
4. ÉVFOLYAM. —  23. SZÁM- MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ASZÓD, 1913 JUNIUS 8-ÁN.

Előfizetési ár:
Egész évre 10 kor

Fél évre 5 kor.

[legyed évre 2.50 kor.

H avonkén t..  <30 fill.

Egyes szdm ára 20 Fill. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Oyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a PetőFi- 
nyomddban, Aszód, Főút 482. szdm.

Felelős szerkesztő: DR. 6LÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Pályaválasztás.

Ilyentájt egy csomó diák kiveszi 
részét az isteni szabadságból, mert a 
tizhónapi iskolaesztendőt felváltja a 
nagy vakáció, amikor megszűnt min
den izgalom, tanulás, fegyelem, félelem 
és sok egyéb, ami a fiatalságot a 
zabolázatlanságában korlátozza. Igen, 
a nagy szünidő a legboldogabb idő
szaka az ifjúságnak, legkivált azoknak, 
kik lelkiismeretesen fogták fel hivatá
sukat, kötelességtudóan megfeleltek az 
iskola-kivánta követelményeknek, tanul
tak, pontosan végezték el a rájuk rótt 
feladatot és nem tunyáskodtak. Meg
érdemli a szorgalmas és hivatását 
szem előtt tartó diák a vakációt, 
amikor a kellemeset a hasznossal 
egybekapcsolhatja. Pihen, üdül, a test 
fejlesztése mellett azonban a szellem 
megfelelő fejlesztéséről sem feledkezik 
meg. Játszás, tornázás, úszás egyrészt, 
jó, tudást, értelmet növelő könyvek 
olvasása másrészt, kell, hogy alkossák 
a diák napi programját. A rest, lomha 
tanulónak viszont vágy pótolnia kell 
az elmulasztottakat, mert egyik vagy

másik tárgyból ismétlő vizsgálatot kell 
tennie és igy a szép vakáció helyett 
a kínos tanulással kell idejének leg
nagyobb részét eltöltenie.

Nálunk régi betegség az urhatnámság, 
amikor mindenki (még a kevésbbé 
tehetősek is) urat, diplomás embert 
akar a fiából nevelni, még akkor is, 
ha a gyermeknek erre a legcsekélyebb 
hajlandósága nincs. Aki az iskola
éveket nem fordítja a komoly tanulásra, 
aki a későbbi években is, midőn már 
dönteni kell a pályát illetőleg, nem 
tanul, immel-ámmal forgatja a köny
veket és csak nógatásra, unszolásra 
tesz eleget feladatának és aki végül 
megbukik, —  az ilyen fiút kár továbbra 
is kényszeríteni a tanulásra, mikor 
már elérte azt a kort, hogy vagy a 
középiskolák felsőbb osztályaiba kerül, 
vagy ipari pályára lép Ha nincs kedve, 
tehetsége és hajlama a tovább tanu
láshoz, kár az oly szülőnek áldozatokat 
hozni érette, sőt még annak a szülőnek 
sem kell a tovább tanulás mellett 
kardoskodnia, kinek módjában van a 
tanítás. Hisz amúgy is még mindig 
elég nagy számmal vannak a diploma

után törtetők, még mindig tultengés 
van a lateiner pályákra vágyók terén. 
Pedig elég szomorú statisztikák regél
nek arról, hogy hány ügyvéd, orvos, 
tanár, stb. nyomorog, nem jut kenyérhez, 
álláshoz és kénytelen végül a rengeteg 
tanulásra szánt idejét más foglalkozással 
felcserélni, ha nem akarja szaporítani 
a koldusok, vagy kegyelemkenyéren 
élők számát.

Hisz már olyan korban élünk, mikor 
tultenni kellene magunkat az előítéleten, 
mikor a munka, a tisztességes, becsü
letes munka nem szégyen, mikor már 
nem lenézett az iparos, a kereskedő, 
sőt ebben a korban nagy szükség van 
kiváló iparosokra és ügyes kereske
dőkre. A kereskedői és ipari pálya 
igen nagy tekintélynek örvend a kül
földön és elsőrendű emberek állanak 
nagy kereskedelmi és ipari vállalatok 
élén. Van tekintélyük, befolyásuk és 
vagyonuk, amit talán a lateiner pályán 
soha se értek volna el. Végre is meg 
kell tanulnunk azt, hogy az egész 
ország nem állhat csupa diplomás 
emberből és mig nem lesznek nagy 
számmal kiváló iparosaink, addig hasz-

Merengés.
Ősz volt. A hervadó sápadt szirmokon át 
Zokogva, sírva szállt az őszi szél. 
Bánatos búcsú dalt zengett a csalogány. 
A fákról hullott az elhervadt levél.

Temetésre készült a természet a k k o r . . . 
Az én világom, az a csodás világ. 
Minden levél egy halotti lepel volt,
Mely alatt haldoklott így-egy kis virág.
- r

Temettem én is s zokogtam önfeledten. 
Zajomat kisérte gúnyos kacagás . 
Vigasztalóm a természet volt egyedül, 
Hogy eljö nekem is egy feltámadás.

Tavasz van A fakadó üde szirmokon 
Csókot lehelve, lenge szél suhan át.
A bokrok mélyén boldogan dalolja 
A kedves csalogány, bűbájos dalát.

IHatárban úszik körülöttem minden. 
Virágfüzértől terhes a rét, az ág . . . 
Feltámadt szivemben egy boldogító érzés. 
Óh! hisz' nekem nyílik a legszebb virág!

M. J .

Reggel a kaszárnyában.
Félöt az idő. A hosszú kaszárnyaszobáhan 

már csak gyéren pislog a keresztláhu asztal 
fölött függő lámpa. Gyönge fekete füstoszlop 
húzódik ki belőle, látszik, hogy sokáig nem 
birja, de nincs is rá szükség, hivatását be
töltötte.

Az asztalon, a lámpa alatt, fejét könyökére 
támasztva alszik, mint a nyúl, a század éber 
őre, az inspekciós.

Szájában, mely széles mosolyra nyilik, 
rövidszáru pipa lóg. Álmában ugylátszik 
otthon van, mosolya legalább ezt bizonyítja 
a kaszárnya misztériumaiban járatos embernek.

Ha kolbászt vagy valami más jó harapni 
valót látna álmában, talán kiesnék szájából 
hü társa.

A közeli toronyóra jelenti a pirkadást. 
Mély csengésű ütéseinek utolsó akkordjai 
aligha meg nem ütötték a fülét, mert talpra 
ugrik, kitekint az ablakon, látván, hogy az 
idő anélkül, hogy ő annak futását ellenőrizte 
volna, eljárt, mint egy mohammedán ulema, 
vontatva elkezdi énekelni: a-uf!

A felelet, egy-egy kínos, fájdalmas hor- 
kanás, egy kettészakitott félhangu ásitás s 
aztán ismét csönd lesz.

Egy még magasabb és nyujtottabb hangon

kiejtett „a-u-uf!“ következik, mire elkövet
kezik a század harcképessé tétele.

Egyszerre megelevenül a kaszárnya. A 
bakák felugrálnak ágyaikra s a „rechni*-ről 
(polc) leszedve ruháikat, elkezdenek öltözködni. 
Fülsiketítő zaj, lárma, szitkozódás, nevetgélés, 
danolás, fütyülés, köhögés és ásitozás között 
történik ez meg.

Az általános zajra felébred frájter ur 
Somogyi is, ki látván, hogy némely harcfi a 
toalett fogásaiban mily ügyetlen, buzdít 
ilyetén képen: y

— Ha odamegyek, azt a . . . hát igy meg 
úgy . . .

A sarokban káplár ur Horváth is meg
szólalt már. Még néhány percig lustálkodni 
fog, de a magára göngyölt Jan tung“ (Lein- 
tuch)-lepedő és „dekli“ -t egy kissé már 
meglazítja.

A trombitás, kinek bakancs-szija szakadt 
el, elég hangosan és nem éppen hízelgőén 
mondja el véleményét a bakancsszij-feltaláló- 
járól és készítőjéről, mig Kiss barátja 
azt fejtegeti, hogy miért kellene minden 
szeszgyárat felgyújtani, tulajdonosaikat meg 
felakasztani, mert úgy mond: „végettük 
már még kő dögönyi a szegény bakának, 
olyan drága a snapsz*.

lnfanteriszt Frideczki a Berti suszterral
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tálán várunk arra, hogy fejlettebb 
iparunk legyen és hasztalan várunk 
arra, hogy olcsóbban jussunk az 
iparcikkekhez, melyeket a külföldiek 
tartanak kezükben. És nagy és rendes 
kereskedelem nélkül is hiába várjuk 
terményeink és termékeink elhelyezését.

Ne csak azon szülők adják az ipari 
pályára gyermekeiket, kik rosszul vagy 
egyáltalán nem tanultak, vagy ne 
ijeszgessék azzal a fiaikat, ha nem 
tanulnak, iparosnak adják. Kár az 
ördögöt a falra festeni és kár az ipari 
pályát mumusnak beállítani, igy már 
a serdülő gyerekbe is beoltódni fog a 
kereskedő és iparos pálya iránti iszonya. 
És ha véletlenül mégis csak iparos 
vagy kereskedő lesz belőle, saját 
foglalkozásától fog undorodni. Elkép
zelhető ezekután, hogy az ilyen módon 
lett iparosok mennyire ártanak, sem
mint használnának e két fontos köz- 
gazdasági ágazatnak. Az ilyenekből 
lesznek kontárok és zug kereskedők. 
Csak rontanak a kereskedelmen és 
iparon, de nem járulnak hozzá fel
virágoztatásukhoz.

Ezért helyesen teszi ama szülő — 
akár módos, akár nem módos —  ha 
kötelességtudó és tanuló fiát nem 
épen a diplomás pályára adja, mely 
téren a szerencse dolga jórészt a 
magasba jutás, viszont ügyes köteles
séget tudó, tanulni szerető ifjúból 
elsőrendű kereskedő és iparos könnyen 
válhatik, mert e pályákon a tudás, az 
ügyesség, a szakértelem lényegesen 
elősegíti a gyors és eredményes elő
menetelt. Ügyességével, tudásával itt 
boldogul és nem lesz kénytelen várni,

évődik, de már célt téveszt. Berti rá se 
hallgat. Berti arcán mély fájdalom tükröző
dik, hogyisne, mikor tegnap hozta hírül 
Krajcsik anya, hogy felesége a zsandár 
urakkal szürönközik.

Ebben az éktelen lármában mintegy intő 
szózat belecseng a riadó „tra-ta-ta-ta-ta“ -ja 
s káplár ur Horváth fensőbbsége érzetében 
egyet káromkodva kibúvik az ágyból.

Látványszámba megy a most következő 
zene-bona. Mosdás fésíilködés,bajuszkipödrés, 
ágycsinálás, söprés, porolás, takarítás, ajtó
csapkodás, fűszerezve a frájter és káplár, 
az inspekciós és napos urak harsány parancs
szavaitól, úgy hogy a legénységi szoba leg
nagyobb ura a firer ur Hilgert, sem képes 
tovább bepácolt állapotában megmaradni, 
miért is otthagyja Morpheust és kilépked a 
kúthoz mosakodni. Öltözködését rövid pár 
perc alatt befejezi, azután magához rendeli 
a sarzsi urakat, ellépked minden ágyhoz, a 
katonáéknál híres vizitre.

A vizitelés éppen végét éri, midőn a 
napos káplár torkából egy édes szózat 
reggelire hivja a vitézeket. Nosza ki-ki kapja 
,sálká“ -ját szalad vele a konyhába, ott bele
mérnek egy adag szörpöt (állítólag kávét), 
amit egy darab „komiszár"-ral (komisz 
kenyér) fogyasztanak el. De nem sokáig
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mig kenyérhez jut. Tekintélyt, pénzt 
szerez és nem cserél nem egy diplomás 
emberrel. Mert az intelligencia nem a 
diplománál kezdődik, hanem a tisztes
ségnél, becsületességnél, tudásnál, 
műveltségnél, mely kellékekkel rendel
kezik sok kereskedő és iparos, viszont 
van számos diplomás ember, akire 
nem igen lehetne az „intelligens" 
jelzőt használni.

Félre tehát minden balitélettel és 
iszonnyal, mely a kereskedői és ipari 
pálya iránt még mindig oly nagy 
mértékben bennünk él, neveljük igenis 
fiainkat kereskedőnek és iparosnak, 
jól nevelt fiaink soha se fognak ezért 
nekünk szemrehányásokat tenni, sőt 
hálával lesznek eltelve irántunk, mert 
boldogságuknak alapját megvetettük.

Viszont hány diplomás ember kárhoz
tatja azt az órát, mikor a tovább 
tanulásra unszolták és mindenképen 
lateinert akartak belőle faragni.

Lássuk be, hogy kitűnő kereskedőkre 
és iparosokra ép oly nagy szükségünk 
van, mint kiváló orvosokra, mérnökökre, 
fiskálisokra, tanárokra és hogy amazok 
is csak akkor lehetnek elsők, kiválók, 
ha tanulnak, tudnak és dolgoznak. 
Amazoknak még az a nagy előnyük 
is megvan, ha szaktudásuk a komoly
sággal és józansággal párosul, úgy 
feltétlenül boldogulnak, mig emezek 
sokszor tisztességes munkájuk, szak
tudásuk és iparkodásuk dacára se 
tudnak boldogulni.

T.

tart a mulatság. A legénységet a .bújsz ki* 
(Antreten) riasztja fel, mire mindegyik fel
kapja hátbőröndjét, magára övezi oldal
fegyverét, felcsatolja tölténytáskáját, vállára 
veti fegyverét, egyet ránt a zubbonyán s 
beáll a sorba. Ekkor már a sor előtt állanak : 
őrmester ur Levicsek, a kadetiskolából alig 
kikerült tiszthelyettes és hadnagy ur Ottokár 
von Zielhausen is. A hadnagy ur a kardját 
ide-oda vetve mutatja, hogy ő egészen más 
planéta lakója. Mély orrhangon osztogatja 
parancsait s mint egy gondos anya bálbamenő 
leányain, igazit a hadfiak ruházatán hol itt, 
hol ott.

Hangos kardesörtetés és éktelen lárma 
jelzi a század atyjának, kapitány ur Brúnó 
Krbacseknek megérkezését. Látszik a kapi
tányon, hogy az éjjel reumája megint í 
gyötörte, mert nagyon haragos. Az egész 
század remeg. A konyha felé veszi lépteit, 
dühösen széthúzza bajuszát, ami nála a 
rossz kedvnek a jele. A napos feszesen felé 
megy, három lépéssel előtte megáll, mint a 
cövek s megteszi jelentését. A kapitány 
vizsga tekintete végig fut rajta s bár szeme 
egy gombján megakad, szó nélkül tovább 
megy. Benéz a konyhába.

— Mi fan a létszám? — kérdi. (Most 
tanul magyarul s amikor csak teheti igy

K özségi ügyek.

Rendkívüli közgyűlés. Aszód község 
kepviselőtestülete tegnap junius 7-én d. u. 
3 órakor rendkívüli közgyűlést tartott a 
következő tárgysorozattal:

1. A temető melletti vízmosásban kivágott 
fák értékének megállapítása és a kár meg
térítése.

2. Kmety József, Csobán János, Bobály 
Pál építkezése ügyében a bizottság elő
terjesztése.

3. A főutca burkolásához való hozzájárulás 
és az összeg megállapítása.

4. A hivatal villany-világilási átalányának 
megállapítása.

_____________  1913. junius 8.

Hírek.
— A főszolgabírói hivatalban junius 

1-től szeptember 1-ig hétköznapokon reggel
7 órától egyfolytában délután 1 óráig van 
hivatal. Vasár és ünnepnapokon pedig reggel
8 órától 11 óráig van hivatal.

— Szálas gabona berakása. Aki szálas 
gabona és szénatermését a község belterüle
tén akarja berakni, junius hó 20-ig a község
házánál a berakodási engedély kérése végett 
jelentkezzék.

— Az 1913. évi III. osztályú keresetadó
kivetési lajstrom a községházánál 8 napi köz
szemlére ki van téve s a hivatalos órák alatt 
megtekinthető.

— Aljegyzőválasztás Ácsán. Az acsai 
aljegyzői állás, amelynek szervezését sok fe- 
lebbezés után végre a belügyminiszter elren
delte, most junius 12-én kerül betöltésre. 
Pályázó egyedül csak Hecser István oki. 
jegyző, dki már eddig is ott működött. Egy
hangú megválasztása annál inkább bizonyos, 
mert az acsaiak benne törekvő és képzett 
munkaerőt ismertek fel.

— Az állatkerti tó. A budapesti állatkert 
egyik legszebb részlete a ló környéke. A ma

beszél, mert, hogy őrnagy lehessen, átlép a 
honvédséghez).

A szakács azonban azt, hogy „létszám* 
nem érti, ő csak „Stand* szót ösmer, ezt 
hallotta mindig. Abban a hiszemben, hogy a 
a kapitány ur azt kérdi, hogy mi lesz a 
menázsi feleli „gombóc".

— Du Ese l! — jegyzi meg a százados ur.
— Igenis prézlis, siet válaszolni önérze

tesen a szakács. Következik a rapport. Ez 
egy pár bakancstalpat, az kétnapi szabad
ságot kér. Megadják. Egyik rosszul tisztel
gett : kétnapi egyest, másiknak nincs meg 
az előírásos 12 szög a bakancs talpában: 
hatórai vasat kap. Kapitány ur Krbacsek 
igazságos Ítélete ellen nincs apelláta. A 
század irodába is bemegy még az ügy
darabot aláírni. Nem a legnagyobb rendet 
találhatta ott, mert a betett ajtón át pörös 
lárma hallatszik ki. Majd kinyílik az ajtó, a 
század elé megy, szemeit végigjáratja a 
legénységen, sorakoztatja őket, kardját meg
forgatja feje fölött s bakáék délcegen, vidám 
kürtszó mellett, kimasiroznak a gyakorlótérre.

A kaszárnya csendes lesz, minden nesz 
elül, csupán a kiállított őr egyhangú kopogása 
veri fel a némaságot.

G. Aí.
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dárház, a pálmaház, az akvárium és a kis 
sziklahegy fogják körül, mely utóbbiról 
meleg időben állandóan vízesés szökik alá. 
A tavon sok szép vizimadár látható s ezek 
között legfeltűnőbb a rózsaszínű flamingók 
csoportja. Igen szép az akvárium és a 
pálmaház belseje, ahol egyrészt eleven ten
geri és édesvízi állatokat, másrészt gyönyörű 
forróvidéki növényeket lehet látni.

— A főutca burkolása. F. hó 2-án 
történt a főutca burkolására vonatkozó hely
színi bejárás Incze műszaki főtanácsos veze
tése alatt. A bizottság a burkolandó útrészt 
bejárta s a kiépítés szükséges voltát meg
állapította. — Aszód község részéről 14800 K 
hozzájárulást kíván az állam, a melynek 
ellenében az eddig fizetett évi 724 korona 
utfentartási költség megszűnne. Az elöljáróság 
tekintettel a község sokoldalú megterheltsé- 
gére 10000 koronát ajánlott fel. Arra nézve, 
hogy ezt az összeget elfogadják-e, a minister 
fog határozni. A kiépítést előreláthatólag a 
jövő év tavaszán fogják megkezdeni.

— A csomádi jegyzői állásra, amely 
Magyar Béla lemondásával megüresedett, a 
pályázatot a váci járás főszolgabírája meg
hirdette és a választást junius 2 1-ére tűzte 
ki. Mint értesülünk a sok pályázó közül a 
legtöbb kilátása van a jegyzői állásra a járá
sunkból, Versegről oda helyettesített Okoli- 
csányi István aljegyzőnek.

— Vicinális ut. Az iklad— domony— 
zsidói vicinális ut hengerelése tegnap junius 
hó 7-én megkezdődött és igy ezen községek 
már rövid időn belül megfelelő és minden 
időszakban járható utakra tesznek szert.

— Csillár-felavatás. Az aszódi izraelita 
szentegylet a hitközség díszes temploma 
részére egy művészies és remekbe készült 
csillárt készíttetett, melynek felszerelése és 
felfüggesztése elkészülvén, junius 10-én 
esti 7 és fél órakor a pünkösdi ünnep elő
estéjén fog először rendeltetésének átadatni. 
10 méter magasságban csüng le a kupola 
díszes üvegfestészetén át leeresztett s a 
kupola gerendáira sodronykötelekkel oda
erősített gyönyörű, látványosság számba 
menő csillár, melynek különös díszt köl
csönöz a csillár aljára felszerelt laterna és 
36 villanykörte pazar fénnyel fogja bevilágí
tani a tágas, diszes templomot. A csillár 
készítője Adler Lipót budapesti csillárgyáros, 
kinek ez első nagyobb müve s díszére, 
becsületére válik készítőjének és a magyar 
iparnak. Meg vagyunk győződve, hogy a 
nagyközönség is fogja községünk ezen egyik 
látványosságát képező csillárt megnézni és 
élvezettel szemlélni, amire egyébként a I. 
közönséget szívesen látja az izr. hitközség 
elöljárósága.

— A lencsepályázat eredménye, melyet 
hetek óta szivszorongva lestek, a Képes Hét 
legújabb számában jelent meg. Az ország
szerte méltán feltűnést keltett pályázat boldog 
nyerteseit teljes nevükkel és címükkel hozza 
a Képes Hét e heti száma.

— Qyászrovat. Ácsán junius hó 5-én 
hosszas szenvedés után elhunyt özv. Sclinel- 
ler Mórné. Temetése Vácon junius hó 8-án 
fog végbemenni.

—  A p iactéren  levő ártézikut most már 
vigan „csöpögtélheti" a vizet, mert a tengeri- 
kígyókért húzódó ügye végre eldőlt. Mikiién 
Gyula vállalkozó ugyanis elfogadta a község
től az érte megszavazott 300 koronát s igy a 
kút mostani állapotában megmaradna. Remél
jük azonban, hogy már tisztasági szempont
ból is, csekély 10—20 K költséggel, valami 
primitiv ideiglenes medencét fog hozzá készít
tetni a község, mert ha ilyen állapotban 
kellene továbbra is maradnia, inkább húzzák 
ki a csöveket.

— Rossz benyom ást gyakorolnak a
ferdére taposott cipősarkok. Utasítsa azért 
cipészét, hogy cipőit azonnal bersonozza, 
vagyis valódi Berson gummisarkokkal lássa 
el és ön ezzel eléri, hogy cipői állandóan 
elegánsan maradnak. i )

— Szab ad ság  a járásb íróságnál. A
gödöllői kir. járásbíróság bírói és tisztviselői 
a következő időben mennek nyári szabad
ságra. Téchv Gyula vezető kir. járásbiró: 
julius 14-től augusztus 10-éig és október
2- től— 15-ig. Dr. Pallay Zoltán és Dereánó 
Vilmos kir. járásbirák: junius 1-től julius 
12-ig. Surányi Ferenc kir. járásbiró: julius 
14-től augusztus 17-ig és október 1-től— 7-ig. 
Dr. Kéler Tibor jegyző julius és augusztus 
havában, Berinkey Béla jegyző augusztus
4-től— 31-ig. Dr. Ádámffy Elek szeptember
3—  30-ig. Haám Ernő junius és szeptember 
havában 1 — 1 hétig, Kása Lajos junius 15-től 
julius 13-ig, Timáry Alajos telekkönyvezető, 
aki, amint részvéttel értesülünk, most tüdő- 
gyulladásban súlyos betegen fekszik, augusztus
ban, Szabó Aladár telekkönyvvezető szep
temberben, Herczeg Ignác és Aczkovich 
János irodatisztek pedig augusztus havában 
mennek szabadságra.

—  Uj hetilap. Harnvay Ödön dr., a 
Pesti-Hirlap dolgozótársa szerkesztésében e 
hónap 1-én uj politikai hetilap indult meg 
Vácon. Uj laptársunk cime „Közérdek" és 
mint első számából látjuk, alakja teljesen 
eltér a vidéki lapok eddigi szokásos alak
jától. Tartalma elég változatos. Vannak benne 
a beköszöntőn kívül politikai, városrendé
szeti cikkek, továbbá hir-, sport- és köz- i 
gazdaság rovat is.

—  É letm entő  gyerm eksirás Takács 
János és Gelencsér Ferenc ablaktisztítók 
elmélkedvén az idők nehéz járásáról, egy 
téli estén abban állapodtak meg, hogy 
Márkus Soma acsai szatócsot meggyilkoljak 
és kirabolják. Sok pénzről álmodozva, a 
merénylet minden részletét megbeszélték, 
revolvert vásároltak és elhatározták, hogy a 
legcsekélyebb ellenállással szemben, végez
nek az ellenállóval. Egy decemberi éjjel lesbe 
állottak Márkus háza elé és órákig várakoz
tak a kellő pillanatra. Szerencsére éjjel 
gyermeksirás hangjai hallatszottak. Márkus 
kis gyermeke sírni kezdett. Ez meghatotta 
Gelencsért. Ezért kijelentette, hogy nincs 
szive ahhoz, hogy az ártatlan gyermeket 
megölje. Ekkor mind a kelten Budapestre 
tértek vissza, de a tervről kifejezetten nem 
mondtak le. Pár hét múlva tervükbe be
avatták barátjukat, Albert Izsákot, aki szín
lelte a beleegyezést, de nyomban a rendőr

ségre ment és elmondotta az esetet a 
rendőröknek, akik a két cinkost éppen akkor 
fogták el, amikor a vonaton Ácsára akartak 
utazni. A rendőrök két revolvert találtak 
náluk. A törvényszék ma Kállay dr. biró 
elnökletével gyilkosság elkövetésére irányuló 
szövetkezésért Takácsot hat, Gelencsért pedig 
négy havi fegyházra Ítélte. Az ítélet jogerős.

— A régi százkoronások bevonása. A
hiv. lap hirdetményt közölt az 1910. évi január 
2-áról keltezett 100 koronás bankjegyek be
vonása tárgyában. A hirdetmény szerint a 
most forgalomban levő, 1910. évi január 
2-áról keltezett 100 koronás bankjegyek be
hivatnak és bevonatnak az alábbiak értel
mében: A most forgalomban levő, 1910. 
évi január 2-áról keltezett 100 koronára 
szóló bankjegyek az Osztrák-Magyar Bank 
fő- és fiókintézeteinél 1915. évi május 
31-éig szolgáltatandók be fizetéskép vagy 
átváltás végett, úgy, hogy e bankjegyek be
vonásának végső határideje 1915. évi május 
31-ike. Ettől az időponttól kezdve e behívott 
bankjegyeket az Osztrák-Magyar Bank fő- 
és fiókintézetei már csak átváltás végett 
fogadják el. 1921. évi május 31-ike után 
az Osztrák-Magyar Bank többé nem köteles 
(alapszabályok 89. cikke), az 1910. évi január 
2-áról keltezett 100 koronás bankjegyeket 
beváltani vagy átcserélni.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

K r i s t á l y
forrásásványviz.

Étvágyat javít. — Gyomorrontást megaka
dályoz. — Több mint ezer orvos ajánlja. 
Kapható minden fűszer és csemege üzletben, 
jobb vendéglőben és kávéházban. Főraktár : 
L ő v y  M a n ó  cégnél, Aszód. Szt. Lukács

fürdő Kutvállalat r.-t. Budapest (Buda).
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z

kaucsuk-kompozilióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllcmez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

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

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedónél. xi 9

Az aszódi állandó mozi eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos 
megbízásából a „Hazai44 biztositó fő- 

2 - 4 ügynöksége Aszódon.

2—6 prutttur jVíihály háza
helyben örök áron szabad kézből eladó.

■ elszakíthatatlan, francia „Mimi* férfi
gu ni mi-óvszer 1 tucat 2 korona 

50 fillér, 2 tucat 4 korona 50 fillér, 3 tucat 6 kor. Pénz előzetes be
küldése mellett portó 30 fill. „Hez", Budapest, VII!., Losonci-utca 13. 

Dis/.krét szétküldés.

„Varázsfuvola.'
Bárki egy óra alatt meg 
tanulhat rajta játszani 
A „ V a r á z s f u v o la  
rendkívül kellemes, 2< 

■ acél trombitahanggal éi 
7 4 erős bőgővel van el 
f látva. Díszes kivitelben 

kottafüzettel, dalokkal 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona. 
Csakis W agner „Hangszer 
Király" országszerte elismer 
legolcsóbb hangszeráruházá 
bán kapható, Budapest, Jó- 
zsef-körut 15. — (jyorsjaviU 
miihclv Kérjen fényképe- 

hangszerárjegyzéket

<  ...............-------------------  ►

| I  *Hez* arckrémé . 80 fillér
I  I U V l l l t t l  * »Hez“ arcszappan 80 „
f  ’ ü #  • fHez“ arcpouder 80 „
3 drb. bármelyikből egyszerre rendelve — a pénz
előzetes beküldésénél bérmentve. Diszkréten küldi: 
„Hez" illetszertár Budapest, Vili., Losonci-utca 13. 
Nagy árjegyzékünk ingyen és bérmentve.

----------------  —

Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
mert a „BIBER absolul vízhatlan szigetein lehetővé leszi inindenncnili nedves és vizállásos helyiségek tökéletes szárazzá léteiéi.

„BIBER"-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B IBER " megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is. 4 r,

Prospektust, használati utasítást és minden A „B IBER-M Ü VEK" egyedárusitója

egyéb felvilágosítást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

Imakönyvek
a római katli. 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.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sürgős figyelmeztetés!
A tisztelt közönséggel van szerencsénk tudatni, 

hogy az. összes illatszer, pipereszappan, arckrémek, 
általában valamennyi kozmetikai és háztartási cik
kekről szóló kimerítő 24 oldalas értesítőnk újabb 
kiadása már megjelent: kérjük meghozatni. — In
gyen és bérmentve küldi szét a „Hez.4* illatszertár 
vezetőség. Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

Hirdetmény.

Az aszódi máv. áruraktárban f. évi junius 
14-én d. e. 9 órakor, ha a feladó másként 
rendelkeznék
S. T. 1117. 1. göngy varrógép 40 kg. 

100 tekercs kátránylemez 2000 kg.
sulyban el fog árvereztetni, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából

Halász s. k.
állomásfőnök.

F o n t o s !
„Hez" kölnivíz 1 üveg 50 fillér, 3 üveg I korona 

30 fillér.
..Hez" kölnivíz fél liter 3 korona, „Hez" kölnivíz 

egy liter 5 korona 50 fillér.
..Hez" kölnivíz-szappan I drb. 60 fillér, 3 drb.

1 korona 60 fillér.
A minőség elsőrendű voltáért felelősséget vállal- 

lünk. Küldi: „Hez" illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

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

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Stirnáth Károly a pesti-utca 
8. számú háza szabad kéz- 
1-2  b ő t eladó.

Nem mese!
csoda szappanunktól el nem múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. 1 drb. 
„Hez* Csodas/appan 2 kor. 50 fill , 3 drb. 
„Hez44 Csodaszappan 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
portó 30 fillér, utánvételen Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez* illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.
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