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Cim kórság.
Egy ókori latin történetiró mondotta, 

hogy nem a méltóságok adnak tekin
télyt viselőinek, hanem annak kiváló 
viselői adhatnak csak tekintélyt a 
méltóságnak. Ez a figyelmeztetés mu
tatja, hogy a cimkórság nem uj beteg
ség, csakhogy ma és főképen niinálunk 
sokkal nagyobb mértékben dühöng, 
mint bárhol és valaha. Nem találunk 
népet, ahol annyiféle cim, megkülön
böztetés, rangárnyalat volna, mint 
éppen nálunk. Pedig sajátságos tünet, 
hogy mennél műveltebb egy nép, 
mennél hatalmasabb méretűek a gaz
dasági viszonyai, annál egyszerűbb, 
annál igénytelenebb a címek tekinteté
ben. Elvégre külsőségekről lévén szó, a 
praktikus életben úgy sem igen vehe
tik hasznát, már pedig ott általános 
az a nézet: annyit ér mindened, a 
mennyi hasznát tudod venni. És ha 
már valamelyik család ad éppen 
arisztokratikus mivoltára, az egyáltalá
ban nem befolyásolja őt abban, hogy 
ott ne szerepeljen a neve kereskedelmi

vállalatoknál vagy más üzletekben. 
Aki ismerős az angol piacon, az soha
sem fog csodálkozni azon, ha a keres
kedő cégek közt lordokkal találkozik. 
A demokratikusabb jellegű Franciaor
szágban meg egyáltalában nem akar
ják ismerni a cim fogalmát. Egyetlen 
cim létezik csak: uram, vagy ha éppen 
úgy tetszik: asszonyom. És ha a köz
társaság elnökével beszél akárkicsoda, 
egész biztos, hogy a köztársasági el
nök is csak uram lesz és ez története
sen a másik félnek kijáró uram címet 
megadja. Ez a lényege annak, amiért 
a franciát mindenki a világ legudva
riasabb népének tartja. Azt kellene 
tehát megtanulni, hogy nem akkor 
vagyunk udvariasak, amikor valakit 
mennél magasabban titulázunk, amint 
az pl. nálunk szokás, hogy mindenki: 
nagyságos ur, habár az elfogadott 
nagyképüsködő cimrangunk szerint 
nagyságos cim csak a képviselőknél 
kezdődik. Amikor a polgárt valaki 
nagyságosnak titulázza, akkor tulajdon
képen udvariatlanságot követ el, mert 
mintegy azt árulja el, hogy nem tar

totta érdemesnek, miszerint a meg- 
titulázott személye iránt érdeklődjék. 
Amerikában meg éppenséggel nevet
nek azon, hogy ember és ember között 
cimkülönbség lehet.

Üdvös volna, ha ez a gondolkozás 
nálunk is minél szélesebb rétegben 
terjedne el. Nemcsak azért, mert ez 
a külsőség is szószólója a jog-egyen
lőségnek, hanem mert társadalmunk 
eme gyöngéjére nem egy szélhámos 
alapit üzletet. Most a napokban vesz
tett rajta egy orvos doktor, akinek 
megígérték, megfelelő előleg fejében, 
hogy valamelyik kisebb amerikai állam
tól valamilyen követi titulust jár ki 
egy konzulátusi tisztviselő. A címből 
persze nem lett semmi, de az előlegek 
elúsztak.

Nálunk, ha valamelyik kereskedő 
jobb üzletre tett szert, az anyagi 
sikerek után nyomoan címekért vágyik. 
Hiszen olyan bő skálája van a címek
nek: a királyi tanácsos, udvari taná
csos, valóságos belső titkos tanácsos 
és még a jó Isten tudja hányféle 
egyéb kitüntető keresztek, érdemren-

A hozomány.
Irta: Alfréd Cavoret.

—  Hányszor ismételjem még, hogy ne 
légy olyan barátságos Alfréddel szemben!

—  De kérlek mama . . .
—  Ismétlem, hogy csak a hozományodra 

vadászik, —  mondta határozott hangon a 
tisztességben megőszült gondos anya.

—  Ugyan mama, hogy tételezhetsz föl 
róla ilyesmit, — válaszolta Catherine, mi
közben duzzogva az ablak felé fordult és 
leste, hogy vájjon nem halad-e az utcán az 
a kedves fiatalember, akinek tiszta, nemes 
szándékát a gyanakvó mama ennyire félre
értette.

— Gyermekem, neked még sejtelmed 
sincs az életről: nem ismered a férfiak 
önzését, nem tudod, hogy inkább az erszé
nyükkel, mint a szivükkel szeretnek és hogy 
valamennyien csak üzletet kötnek a házas
sággal.

— Meglehet, hogy igazad van, de azt 
biztosan tudom, hogy Alfréd kivétel a többi 
közül.

—  Gondolod? Ilyenek vagytok ti, mai 
lányok! egy pillanat alatt lángra lobbantok 
»s már az első találkozásnál megszeretitek a 
fiatalembert, ha látjátok, hogy szőke haja,

elegáns alakja és gondosan kivasalt nadrágja 
van. Tapasztalásból tudom, hogy éppen a 
kivételekben csalatkozunk leginkább. Alfréd 
könnyelmű ember, szereti a fényűzést, nagy 
igényei és ennek megfelelő adósságai van
nak és mindezeken felül közönséges, prózai 
lélek.

—  Ebben már nincs igazad m am a! Sőt 
éppen az a hibája, hogy tulérzékeny és 
regényes hajlamú! Nézd csak azt a csokrot, 
amelyet ma küldött . . . Csupa értékes, illatos 
virág és sok pénzbe kerülhettek!

— Ezeknek az árával is adós maradt és 
valószínűleg ezt is a hozományodból akarja 
kiegyenlíteni.

— Látom már, hogy ellenszenved rém
képeket fest és igazságtalanságod ellen hiába 
küzdenék!

—  Ne beszélj ilyen értelmetlenségeket: 
nem vagy már gyermek, komolyan szembe 
kell nézned az élettel !

— De én nem akarok komoly lenni, — 
zokogott Catherine keservesen.

—  Nem kell azért pityeregni! Tartogasd 
a könnyeidet a házasságra, ott nagyobb 
szükséged lesz rájuk. Egyelőre azt tanácslom, 
hogy tanulmányozd előbb Alfréd jellemét és 
győződjél meg, hogy méltó-e szerelmedre?

— Azt hiszem, már eléggé megismertem, 
—  válaszolta dacosan a leány.

— A férfiakat sohase ismerhetjük meg 
eléggé. Én a javadat akarom, gyermekem, 
mert megérdemied, hogy az erényeidért és 
ne csupán a takarékpénztári könyvedért 
szeressenek!

—  Alfréd még nem is kérdezte, hogy 
van-e hozományom? Pedig házassághoz 
pénz kell . . .  az igények megnövekszenek a 
vágyak szárnyat öltenek . . .

—  Mindamellett nem tudnám elviselni a 
gondolatot, hogy leányomat bárki is csak a 
pénzéért szeresse és hogy meggyőződjünk 
Alfréd szerelmének valódiságáról, egy kis 
komédiát kell előtte lejátszanunk . . .

—  Komédiát ? tehát azt akarod, hogy 
megcsaljam !

—  Dehogy! Egyszerűen azt mondjuk 
majd, hogy bankárunk bukása által elvesz
tettük vagyonúnkat és most szükebb körül
ményekre szorítkozunk. Kijózanítjuk tettetett 
takarékosságunkkal és sírunk, jajgatunk előtte 
szánalomraniéltó helyzetünk miatt és ha 
mindezek ellenére tovább is ragaszkodna 
hozzád, akkor elismerem, hogy derék, becsü
letes fiú és nem tagadom meg tőle kezedet. 
Én nem akarom, hogy puszta illúziókkal 
lépj a komoly házaséletbe!

— Nem bánom, hát beleegyezem a 
komédiába, mert meg vagyok győződve, hogy 
Alfréd szerelme kiállja a próbát és te magad
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dek, nem is szólva bárói vagy grófi 
címekről. Ebben a skálában minden 
társadalmi osztályhoz tartozó ember 
megtalálhatja a maga vágyainak ala
nyát. A kereskedő vagy iparos is ki
választ magának egyet, fizeti a kijáró
kat, akik a legtöbb esetben nem igen 
érnek el célt, mert rendszerint hiva
tásos ^csalók, akik ilyen félrevezeté
sekkel akarnak jövedelemre szert tenni. 
És habár az újságok napról-napra 
bőven Írják meg egy-egy rajtavesz
tettnek az esetét, másnap mégis már 
újabb és újabb áldozatokról lehet be
számolni. Pedig ha meggondoljuk, 
hogy az ilyenféle szélhámosságok leg
nagyobb része a megkárosultnak ért
hető szégyenkezése folytán titokban 
marad, fogalmat alkothatnak arról, 
hogy milyen nagyszámban folyik az 
ilyen cimíizérkedés. A csalónak kevés 
a rizikója, mert föltételezi, hogy a 
megkárosult nem fogja a saját cim- 
kórságát pellengérre állítani.

És ez a tény jellemzi a cim és 
rang mai problémáját. A jó klasszikus 
iró, a ki filozófiailag megállapította, 
hogy üres titulustól nem lesz méltó- 
ságosabb, kiválóbb az egyén, sokkal 
messzebb tartott, mint mai társadal
munk, jólehet hosszú évszázadok vá
lasztanak el tőle. A cimkórság járvá
nyos betegségét csak magasabb, fej
lettebb kultúra, a belátó értelmiség 
fertőtelenitő gondolkozása változtat
hatja meg. Amíg cimkórság van, addig 
kicsinyesség van, amig kicsinyességek 
dominálnak, addig nem valósulhatnak 
meg nagy gondolatok és amig nagy 
gondolatok nem valósulhatnak meg,

addig ne is reméljünk semmiféle fel
lendülést, semmiféle vonalon. A hely
telen gondolkozás mindenféle keretek
ben kimutatja magát, a külsőségekben 
épp úgy, mint a lényegekben és a 
cimkórság sem egyéb, mint ennek az 
egészségtelen gondolkodásnak egy fok
mérője. Csak fölvilágosodás szabadíthat 
meg tőle. _______

Hírek.
— Olvasóinkhoz Kérjük igen tisztelt 

előfizetőinket, akiknek előfizetése május 1-én, 
illetve még április 1-én lejárt, hogy azt 
megújítani szíveskedjenek, nehogy kénytele
nek legyünk a lap küldését beszüntetni.

Utóbbi időben lapunk kihordása körül 
többször mulasztások történtek a lapkihordó 
részéről. Amidőn ezért olvasóink és előfize
tőink elnézését kérjük, kijelentjük, hogy lap- 
kihordóinkat a leglelkiismeretesebb tevékeny
ségre szorítottuk. Atmdazonáltal kérjük ol
vasóinkat, hogy ezentúl, ha a lapot vasárnap 
délelőtt meg nem kapnák, ezt rögtön tudo
másunkra hozni szíveskedjenek.

A kiadóhivatal.

— Magas látogatók a leánynevelő
intézetben Igen mozgalmas és talán neve
zetes emlékű napja volt tegnap, május 3-án 
az aszódi leánynevelő-intézetnek. Ugyanis 
tegnap látogatta meg az intézetet, különösen 
annak háztartási tanfolyamát báró Podma- 
niczky Gyula int. felügyelő vezetése mel
lett Zsedényi Béla földmiv. min tanácsos 
és Eszterhay Jenő min. oszt. tanácsos a 
földniivelésügyi ni. k. minisztérium részéről, 
valamint Mágócsy-Dietz Sándor udvari ta
nácsos egyet, tanár a bányakerület részéről 
— azon célból, hogy a háztartási tanfolyam
mal kapcsolatban létesítendő női-gazdasági 
tanfolyam, esetleg kertészeti képző megal
kotásának lehetősége felől tájékozást nyerje
nek. Remélhető, h o g y  úgy ezen tanfolyam,

mint a tervbevett kereskedelmi tanfolyam 
szoros egységben a jövő tanév elején meg
nyitható lesz. Ugyancsak tegnap látogatta meg 
az intézetet Greizinger István újpesti polg. 
isk. igazgató-tanár, mint állami szakfelügyelő. 
A hallottak és látottak felett legnagyobbfoku 
megelégedését fejezte ki.

— „ M a ro s -Vásárhelyi Lexikon". Jókora 
testes kötetet kaptunk ma az amerikai gyor
sasággal fejlődő Maros-Vásárhelyről. Helyi 
Lexikon ez, mely 15 ivén, 118 cikkben a 
város történelmi, nevezetesebb egyleteit, köz
intézeteit és ama kiváló férfiak életrajzát és 
munkásságát ismerteti, kiknek nevéről a 
város utcái elkereszteltettek. Az első ilyen 
mfl, mely hazánkban s talán nagyobb terü
leten is eddig megjelent. Közvetlen vonat
kozással leginkább csak a helyiek és onnan 
elszárniazattokra bir, de azért igazi élvezettel 
és érdeklődéssel olvashatja mindenki, aki e 
roham-léptekkel haladó derék székely várost 
megismerni óhajtja. A számos képekkel 
illusztrált mü ára 1 korona 20 fillér, térkép
pel 2 korona, mely összeg előzetes utalvá
nyozása ellenében a kötetet postán küldi 
meg Szentgyörgyi Dénes szerkesztő. Melegen 
ajánljuk a könyvbarátok figyelmébe ez érde
kes munkát.

Elgázolta a vonat. Gödöllőről jelen
tik : Április 28-án este kilenc órakor Gödöliő 
és Aszód között az 506. számú szelvénynél 
a vonat elütötte Lukács András bagi szüle
tésű húsz éves legényt, aki szenvedett sérü
léseibe rövid idő múlva belehalt. Azt hiszik, 
hogy Lukács kiesett a vonatból.

— A Magyarországi Munkások Rok
kant- és Nyugdijegylete vasárnap délelőtt 
tartotta huszadik évi rendes közgyűlését az 
ország minden részéből összegyűlt 435 kül
dött részvételével a régi országháza gyűlés- 
termében. Külher Alajos elnök az egylet 
húszéves fennállása alkalmából méltatta en
nek a közhasznú munkásjóléti intézménynek 
igazán áldásos hivatását, melyet azzal gya
korol, hogy immár 1997 rokkant, elaggott 
munkásnak és iparosnak nyújt heti 8'40-től,

nyújtod majd át neki a babért — a takarék 
könyvecske alakjában!

— Gratulálok naiv hiszékenységedhez, de 
azt kikötöm, hogy természetesen kell ját
szanod a nyomor és nélkülözés szerepét. 
Bevezetésül már holnap soványabb ebédet 
készítetek és meghívjuk Alfrédet vendégül.

— Ugyan mama, —  az ételekkel azért 
nem kell takarékoskodni.

— Látod, te elkényeztetett gyermek!
— Én csak azt látom, mama, hogy a 

házassághoz a szerelmen kívül, a hozomány 
sem felesleges! Különben legyen minden a 
te akaratod szerint, én készséggel enge
delmeskedem utasításaidnak!

Azután eljátszották Alfréd előtt a szegény
ség komédiáját. Az eszes mama kitünően 
játszotta szerepét. Nagyokat sóhajtozott és 
ökölnyi könnyeket hullatott az elveszett 
vagyon miatt és ez meg is tette a várt hatást. 
Eleinte Alfréd nagyon meg volt lepve, de 
csakhamar felocsúdott és részvétteljes sza
vakkal vigasztalta a kétségbeesett nőket, 
kijelentvén, hogy a pénz még nem minden 
és enélktil is van boldogság a világon. Az 
anya pedig kérlelte, hogy ne hagyja el őket 
a válságos napjaikban, mert jóakaró tanácsát 
most nem nélkülözhetik.

Alfréd rendkívül szeretetreméltó volt és 
minden idejét a nőknek szentelte.

A mama sóhajtozva panaszolta, hogy 
már majdnem meg kellett volna válnia 
régen megszokott, drága bútoraitól, de az 
utolsó pillanatban néhány távoli rokona fel
ajánlotta segítségét és egyelőre elkerülhették 
a végzetes csapást.

Alfréd pedig minden tőle lehető erővel 
igyekezett a hirtelenül elszegényedett hölgyek 
segítségére lenni. Küldött néhány kiló kávét, 
egy süveg cukrot és egyéb élelmiszereket, 
mert észrevette, hogy az étkezésben nagy 
takarékosságot fejtenek ki.

A ravasz Catherine pedig mindig kárör
vendve pislogott a mamájára, valahányszor 
az öreg asszony kényszerítve volt Alfréd 
figyelmességéért köszönetét kifejezni.

Az életvidám leányka türelemmel viselte a 
a szegénység nélkülözéseit és alig volt képes 
nevetését elfojtani, valahányszor édesanya 
sopánkodásait végighallgatta . . .

Egy napon megkérte Alfréd Catherine 
kezét. Az anya csodálattal nézett rá és meg
kérdezte, hogy komolyan átgondolta-e szán
dékát, — egyben megismételte szomorú 
kálvária történetét. De Alfréd szilárd maradt 
és kijelentette, hogy ő a leányt szenvedé
lyesen szereti és a világ minden kincséért

sem mondana le kezéről. A mama könnyekig 
megindult, annyira, hogy majdnem befutott 
a szomszéd szobába a takarékpénztári köny
vecskéért . . .

Mielőtt a fiatal pár nászutra indult, a jó- 
lelkü mama sajátkezüleg egy szerény össze
get adott át az uj férjnek, amelyet állítólag 
vagyonából sikerült megmenteni. Alfréd vona
kodva fogadta az ajándékot és folyton csak 
nagy szerelemről beszélt, úgy, hogy az öreg 
asszony többször hevesen a keblére ölelte . . .

De mikor a nászúiról visszatértek, a fiatal 
asszony a mamája szobájába rohant, térdre 
borult előtte és zokogva kérlelte:

— Kérlek, kedves mama, add át Alfréd
nek a hozományomat, mert égető szüksége 
van a pénzre . .  . Nem mi játszottuk jól a 
komédiát, hanem ő, mert én mindenbe be
avattam, abbeli félelmemben, hogy hozomány 
nélkül talán mégis a faképnél hagyna . . .
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1360 koronáig terjedő rokkantsegélyt, 512 
árvának heti 1 40-től, 2 20 koronáig terjedő 
neveltetési segélyt; rokkantak, árvák és 
özvegyek segítésére tiz év alatt 2 720,000 
koronát fizetett ki. A tagok száma a folyó 
évben belépett 11,500 uj taggal a százhet- 
venezret meghaladta, inig a vagyon a folyó 
évben elért 570 ezer korona növekedéssel 
tiz és félmillió koronára emelkedett; a fiók
pénztárak száma 477. Az egylet a folyó évre 
tízezer korona állami segélyben részesül. A 
küldöttek egyhangúlag tudomásul vették a 
központi választmány jelentését és a zárszá
madásokat, elismerésüket fejezték ki a veze
tőség Eredményes működéséért. A 3 korona 
beiratási dijat egy évi időre 150 koronára 
szállították le. Az apróbb indítványok letár- 
gyalása után elhatározták, hogy a központi 
választmány által elkészítendő alapszabály- 
módosítási tervezet tárgyalására még ez év 
végén rendkívüli küldöttgyűlést tartanak. 
Végül köszönetét szavaztak a hazai sajtónak 
é$ az egylet támogatóinak. Küldöttgyűlés 
Után a küldöttek nagy számban megtekintet
ték a központi ügykezelést az egylet József- 
utca 23. számú saját házában.

— Hymen. Gráf Tivadar a nagykartali 
uradalom emsepusztai intézője f. hó 7-én 
délután 5 órakor az aszódi izr. templomban 
esküszik örök hűséget Leopold Juliska 
kisasszonynak.

Salgó József aszódi izr. tanító f. hó 8-án 
délután 1 órakor Székesfehérváron tartja es
küvőjét Weisz Aranka kisasszonnyal.

— A külpolitika áldozata. Morvái 
Sándor túrái lakos építendő házához anyagot 
akart vásárolni Aszódon. E  célból kedden 
április hó 28-án idejött, de az izraelita 
húsvéti ünnepek miatt zárva találta a keres
kedéseket. Emiatti felháborodásában betért 
egy kocsmába egy kis búfelejtőre no meg 
egy kis külpolitikára. Onnan aztán jókedvé
ben végigjárta az aszódi összes kocsmákat, 
úgy hogy lassanként a téglára és egyebekre 
szánt előleg pénzecskéje elfogyott. Most 
azonban eszébe jutott szigorú felesége, aki 
a pénzt tőle számon kéri, amikor hazatér. 
Mit tehetett hát egyebet, pityókásan elment 
a budapesti nagyurak módjára a rendőr
ségre —  azaz az aszódi csendőrségre, ahol 
bejelentette, hogy pénzét ismeretlen tettesek 
ellopták. A csendőrségen előbb vízzel lehű
tötték a túlságos szellemességét, azután 
pedig nyomozást indítottak panasza tárgyá
ban. Ennek folyamán kisült az atyafi turpis
sága, aki a pénzét elmulatta és a pénz el- 
mulatását ily módon leplezni akarta fele
sége előtt és e célból még a csendőrséget is 
igénybe akarta venni, de pórul járt, mert 
felesége ezek után megmagyarázhatta neki a 
külpolitikára való elkalandozás hátrányait, 
ezenfelül pedig még a csendőrök feljelen
tették közrend elleni kihágásért. Óh az ál
datlan külpolitika !

igyekezett. Az őrmester Frommer-pisztolyával 
kezében csendesen megközelítette és pisz
tolyt emelve reá, elfogta. Amikor az elfogottat 
előállította, talált nála hátikosárt, benne lepedőt 
és zsineget. Kihallgatáskor kitűnt csak, hogy 
milyen kitűnő fogást csinált a csendőrség, 
mert a fogoly senki más, mint Makó Pista, 
egy igen veszedelmes, betörés, rablás és 
többrendbeli lopásért több esztendei fegy~ 
házat ült betyár volt, aki úgy látszik most 
apró tyuktolvajlásra vetemedett. A nála ta
lált kosárt, lepedőt és zsinegeket úgy látszik 
erre a célra használta és több mint való
színű, hogy az utóbbi időben oly sűrűn elő
fordult tyúklopásokat ő követhette el. Tegnap 
reggel azonban még egy meglepetésben 
részesültek a csendőrök, mert amikor délelőtt 
az elfogatás színhelyén nyomoztak, a bokor 
alatt egy golyókra töltött felhúzott kakasos 
kétcsövű puskát találtak, amelyet Makó Pista 
a vallatásnál sajátjának mondott. Ebből is 
látható, hogy mily veszedelmes egyént tett 
ártalmatlanná Sándor őrmester, mert ha 
esetleg más valaki, vagy házbeli ember za
varta volna meg a szándékában, nincs ki
zárva, hogy töltött puskájából egyik golyó
val elnémította volna, mint ahogy szeren
cséje is volt a csendőrőrmesternek, hogy 
töltött pisztolyával ment élőié s igy meg
előzhette a gazembert. A tyúklopást ugyan 
még nem vallotta be, de az is bizonyos, 
hogy sokáig tagadni és hazudozni nem fog 
tudni, mert a csendőrség most erélyesen 
nyomoz viselt dolgai után és nincs kizárva 
az seni, hogy esetleg más súlyosabb bűn
tény nem nyomja-e Makónak a lelkét a 
tyúklopáson kívül. Néhány esztendővel ezelőtt 
ugyanis egész csendőrkülünitmény kellett ide 
Aszód vidékére, inig végre sikerült a betyárt 
kézrekeriteni és az igazságszolgáltatásnak 
átadni, most szerencsésebben járt a csen
dőrség és ki tudja mif le súlyos dolgot elő
zött meg igy az elfogásával.

—  Szere lem bő l öngyilkosság  Bablena

máshoz készült férjhez menni, Bablena 
Budapestről Aszódra jött és itt szerelmesé
től búcsút véve akart ez árnyékvilágból el
költözni Szándéka nem sikerült, mert mellbe 
lőtte ugyan magát, és sebe veszélyes ugyan, 
de nem halálos. Bevitték Budapestre a 
kórházba.

—  V ásá ri to lva jlások . Bene Kálmán 
túrái lakos olcsó edényekre akart szert tenni 
a vásárban. Ahol módját ejthette, megdézs
málta a vásározók portékáját, de a csendőrök 
rajtacsipték és most a bíróság fogja meg
tanítani az enyém és tied közti különbség 
pontosabb felismerésére.

Ugyancsak fájt a foga Bereczki András 
kartali lakosnak olcsó szitákra, bögrékre, 
no meg jó fehér kenyérre, amit szintén a 
vásáron próbált ingyen megszerezni. Úgy 
látszik neki sem kedvezett a szerencse, mert 
a szemfüles csendőrök őt is megcsípték és 
most már bizonyos, hogy az állam kosztján 
fog töprenkedhetni az ingyen kenyér, meg a 
finom sziták dolgában.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Május 15-től, szeptember 15-ig vasár- és ünnepnapokon közlekedik egy személyvonat: 
Hatvanból indul este 8 óra 55 perckor, Aszódra érkezik 9 óra 21 perckor, Aszódról indul 9 óra 
22 perckor, Budapest keleti p. u. érkezik 11 óra 15 perckor.

— Megvan a tyuktolvaj. Tegnap pén
tekről szombatra virradó hajnalban, úgy 
2— 3 óra közt Sándor Ferenc csendőrör- 
mester kilépve a pesti-utcai laktanyából va
lami alakot pillantott meg, aki a drótkeríté
sen át Krausz Antal állatorvos udvarába
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
aucsuk-kompozilióval bevont iu - 
anyos, viharbiztos és időtálló 
zajtalan fedéllemez. A jelenkor 
egjobb tetőfedéllemez.

VÉD TELEN Ü L TARTÓS
!égi zsindelytetők átfedésére kivá- 
3an alkalmas. Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

1 IVIínden j ó i z l é s ü  ember |

ruháját
l Aszódon |

Pálinkás István
í angol férfid és női szabód |
| Vll nál készítteti el. jj

Cigányprímás! ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: WBM
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája, m
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája. r e f t

Az Aszódi Jtirlap f
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, m b  
ruhát és minden szükségest. Hír- 
dessen az Aszódi H írlapban .

Hét Vagy háromszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Kérje
az Athenáum-könyvtár 

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. ::

+ + + + # * + + + # # # + # # #

Olcsó Vasára eladás!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy a volt Weisz László cég csődtömegét 
és pedig vas-, szerszám és gazdasági gép 
árukat megvettem és ezeket mélyen leszállított 
árban ott a helyszínen kiárusítom.

DIBMANT MÁRTON
vaskereskedő

Aszód.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

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

WÁDNER
„Hangszer-Király-nál kaphatók. — Budapest, József- 
körut 15—20. Alig használt nagy dupla hangleme
zek óriási választókban darabja csak 60  fill. Leg
olcsóbban javít I — Lemezcsere ingyen ! — Kérjen 
nagy fényképes árjegyzéket.

Övás! Figyelem a „Wágner" névre 
és a 15— 20. házszámra.

Imakönyvek
a római kath. hívek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 270 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.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
—

Gépészkovács
egy legénynyel kerestetik a túrái 
uradalom monostorligeti gazdasá
gába. Az állás május 15-én el
foglalandó. Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezni lehet báró 
Schosberger Viktor uradalmi 
intézőségénél, Monostorliget, 
utolsó posta Galgahéviz. :: ::

parfumerie g i i P J I  i l l a b m t á r

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

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

Mlátnunti óriási eredménye
újabb reklamának ösztönöz, 'melynek? nyo
mni tisztelt közönségünknek még nagyobb és 
szembeszököbb előnyöket biztosítunk.

Újabb
clónyajánlatnnH:
1 csoport 2 korona 50 fillér (19 drb.)

I drb. üvegtégely francia arc- és kézfinoniitó 
1 „ francia szappan (bármely illatban)
1 üveg francia parfüm (bármely illatban)
I „ francia briHantin (bármely illatban)
1 könyv ((30 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), igy a portó 50 
fillér, utánvételéé szállításnál portó 84 fillér. Cso
magolási költséget nem számitunk.

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

P arfu m erie  ’HEZ’ illa 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.

Tanú l ó l cányok
izetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

„Styria-Un iversal“
Kötöaénc»k

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre Is. 
Képviselők kerestetnek.

StirU -m ti „ir-feK. !U.
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