aszódon 9 óra 47 perckor s egy percre 
megállva 10 óra 45 perckor érkezik Bpestre. 
Egyéb változás itt sem történt. A nyári 
évadban május 15-től szeptember 15-ig 
mint múlt évben, ezidén is közlekedik az 
ünnepi vonat (csak vasár- és ünnepnapokon), 
mely Hatvanból este 8 óra 55 perckor indul, 
Aszódon 9 óra 21— 9 óra 22 perckor egy 
percre megáll s Bpestre 11 óra 15 perckor 
érkezik. A Ruttka felől jövő esti személy- 
vonatra ezután is megengedtetik Aszódon a 
felszállás. A Balassagyarmat felé menő vo
natok közül csak az éjjel eddig 3 óra 
22 perckor induló személyvonat menetrendje 
szenvedett változást, amennyiben ezután 
éjjel 4 óra 01 perckor indulva 6 óra 43 
perckor érkezik Balassagyarmatra, a többi 
vonat menetrendje, valamint az ellenkező 
irányból jövő vonatok menetrendje ugyanaz 
marad

— Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték. Minden 
sorsjáték kezdeténél a íóelárusitók a vevőknek 
előzékenységből egy és ugyanazon számú sorsjegyet 
tartják fenn s azokat a vevők a további játékra 
rendesen szívesen veszik át. Németországban, ahol

hosszú során minden törvény a mező- 
gazdasági Magyarország álláspontját 
védte az ipari Magyarországéval szem
ben, akkor valóban indokolttá válik a 
kérdés, hogy nem e beteges tendencia 
az, mely mégis a mezőgazdaságra 
akarja bazirozni az államot?

Mezőgazdasági kultúránknak verseny- 
képessé való fejlesztése annyi áldozatba 
kerülne, amennyivel meglehetne a 
magyar ipar versenyképességének az 
alapját vetni. —  A józan számítás 
tehát azt kívánná, hogy ne fektessük 
pénzünket inkább abba a vállalatba, 
ahol legkedvezőbb viszonyok mellett 
is keresztülhúzhatja minden számítá
sunkat —  az időjárás.

Előbb meg kell teremteni a magyar 
ipart, mely nem oly labilis tényezők 
függvénye, mint az időjárás. És ha az 
állam létegyensulyát biztosítja az ipar, 
akkor lehet csak belebocsátkozni mező- 
gazdasági kockázatokba, amelyeknek 
első alaptulajdonsága, hogy csak eset
leges véletlen folytán jövedelmez.

Ha ez történnék még, akkor minden 
vonalon anyagi és erkölcsi szilárdulás 
állna be, nem találgatnók folyton, 
hogy kit fog elmosni az eső, kinek 
fagy be a dolga és hogy ki fog nyakig 
úszni a megáradt szennyes vizekben...

Aí. T.

Sóhaj.
Lenne csak életem napsugaras, derült, 
Felhőtlen, mint égbolt 
Nyári éjféltájon . . .

tettem, hogy minden nő, akit valamelyik 
férfi az utcán üldözőbe vesz, önkénytelenül 
átfut a járda túlsó oldalára. Ebből merítet
tem aztán azt a zseniális üzleti eszmét, a 
melyet az áruház igazgatósága elé terjesz
tettem, aki eleinte vonakodott ajánlatomat 
elfogadni, de mikor megfenyegettem, hogy 
akkor eszmémet a konkurrense érdekében 
érvényesítem, mégis kísérletet tett velem. 
Megfelelő előleggel ellátva, csinosan kiruház
tam magamat uj hivatásomhoz.

— Még most sem értelek.
— Pedig a dolog nagyon egyszerű. A 

boulevard páratlan számú oldalán foglaltam 
helyet, mert az áruházunk éppen a páros 
oldalon volt. Amint észrevettem, hogy vala
melyik nő közeledett felém, a sarkában vol
tam és szeretetreméltó szavakat súgtam fü
leibe : a nő természetesen átmenekül a túlsó 
oldalra, éppen a .Galerié* főbejárata elé és 
akkor csupán két eshetőség lehetséges: a 
nő tisztességes, vagy pedig nem az. Ha tisz
tességes, akkor üldözésem elől az áruházba 
menekül és felhasználja az alkalmat be
vásárlásai eszközlésére. Ha nem tisztességes, 
akkor is bemegy az áruházba vásárolni, 
abban a hiedelemben, hogy én majd gavallé- 
rosan kiegyenlítem számláját; természetes, 
hogy az ilyen esetekben, valami ürügy alatt 
elpárolgók, mint a benzin, de az üzlet min
denesetre megtalálja mellette számadásait.

—  És mi a fizetésed?
— Nagyon kevés az alapfizetésem, de 

miután minden nő bevásárlása után száza
lékot is kapok, nem lehet semmi okom a 
panaszra.

— Annál kevésbbé, mert egyes alkalmak
nál még a nőknél is akad szerencséd.

—  Soha, barátom soha! Ha erre az útra 
tévednék, az egész üzletemet elronthatnám! 
Szentimentális lettem, kedves barátom és 
nősülni készülök.

— Lehetetlen !
—  Igen feleségül veszek egy bájos, fiatal 

leányt, a fehérnemű-osztály első elárusító- 
nőjét.

— Elővette óráját és felállt helyéről:
— Az ördögbe, hogy elröpül az idő . . .
Az üzlet, a kötelesség szólít. .  . Mennem

kell . . .
A viszontlátásra! .  . .
Azután sokáig nem kerülhettünk össze, 

mert küldetésben voltam Bulgáriában, ahol 
néhány hetet töltöttem.

Párisba visszatérve, egy napon találkoz
tam Morvillel, aki leverten. összetörve járkált 
a járdán.

— Hogyan, te állomást változtattál és már 
nem állasz szemben a .Galerie^-val ?

—  Nincs már ott nekem semmi keresni 
valóm. — válaszolta tompa, panaszos hangon.

— M iért?

— A konkurrens miatt . . .  A „Quatre- 
Saison" áruház igazgatója, nem tudom kitől, 
megtudta a kombinációmat és annak mesés 
sikereit és ellensúlyozására sokkal ügyesebb 
dolgot eszelt ki.

— Hogyan ?
—  Toborzott egy párbajozó csoportot, a 

melynek tagjai az általam üldözött nők 
lovagjaivá tolták föl magukat . . . Amint 
valamelyik nőt nyomon követtem, hirtelen 
előugrott egy és durván rám rivalt.

— Milyen joggal üldözi ezt a védtelen 
nőt? Maga arcátlan, gyávái Felszólítom, 
hogy szüntesse be tolakodásait!

— Én természetesen tiltakoztam a beavat
kozás ellen, a többiek is köréin csoporto
sultak, szidalmaztak, sőt majdnem meg is 
lincseltek. Egyik sértés a másikat követte, 
névjegyeket cseréltünk és az utolsó hónap- 
18 párbajban és 14 sebesülésben volt 
részem. Láttam, hogy az üzlet veszedelmessé 
vált, jónak láttam tehát a szegre akasztani.

— Vigasztalásul legalább megmaradt a 
fehérnemű-osztály első elárusitónője . . .

— Csalódol — válaszolta szomorúan 
André. Képzeld csak, alig mondtam fel az 
állásomat, amikor a kicsike is visszavonta 
szavát azon ürügy alatt, hogy belőlem, az 
utcai Don Jüanból sohasem válhatna tisz
tességes fé rj. .  . inkább választja magának a 
cipő-osztály első elárusítóját.
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az osztálysorsjáték már több mint egy évszázad óta 
áll fenn, ezen módszer olyannyira el van terjedve, 
hogy sok család élethossziglan egy és ugyanazon 
számú sorsjegygyei játszik, sőt a sorsjegytulajdonos 
halálával az örökösök játszanak tovább ugyanazzal 
a sorsjegygyei. Az osztálysorsjáték sorsjegyeinek 
nagy nyereményesélyeit tekintve, ezen eljárás hatá
rozottan helyes is, mert ezáltal nagyobb a valószí
nűség, hogy előbb vagy utóbb a sorsjegy a kívánt 
főnyereményt eléri.

— Fegyvertartási engedély. A belügy
miniszter a napokban jóváhagyta a fegyver 
és lőszertartás korlátozásáról szóló vármegyei 
szabályrendeletet, amely a hivatalos lapban 
történt közzétételtől számítva 30 nap múlva 
lép hatályba. A közelebbi tudnivalókat annak 
idején részletesebben fogjuk közölni lapunkban.

— Tűzoltó majális Ikladon. Az ikladi 
önkéntes tüzoltótestület május hó 1-én, ál
dozó csütörtökön, a Salkovszky-féle ven
déglő előtti téren saját pénztára javára 
majálist rendez, amelyre a testvér egyesü
leteket, minden jóbarátot és pártfogót ezúton 
hiv meg a parancsnokság. Belépődíj:személy
jegy 1 kor. Felülfizetéseket köszönettel nyug
tázunk az Aszódi Hírlapban.

— Áthelyezés. Kaniaker Ferenc kir. 
javitónevelő-intézeti családfőt Aszódról az 
újonnan létesített szamosujvári kir. javitóne- 
velő-intézethez helyezte át az igazságiigy- 
minister. Az áthelyezett családfő 16 év óta 
működött a helybeli intézetben és ezen idő 
alatt nemcsak kartársai rokonszenvét, hanem 
az intézeti körön kívül is számos jóbarátot 
és társadalmi téren is kiváló nagyrabecsülést 
vívott ki magának. Ismerőseinek és jóbará
tainak szerencse kivánata kíséri öt uj állomás
helyén is.

— Kabaré-estély. A budapesti Művész
gárda-társaság két napi vendégszereplésre 
Aszódra jön és itt a Korona-szálló nagyter
mében szombaton és vasárnapon, azaz áp
rilis 26-án és 27-én este fél 9 órakor családi 
nagy kabaré-estélyt rendez. Az estélyen a 
következő művészek és művésznők lépnek 
fö l: Maar Gyuszi recitator, Pozsonyi Giziké 
müdalosnő, Dénes Jenő komikus, Rónai 
Aranka kupléénekesnó és Bodrogi József 
kabaréénekes.

— Az acsai körjegyzői állás tudvalevő
leg megüresedett, mert az ottani jegyzőt 
Rappensberger Istvánt Veresegyházán válasz
tottak meg községi jegyzőnek. Az igy meg
üresedett acsai körjegyzői állásra a váci 
járás főszolgabirája már kiirta a pályázatot 
és egyúttal a választást is május 5-én d. e. 
11 és fél órára tűzte ki Ácsa községházához. 
Pályázók többen lesznek ugyan, de a válasz
tásból minden valószínűség szerint egyhan
gúlag Magyar Béla csomádi jegyző fog ki
kerülni, aki a régi körjegyző távozása óta 
ott mint helyettes működik és a község 
lakosságának bizalmát nagy mértékben bírja.

— Menjünk a moziba Az elmúlt heti 
szép műsor után az aszódi állandó mozi újabb 
attrakciókkal kedveskedik a közönségének. 
Tegnap, szombat este igen szép előadást 
produkált és ma vasárnap délután fél 6 órá
tól kezdve ismét szebbnél-szebb képek 
kerülnek bemutatásra és pedig : A vak kol
dus leánya. A világ legszebb színes drámája. 
A vaterlói ütközet. Epizód „A  nyomorultak*4

cimü irányregényből. Billy nem tubákos. 
Komikus. A komikus akrobaták. Variette. 
Szöktetés Hidro-aeroplánon. Kacagtató.

— Országos vásár. Aszód községben a 
legközelebbi országos vásár folyó évi május
2-án fog megtartatni, amelyre vészmentes 
helyről szabályszerű járlattal mindenféle állat 
felhajtható.

— A gödöllői adóhivatal és pénzügyőr
ség elhelyezése. A gödöllői uj járásbiró- 
sági palota építkezése befejeződéséhez kö
zeleg és amint értesülünk a járásbíróság 
abba 1913 julius hó elején be is költözik. 
Tuiajdotiképen már május 1-én kellett volna 
megtörténnie az átköltözésnek, de az épít
kezés nem lesz készen erre az időre. Az át
költözéssel megüresedik a község tulajdonát 
képező jelenlegi járásbirósági épület, mely
ben október hó 1-étől kezdve —  a meg- j 
felelő átalakítások és javítások elkészítése 
után —  a gödöllői m. kir. adóhivatal és a 
pénzügyőrség fog elhelyezést találni. A bérleti 
szerződést 6 évre évi 3000 kor. bérösszeg 
mellett Gödöllő község elöljárósága már 
megkötötte és azt a közgyűlés is elfogadta.

— Az elválasztás képezi az anyának 
legnagyobb gondját gyermeke nevelésénél. 
— E  gondtól megszabadulnak mindazok, 
akik már tudják, hogy az elválasztás pilla
natától a gyermek egyetlen tápszere a 
Phosphatine Faliéres. — E  kitűnő tápszer
nek tulajdonítható az, hogy az utóbbi évek
ben a gyermekeket az elválasztás idejében 
baj nem éri. Egy nagy doboz, mely ele
gendő 3 hétre — 3 korona 80 fillér minden 
gyógyszertárban. Főraktár: Zoltán Béla gyógy
szertára, Budapest, V. Szabadság-tér.

— A miniszteri tanácsos földgázfor
rása. Sokszor irtunk már arról, hogy a 
szomszédságunkban, Viczián Antal minisz
teri tanácsos őrszentmiklósi birtokán föld
gázforrásra akadtak. A tulajdonos a mono
pólium-törvény rendelkezéseinek megfelelően 
bejelentette az esetet a pénzügyminisztérium
nak és kérte, engedjék át neki a földgázt.
A fúrás ugyan óránkint csak negyven köb
méter földgázt szolgáltat, de ez éppen ele
gendő volna ahhoz, hogy egyrészt a tégla
gyár nyolcvan lóerős motorját hajtsa, más
részt pedig, hogy a telepet földgázzal lehes
sen világítani. A pénzügyminisztériumban — 
mint a „V ilág44 Írja — nagy zavart okozott 
a kérés. A monopólium-törvény szerint csak 
két megoldás közül lehetett választani. Az 
első megoldás az, hogy a kincstár nem ref
lektál a gázra és ebben az esetben be kell 
tömetni a fúrólyukat. Ezt azonban nem 
lehetett megtenni. A második eset az lett 
volna, hogy a kincstár ráteszi a kezét a 
gázra és átadja a gázhasználati jogot Viczián- 
nak. Csakhogy ebben az esetben a szerző
dést a parlament elé kellett volna terjeszteni 
és a pénzügyminiszter erre nem volt haj
landó, már csak azért sem, mert ezzel együtt 
a régibb földgázszer/.ödéseket is nyilvános
ságra kellett volna hozni és a körülmények 
ugyancsak nem voltak alkalmasak arra. 
Ezért egy harmadik megoldási módhoz 
folyamodtak. Szóbelileg intézték el az ügyet. 
Azt mondták Vicziánnak: csak használja a 
földgázt, a kincstár nem fog a dologról

tudomást venni. Viczián meg is fogadta a 
tanácsot és igy történhetett meg az a furcsa 
eset, hogy a kincstár nem tud az őrszent
miklósi gázkutról, bár azt egy kincstári 
bizottság már megvizsgálta. És igy történt 
meg az, hogy a földgázmonopólinmra vo
natkozó 1911. évi VI. t.-c.-et már az első 
esetben sem lehetett végrehajtani.

— Jó barátai és rokonai örömmel 
veszik tudomásul, hogy ön  is bersonozza 
cipőit. — Az uj Berson-gummisarok utólér- 
hetetlen. 2)

S p o rt.
— Vác győzött. A pestvidéki bajnok

ságért folyó küzdelemben egyik legértékesebb 
győzelmét vasárnap aratta a Váci Sport- 
Egyesület football csapata: legerősebb ellen
felét, a legszebb összjátékkal rendelkező 
Soroksári Atlétikai Klub labdarugó csapatát 
verte meg 2 :0  arányban.

Gépészkovács
kerestetik azonnali belépésre, aki a csép- 
lést, lóvasalást, gazdasági gépek és esz

közök javítását alaposan érti. Túrái 
Uradalom Monostorligeti Inté- 

zősége, utolsó posta Galgahéviz.

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek diszitésére, továbbá gyönyörű 

i olcsó papírszalvéták minden sziliben kap
hatók a Petofi-nyomdában. Aszódon.
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedélleniez.

VÉdTELENÜL TARTÓS
Régi zsindelytetök átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

niészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 91

I l\Ainden jóizlésű ember |

ruháját
| Aszódon |

Pálinkás István
í angol férfid és női szabó' |
| Vll nál készítteti el. |

„ V a r á z s f u v o la . "
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „ V a r á z s fu v o la "
rendkívül kellemes, 20 

*»acél trombitahanggal és 
y  4 erős bőgővel van el- 

 ̂ látva. Díszes kivitelben, 
kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona.
Csakis W agner „Hangszer- 
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá
ban kapható, Budapest, Jó- 
zsef-kőrut 15. — Gyorsjavító 
műhely Kérjen fényképes 

hangszerárjegyzéket.

ÖN KÁR0S0PIK
hogyha nem hirdeltet:
hogy van eladó háza, telke, wBm
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora, Im B
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi jtirlap f
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, ^ h b  
ruhát és minden szükségest Hir- j j^ H  
dessen az Aszódi H írlapban.

Hót Vagy hárotnszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Kérje
az Athenáum-köny vtár 

és Modern-könyvtár 

megjelent köteteinek 

jegyzékét az a sz ó d i  

P e tö f i-n y o m d á b a n  

és szerezze be ott 

könyvszükségletét. ::

parfumcric ’HEZ’ illatszertár

háztartási, kozmétikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

HeKlátnunH óriási eredménye
újabb reklamának ösztönöz, [melynek* nyo
mán tisztelt közönségünknek még nagyobb és 
szembeszököbb előnyöket biztosítunk.

Újabb
dó'nyajánlatonH:
1 csoport 2 korona 50 fillér (19 drb.)

I drb. üvegtégely francia arc- és kézfinomitó 
1 „ francia szappan (bármely illatban)
1 üveg francia parfüm (bármely illatban)
1 „ francia brillantin (bármely illatban)
1 könyv (60 lap) angol pouderpapir 
1 csomag dr. Heider-féle fogpor 
1 drb. francia fogkefe (csontnyéllel)
1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor 
1 üveg valódi Joliann Mária Farina kölnivíz 
10 drb. szekrény- és ruhaillatositó (francia 

Sichet- lap),
összesen 19 drb. 2 korona 50 fillérért.

Szállítások naponta eszközöltetnek utánvét mel
lett. Négy koronán aluli megrendeléseknél portó- 
megtakaritás céljából célszerű a pénzt előre be
küldeni. (Lehet bélyegekben is), így a portó 50 
fillér, utánvételes szállításnál portó 84 fillér. Cso
magolási költséget nem számítunk 

Tizenhat oldalas illatszer és háztartási ér
tesítőnket ingyen és bérmentve küldjük.

P arf um erie ’HEZ’ i lla tsz e r tá r  I

vezetősége.

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

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Tan( i lól ?á nyok
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

„Sftyria-Universal"
Kötőgépek

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Imakönyvek
a római kath. hivek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 2*70 K 
E  2. sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 „
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

H ir d e tm é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXXII. 
sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitók- 
nak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1913 május hó 21. és 23-án tartatik meg. A 
húzások a Magy. Kir. Lottójövedéki Igazgatóság, mint állami ellenőrző 
hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusí
tóinál kaphatók.

Budapest, 1913. évi április hó 27-én.

jtiagy. Hir- Szab. ösztálysorsjátóK Igazgatósága.
Tolnay. Hazay.
Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen.

Árjegyzék ingyen. Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

5t»ria-KStígípj,ír Graz, 111.
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