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E lő fize tés i á r:

Egész évre 10 kői

Fél évre 5 kor.

negyed évre 2 50 kor.

Havonként 90 Vili.

Egyes szdm dro 20 fili. a s zó d i h ír la p
H irdetéseket

mérsékelt áron felvesz 
a kiadóhivatal, 

flyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Eltűnések korszaka.

Ez egy uj specialitása a magyar 
riportázsnak. A télen egy huszonnyolc 
éves egészségtől és ambíciótól duz
zadó fiatal ember, dr. Havas Ernő 
tűnt el Nizzában minden nyom nél
kül. Semmi oka az eltűnésre nem volt, 
Gazdag családja, előkelő befolyásos 
rokonsága, kitűnő hivatala volt, csupa 
olyan tényező, amely egy banktiszt
viselő pályáján az előmenetelt gyor- 
siijü. Amint azt a pesti riporterek für
gén megállapították, Havas Ernőnek 
szerelmi élete sem volt olyan, hogy 
okot adhatott volna öngyilkosságra. 
Szerelmi élete nem tért el a sablon
tól, mint minden más pesti aranyifju, 
az éjjeli mulatóhelyeket látogatta, el
seje táján pezsgőt ivott, a hónap vége 
fele szerény pikoló mellett élvezte a 
dalcsarnokok kétes értékű művészetét. 
Amikor pénze volt, akkor egy tán
cosnőt ültetett az asztalához, de ami
kor csak nikkelpénztől duzzadt a bu- 
gyelarisa, akkor egy kalapos, de facér 
szobaleány is megtette. Az ilyen sze
relmi élet drámai bonyodalmakat nem 
szokott fejleszteni. Dr. Havas Ernő egy 
esős napon Nizzából nyomtalanul el
tűnt, az ottani rendőrség a párizsival

egyetemben dolgozott a rejtélyes ügy 
kibogozásán, a világsajtót is igénybe 
vették, mindent tűvé tettek miatta, de 
a fiatal embert sem élve, sem halva 
nem lehetett föltalálni.

Hiszen ha rablóromantikában még 
ma is lehetne hinni, akkor ez az 
egyetlen megoldás megadná a rejtély 
kulcsát. De e romantikának már vagy 
egy évszázada nincs talaja a kultur- 
népek között és igy hinnünk kell, hogy 
dr. Havas Ernő bűnténynek lett az 
áldozata. Ez természetesen csak föl
tevés, mert hiszen az utolsó évtized
ben alig volt bűntény, amelyet a köz- 
biztonsági hatóságok nagy, internácio- 
nalis összeköttetéseiknél és modern 
aparatusuknal fogva ki nem derítettek 
volna. Dr. Havas eltűnése egyike ama 
rejtélyeknek, amely ugylátszik örök 
kérdőjele marad a kriminológiának.

Egynéhány hónappal utóbb egy 
újabb esetett jegyez föl a rendőri kró
nika. Egy Rótli nevű jómódú pék
mester Abáziába utazott naszutra fiatal 
hitvesével. Csak a trafikba ment szi
varokat vásárolni és azóta nyoma ve
szett. A világ összes kikötőinek rend
őrségei talpon voltak, hogy esetleges 
partraszállása alkalmával előállítsák és 
beszolgáltassák őt ania hatóságnak, 
amely kerestette.

Róla sincs semmi hírünk. Eltűnt 
mintha a föld nyelte volna el.

Legtragikusabb és legszenzációsabb 
volt Bogdanovics Lucián szerb pátri
árka eltűnte. A szent férfiú egyike 
volt azoknak, akik kis sorból a leg
magasabb egyházi méltóságok egyikére 
emelkedett. Nagy ésszel, nagy akarat
erővel és kitartó munkássággal jutott 
erre a magas polcra. Itt már össze- 
roskadt a kemény és tehetséges férfiú, 
a nagy küzdelem megőrölte erejét és 
már csak mint saját árnyéka járt-kelt 
ezen a földön. Gasteinba ment üdülni 
a pátriárka, aki valóban a pátriárkák 
nemes és szent példája szerint élt; 
minden fényűzést kerülve úgy élt mint 
egy zarándok, vagy mint egy erdei 
remete.

Egy napon elhagyta szállóbeli kis 
szobáját és egyedül ment kóborolni ki 
az erdőbe, vízesések és patakok kö
zelébe, hegyek közé, hogy igy egye
dül sétálgatva magába méiyedve gon
dolataival közelebb jöjjön istenhez. 
Elment és nem jött többé vissza. Vé
gig keresték miatta az összes közeli 
hegyszakadékokat, utána néztek folyó
ban, patakban fák sűrűje között, de a 
kaiapjan es egy-két ruhafoszlányon 
kívül semmit nem lehetett találni. Le
het, hogy mire e sorok napvilágot lát-

Mese emberek.

A talpas ember.
(Folytatás és vége.) 2.

Akkor a talpas ember nagyon megharagu
dott és azt mondta a feleségének, hogy no 
majd elbánik ő ezekkel a rongy firkászokkal.

És fi maga irt egy cikket. Nagyon szen
zációs volt, mert leleplezte a tulajdon ingye
nes munkatársait. Az egyikről kiszerkesztette, 
hogy a kormány titkos kémje, a másikról, 
hogy a külfölddel paktál az ország ellen, a 
harmadiknak a családi dolgaiba vájkáh, egy 
fiatal poétáról meg azt tapasztalta, hogy lopja 
a hangulatait. Ez volt a legsúlyosabb vád, 
mert csak ez a fiatalember vette komolyan 
a talpas ember iráshibáktól hemzsegő cikkei! 
és a poéta egy gunyoros költi mény ben 
— négy strófából állott mindössze — ke
gyetlenül kifigurázta a talpas embeit. Leg
jobban azon nevettek, amikor húsos széles 
ajkat egy pávián hátának rózsaszínű folyta
tásával hasonlította össze, a lábairól meg azt 
irta, hogy egy elefánt megpukkadt miattuk

az irigységtől. A városban mindenki a ver- 
sikéröl beszélt, sokan betéve tudták és egy 
élelmes kereskedő megszerezvén a talpas 
ember fényképét, an/ixkártyákra sokszorosí
totta és úgy vesztegette a versike hősének 
fotográfiáját. Ezt már nem bírta ki a talpas 
ember. Mondta is a feleségének : Fiacskám, 
meggyilkoltak. És eladta a lapját és egy 
másik városba költözött. Itt ebben az idegen 
városban azon töprengett, hogy a talpát 
hogyan értékesítse. Erős, hasznavehető volt 
még a talpa, kár lett volna penzióba küldeni; 
csakhogy az írókon nem volt más szakma
beli, aki a potyaemberrel szóba állott volna. 
Gondolt hát egy nagyot és megint lapot 
gründolt és megint eljárt a város Íróihoz. De 
ezek tudták ám, hogy a hálátlan ember le
taposta a jóltevőit és kijelentették, hogy nem 
adnak neki ingyen kéziratot.

— Akkor adjon hitelbe — mondta min
den alkalommal a ravasz ember.

— Az más — felelték az írók és vigan 
írlak a cikkeiket, amelyekért persze soha 1 
egy vörös rézkrajcárt sem láttak.

De a talpas igy is jó volt.

A jó ember.
Ez az ember nem volt egy csodálatos te

remtés, ilyennel uton-utfélén lehet találkozni. 
Egy úgynevezett reklámfi volt, az újságírók 
társaságát nem azért kereste, hogy kéziratért 
pumpolja őket, hanem, hogy ezek a lehető 
legjobb híreket terjesszék róla : milyen kitűnő 
hazafi, mennyire szereti a várost és micsoda 
áldozatokat hoz a köz oltárára. De ha egy 
megszorult ember jött hozzá, kitől a „jó em
ber" nem várhatott hasznot, akkor nagyon 
szigorú lett a nyájasságra berendezett arc és 
pénz helyett tanácsokkal küldte el az embereket.

A jó ember egy szép napon meghalt. Ugy-e 
más hasonló mesében a temetési pompáról, 
de különösen a papnak a dicsőítő prédiká
ciójáról gúnyosan Írna a szerző. Ám ami em
berünknél a gúnyolódás bűn volna. A mi 
emberünk ugyanis úgy végrendelkezett, hogy 
vagyonát önhibájukon kívül bajba jutott em
berek örököljék. Persze mindenki tágon nyilt 
szemekkel nézett, amikor az esetről beszélget
tek, de a csudát maga a jó ember magyarázta.

Ezt irta : Én egy bili ember voltam, az 
életben és természetemhez halálom után sem 
akarok hűtlen lenni. Akarom, hogy sokáig 
megmaradjon a jó hírem. Szabó Imre.



nak megtalálták a pátriárka holttestét. 
De hogy az élők sorában nincsen már, 
az egészen bizonyos. Itt épp oly rej
tély előtt állunk, mint az említett két 
esetben.

Az eltűnések korát éljük, mert ezek 
csak példái, ismert példái az eltűnési 
eseteknek, amelyek azonban a rendőri 
statisztika szerint jóval nagyobbak, sem
mint gondoljuk. Naponta jelentenek 
be számos eltűnést és csak aránylag a 
felét találják meg az elünteknek ha
tósági vagy magán utón. Csakhogy 
kis emberek eltűnéséről jönnek a je
lentések és ezeket sommásan szokták 
elintézni. Milyen rendszabályokat lép
tessünk életbe az ilyen balesetek ellen? 
Ez egy olyan kérdés, amit bizony igy 
hamarjában megoldani nem lehetséges. 
Csak leszögezzük a tényt, hogy ez a 
modern kornak egy tipikus és szó
rnom jelensége, amely ellen egyelőre 
még nem találták föl az orvosságot.

Af. T.

2 ___________ ___ __ ................

A jószivü emberekhez!
A József kir. herceg szanatórium egyesü

letének igazgatósága ólomzárós ridicíiljeit
mint minden évben Mindszentek ün

nepe előtti időszakban, — úgy most is 
beküldte az ismert „Csak egy virágszálat- 
jeliigéje alatt rendezendő gyűjtés céljából az 
alábbi kérelem kíséretében :

A jószivü emberekhez!
Halottak napján az élet viruló színei öntik 

el a halottak csöndes nyugvóhelyét. A terem
tés leggyöngédebb és legkedvesebb teremt
ményei, a virágok vonulnak be vidám tarka 
tubájukban az enyészet fekete némaságu bi
rodalmába. A halandó ember örök kacérko
dása ez a halai és élet nagy problémáival 
Mikor kizarándokolunk a temetőbe és lebo
rulunk a halál zordon fensége előtt, akkor is 
sóvárgó vágygyal az élet nagy titkának ka- 
púját döngetjük. Nem a halál fáj nekünk, 
hanem az élet, amelynek gyönyörűségeitől 
meg leszünk fosztva.

A sirban nyugvók immár boldogok De 
milyen rettentők azoknak a sorsa, akik a 
halál szörnyű biztosságával szivükben járják 
az élet lefelé menő útját. A szerencsétlen 
haldoklók kálváriája rettentő. Magyarországon 
pedig félmillió olyan halódó ember van, aki
nek szeme mereven szegződik már az enyé
szet sötét kapuja felé. Félmillió ember jár 
bensejében a legsorvasztóbb betegségnek, a 
tiidővésznek csiráival A félmillió ember kö
zül esztendőröl-esztendőre 80.Ü00 enyészetbe 
roskadt, mint a csatatér halálos sebesültje.

Milyen szörnyű látvány ez. Hiszen csak 
nemrég szenvedte végig az emberiség a bal
káni népek vérengző eniberpusztitó hadjáratát 
és amint a távirati jelentések a gépfegyverek, 
ágyuk, shrapnelek, bombák rettentő rombo
lásairól adtak hirt, a szivekbe fagyott a 
rémület. És a világ minden kulturnemzete 
elküldte a maga betegápolóit a csataterekre 
rokon- és ellenszenv latolgatása nélkül, mert 
ez alkalommal egyetlen nagy érzésben dob
bant össze az emberiség szive : az ember- 
szeretetben.

ASZÓDI HÍRLAP

Siessen hát mindenki a rémesen pusztító 
tüdövész csendes, de annál vészesebb csata
terére, siessenek a kulturnemzetek ápolói és 
nyújtsanak enyhíiletet a szenvedőknek s 
mentsék meg veszendő életüket. Most, halot
tak napján, az emberi tragikum e zordon 
előünnepén, mikor kizarándokolunk a teme
tőbe, a boldog halottak pihenőhelye mellől 
gondoljunk a boldogtalan haldoklókra és 
abba a koszorúba, amelyet draga kedvesünk 
sírjára szántunk, kössünk egy szál virággal 
kevesebbet és e parányi viragszál kicsiny el
lenértékét hullajtsuk az irgalmasság tar
solyába.

A József Kir. Herceg Szanatórium Egye
sület, mint a tüdővész rémes csataterének 
állandó kutatója és betegápolója, kéri a jó
szivü emberek segítését e nagy munkájában. 
Önérzetesen mutat rá arra, hogy szanató
riumaival, tüdőbeteggondozó intézeteivel hány 
emberéletet mentett meg és hány szenvedő 
léleknek nyújtott enyhíiletet.

„Csak egy virágszálat!“ kiáltjuk és hirdet
jük szerte minden jotétléleknek, minden ir
galmas szívnek és hisszük, hogy a lelkek 
meg fognak nyílni s a szivek visszhangot 
fognak verni erre a könyörgésre.

„Csak egy virágszálat!“

József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
Budapest, IV. kér., Sütő-utca ti. szám.

Előfizetési felh ívás.
Az „ Aszódi Hírlap*-ra f. évi október hó 

1-től uj előfizetést nyitunk.
Olvasóközönségünk előtt eléggé ismeretes 

már programmunk és az az irány, amelyben 
a lapot szerkesztjük, úgy hogy azt ismétel
nünk fölösleges; ellenben annak becsületes 
betartására a jövőre nézve is Ígéretet te
szünk.

A járás létesítése óta még fokozottabb a mi 
tevékenységünk, mert mint a járásban egyedül 
megjelenő lapra az a kötelesség is hárul 
reánk, hogy az epész járás közönségét a fon
tosabb és aktuális mozgalmakról, illetve ese
ményekről, sőt a közérdekű hatósági rendele
tekről tájékoztassuk.

E/zel szemben közönségünktől más elis
merést nem kiváltunk mint azt, hogy tegye 
ezt nekünk lehetővé, illetve könnyítse meg 
helyzetünket, törekvéseink támogatásával és 
az előfizetés megújításával, illetve uj előfize
tők szerzésével.

A/, aszódi járásnak egyetlen közlönye az 
Aszódi Hírlap, amely a járás községeit ér
deklő minden közérdekű dolognak hü és 
pártatlan szószólója, kérjük ezért járásunk 
intelligens közönségét, hogy lapunk előfizetői 
és olvasói sorába lépjen és tegye lehetővé 
azt, hogy az Aszódi Hírlap anyagilag is meg
erősödve esetleg nagyobb terjedelemben szol
gálhassa a járás általános érdekeit.

Kérjük előfizetőinket, akiknek 1/4 illetve 
V* évi előfizetése szeptember végével lejár, 
hogy az előfizetéseiket a kiadóhivatalba* 
(Pelőfi-nyomda) megújítani szíveskedjék.

Előfizetési árak :
Egész évre . . . .  10*— K
Fél ........................5 '— K
N e g y e d ........................... 2 50 K

Tisztelettel
az Aszódi Hírlap 

szerkesztősége és kiadóhivatala, i

1913. szetpember 28.

H írek.
— Uj járásbiró Gödöllőn. Dr. Krayzell

Béla kir. járásbiró Monorról Gödöllőre he
lyeztetett át.

— Káplánváltozás. Németh János aszódi 
róni. kath. segédlelkész Kiskunmajsára he
lyeztetett át. Uj állomáshelyére már el is 
utazott e héten. A távozó segédlelkész itt- 
müködése alatt számos tisztelőt és jóbarátot 
szerzett felekezeti kíilönibség nélkül és ezek
nek meleg rokonszenve kiséri őt uj működési 
helyére is. — Helyébe aszódi segédlelkész- 
hitoktatóvá Széli József aszódi káplán ne
veztetett ki, aki állását már el is foglalta.

— K is  angyal. Mérhetlen nagy csapás 
érte Trupp Antal püspökhatvani főjegyzőt és 
nejét. Múlt héten temették el sógornéját, 
Mindák Bélánét, ki vörhenyben halt meg. A 
veszedelmes betegség fészket ütött Trupp 
házában is és négy éves bájos leánykáját, 
Editkét kiragadta a kegyetlen halál a szerető 
szülők karjai közül. A kis angyal temetése 
hétfőn ment végbe nagy gyászoló közönség 
jelenlétében.

— Szüreti mulatság. Az aszódi iparos- 
ifjúság ma délután 5 órakor, az aszódi tüz- 
oltótestület pénztára javára, a Lővy-féle 
„Zöldfa vendéglő- erre a célra gyönyörűen 
feldíszített kerthelyiségében, polgári házas
sággal, világpostával egybekötött szüreti mu
latságot rendez. Tekintve a célt, amelyre a 
mulatság tiszta bevétele forditandó lesz, to
vábbá azt, hogy Aszódon már néhány esz
tendő óta szüreti mulatság nem volt, remél
jük, hogy közönségünk a rendezőség fára
dozását tömeges megjelenésével fogja hono
rálni és annak anyagi mint erkölcsi sikeréhez 
mindenki tehetsége szerint hozzá fog járulni.

— A nyolcórás zárási idő Aszódon.
Köztudomású, hogy a nyolc órai üzleti zár
órát a törvény eddig csak Budapestre és 
legszűkebb környékére teszi kötelezővé. Az 
országra általában, tehát a mi vidékünkre 
nézve is, a törvény hatályát a kereskedelem
ügyi minisztérium, illetve vármegyei szabály- 
rendelet van hivatva kiterjeszteni. Ország
szerte folynak most a puhatolódzások a ha
tóságok részéről annak niegá lapitása végett, 
hogy hol és mely város, illetve község ke
reskedelmének fejlettsége tenné kívánatossá 
a kereskedők és az alkalmazottak szempont
jából is szükséges törvényes záróra beho
zatalát. Járásunk főszolga bírája mint I. fokú 
iparhatóság ezért megbízta Bolla Lajos ipar
hatósági biztost, hogy a szükséges informá
ciók megszerzése végett a kereskedőkkel és 
azoknak alkalmazottaival közvetlenül tárgyal
jon. Az iparhatósági biztos dicséretreméltó 
buzgalommal vette kezébe az ügyet és ava
tott közreműködésének sikerült a kereskedők 
és az alkalmazottak közt látszólag fennálló 
ellentéteket kiegyenlíteni, úgy, hogy a múlt 
vasárnapon az ipartestület helyiségeiben 
megjelent kereskedők és az alkalmazottak 
valamennyien kivétel nélkül a kötelező zár
óra mellett nyilatkoztak. Ezt szívesen regisz
tráljuk, mert a kötelező zárórát úgy a ke
reskedők, mint az alkalmazottak érdekében 
—  már szociális szempontból is — igen 
szükségesnek tartjuk; a közönség pedig 
egész napon át ráér bevásárlásait megtenni 
és abból sem a közönségre, sem a kereske
delemre semmiféle hátrány nem származ- 
hatik.

Sőt mi tovább megyünk; mi szükséges
nek tartjuk, hogy a kereskedők megcsinálják 
a déli zárórát is, amint azt már lapunk ré
gebben — sajnos eredmény nélkül — pro
pagálta.
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—  Országos vásár. Hatvanban f. hó 
29-én és 30-án lesz az országos vásár. Első 
nap állatvásár, melyre vészmentes helyről 
mindennemű állat felhajtható, második nap 
kirakodó vásár.

— B u rg o n ya  szükséglet Bu lgáriában .
A kereskedelemügyi miniszter szófiai szak- 
tudósitójának jelentése szerint Bulgáriában a 
háború következtében erősen csökkent a bur
gonyatermesztés is. Mivel pedig a burgonya 
a bolgár nép táplálkozásában igen fontos 
ott pedig most nem sok termett, a magyar 
burgonyának kedvező piaca van. A Magyar 
Királyi Kereskedelmi Muzeum, Budapest, 
(Váczi-körut) az eladóknak szívesen ad út
baigazítást.

— A Kodak-gyár V ácra  jön A világ
hírű cég Amerikában óriási gyárral rendel- 
zik, de a kontinensen is megtelepült s Lon
don közelében milliókat érő telepe van. 
Bármily tökéletes is az európai gyár beren
dezkedése, a fotografálás oly széles területet 
hódított, hogy képtelen a rendeléseknek ele
get tenni. Ezért határozta el a londoni igaz
gatóság, hogy még két gyárat építtet, egyet 
Franciaországban, egyet pedig Magyaror
szágon, mely Németország, Olaszország, Bal
kán és Oroszország területére fog dolgozni. 
Az uj magyarországi gyár telkét meg is ta
lálták és pedig a püspökuradalom területén, 
amelyből a gyár céljaira 20 holdat kihasíta
nak és n-ölenkint 3 kor. 50 fillérjével meg
vásárolnak.

Az építkezést Kauser Gyula budapesti mű
építész vezeti s a gyárépületekbe bevezetés
kép 500,000 koronát fektetnek be.

A Kodak-cég nagyságáról álljon végül itt 
néhány adat: Amerikában Laucesterben van 
a Kodak Ltd. főtelepe. A részvénytársaság 
alaptőkéje a mai pénzügyek szerint 800 mil
lió korona, osztalékul múlt évben 80 milliót 
fizetett ki. Munkásjóléti intézményeinek alapja 
12 millió s minden munkás, ha legalább öt 
évig szolgálja a gyárat, a haszonból része
sül. E  szédítő arányok láttára elmondhatjuk, 
hogy a Kodak megszerzése Vácnak igazi 
nyereség!

Egyelőre 21X3 munkással kezdi meg a vi
lágcég munkáját váci gyárában és pedig már 
jövő év nyarán.

Vájjon Aszódra mikor fog már kisütni a 
szerencse napja.

— Jo b b  zülleni m int dolgozni. Ez volt 
a jelszava Bartók József aszódi lakos kömü- 
vessegédnek, aki dolgozni nem szeret, de 
annál jobban zülleni, inni és pénzben kug
lizni. Hogy költséges passziójához a szük
séges pénzt megszerezze Makó Pisla péld - 
ját kezdte követni, ugyanis e hó 20-án vir
radóra Markbreit Zsigmond as/odi lakost 
tisztelte meg látogatásával s onnan a 3 mé
ter magas léckerítéssel ellátott baromfi ke.- 
recbe bemászott s az (üt volt 7 darab Ind 
és 2 darab kacsa közül a 3 darab legszebb 
hízott ludat megfogta, összekötözte azokat 
lábaiknál fogva s vissza kimászott vele a 
kertek aljára. Azután Budapestre ment velük 
s a Garay-piacoti szerzett azoknak uj gazdát. 
Az értük kapott pénzen pedig inni, majd 
pedig vasárnap kuglizni kezdett. 23-án Bu 

dapesten volt s miután a pénze elfogyott, uj 
üzlet után kellett nézni. Felült a kerékpár
jára s hazajött Aszódra. Itt egy kevés pá
linkát mint bátorságot adót vett be s azután 
újra hízott ludak után nézett. Azt tudta, hogy 
Székely Farkasnál a pincében van 3 darab, 
de az udvarra való behatolás adott neki 
gondot. De hát miért kőműves a Bartók, 
azért hogy még csak mászni se tudjon, 
nosza fogta magát és Hermán József udvará
nak a hátsó részén bemászott, innen pedig ; 
egy 3 méter magas deszka kerítésen át be
mászott Székely udvarára. Ott a pincében 
volt 3 darab hízott ludat egy zsákba rakta, 
azután azt egy villanycsengő vezeték huzallal 
összekötötte s a nyakába vette, az utcai 
kapu tolózárait kinyitotta, azon át az utcára 
kiment és úgy l,U2 órakor éjjel visszatért az 
izraelita iskola mellé általa visszahagyott ke
rékpárjához. Éppen fel akart ülni reája, mi
dőn Forró Sándor járásőrmester, aki éppen 
lakására igyekezett, megpillantotta. A járás
őrmester megkérdezte tőle, hogy mit keres 
ott s mi van nála, mire Bartók el akart 
menekülni, de a tetten érő megfogta s ru
hájánál fogva a községháza felé húzta. 
Bartók rángatta magát és sikerült is neki 
elmenekülni, vissza hagyva a lopott ludakat 
és kerékpárját. A járásőrmester ezeket a 
községházára vitte, majd a laktanyába sietett, 
ott Sándor Ferenc őrmestert és Pécsi Gyula 
csendőrt vette maga mellé s Bartók keresé
sére indultak. Sikerült is nekik hosszas ke
resés után reggel 7 órakor Bartókot megta
lálni. Bartók ekkor beismerte, úgy a Mark
breit, mint a Székely kárára elkövetett lopást. 
A mostan rosszul sikerült kirándulása felől a 
pestvidéki kir. törvényszéknél gondolkozhatik, 
ahová át lett adva ; ott bizonyára érdeme 
szerint csak úgy mint Makó Pista meg fogja 
kapni jól kiérdemelt büntetését.

G yo rs utazás. Még a múlt év júliusban 
tőitent, hogy Krausz Antal aszódi lakos ke
rékpárját valaki ellopta. Forró Sándor j. őr
mester hosszas és fárasztó nyomozás után 
végre kinyomozta, hogy azt Tihanyi György 
csapdi illetőségű egyén lopta el, aki 3 évig 
székesfehérvári javítónak volt növendéke. T i
hanyi a kerékpárt Bicskén adta el, az utazás 
felöl azonban most gondolkozhatik, mert van 
arra ideje a székesfehérvári törvényszéknél, 
ahol már vizsgálati fogságban ül.

— Kellem es ivótársak. Úri Szabó János 
aszódi kádársegéd és Bartók József kőmives- 
segéd együtt mulattak a Feuermann Henrik 
korcsmájában, mikor a pálinkától jókedvük 
lett, összevesztek, e közben Szabó egy forgó 
pisztolyt mutatott, ezt azonban elvették s a 
csendőrségnek átadták, aki a két jeles ipa- 
rossegédet feljelentette kedves mulatságukért.

— Kellem es albérlő . Katona Ágnes Já 
nos hagi lakos, családjának állandó réme volt 
iszákossága miatt, felesége otthagyta s elköl
tözött előle Gödöllőre Katona ezután Szlucska 
Mihály bagi lakosnál vett ki egy szobát al
bérletbe, de midőn uj fizetésre került a sor, 
azt úgy vélte elintézhetőnek. hogy bement 
lakásadójához s azt és annak feleségét tor
kon ragadta és fojtogatni kezdte, ezeket 
veszedelmes helyzetükből a szomszédok sza

badították ki, akik Katona ellen a csendőr
ségnél feljelentést tettek. Katona a csendőr
ség által a járásbíróságnak feljelentetett.

— Jó  testvérek. Medveczki János aszódi 
lakos f. hó 20-án Budapestről kocsival haza
fele igyekezett, a czinkotai nagyitcénél talál
kozott öcsével Medveczki Istvánnal, Tolmácsi 
Józseffel és Abelovszki Jánossal, akik gyalog
szerrel igyekeztek Aszódra. Ezeket a kocsi
jára felvette, útközben a két testvér össze
szólalkozott, aminek az lett a vége, hogy 
Medveczki jánost egyesült erővel lefogták, 
megverték és 10 korona pénzét is elvitték. 
Medveczki János midőn Aszódra ért a csend
őrségen panaszt emelt jó utitársai ellen, kiket 
a csendőrség a törvényszéknek feljelentett.

Kiadó-laptulajdonos: Vas Józse f.

A s z ó d o n ,  a főutcában, jóforgalmu 
helyen, 3 bolthelyiséget és megfelelő 

lakásokat magában foglaló

h á z  e la d ó .
4 - 4  Cim a kiadóhivatalban.

Vadászoknak
háti táskák,  
turisztazsákok
legjobb minőségben kaphatók:

Vas József
papirkereskedésében,

=  Aszód.
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Aszód.

Lampionok

A IcgszóraHcdattfbb

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

napi 10 koronát kereshetnek

Ajánlati levélcím :
H Á Z IIP A R  M Ü IN T É ZE T  RÁ K O SSZ EN T M IH Á L Y .

‘vT". c . c , r  sfó r

hogyha nem hirdette!:
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

f t  vt". e . c  r- -:r' q

hangszereket szállítja
\ é j  ^  V I  C  R t  „Hangszer Király-tói
f f  V Í 1 1  l \  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 „W ágner“ névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN1* használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1-40 kor. Három 

üveg bérnientve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb
os hónaljizzadást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

H iz la lá s ra  leg a lk a lm asab b  
40 o p h o s p h o rsa v a t ta r ta lm azó

Takarmángmész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyén 300 kiló 
hi/lalási sulv érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, botjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4'V4 kiló ára. mely hónapokig elég 5 kor.

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

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

mellett a készít ónéi:

Dr. FLESCH E.
„Koronau-gyoqyszertára GYŐR 99.

mellékesen. Tőke szükségtelen. Csekély biztosíték a 
mintakolekcióert megkivántatik. Nők is jelent

kezhetnek.

ÖN KÁROSODIK 6 1 0 0  dllv kftzÍeKy^ik*g hitele- 
' ' I v V  sitelt orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt.
Kiválóan jó és kellemes izii 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók.

A g ya rm a ti vasú t m entén, az állomás 
és a főutca közelében egy három szobá

ból és mellékhelyiségekből álló
újonnan épült ház eladó.

Bővebbet Borbély Józsefnél Aszódon
2 - 3

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „Petöfiu-nyomdában kaphatók

Tisztelettel értesítjük a nb. kö
zönséget, hogy illatszer és ház- 

== tartási üzletünket =  
folytonosan em elkedő  
07) ooo forgalom  ooo ooo 

akadálytalan l e b o n y o l í t á s a  
c é l j á b ó l  kénytelenek voltunk 
tetemesen m e g n a g y o b b ít v a  

=  á t h e l y e z n i  =

B U D A P E S T ,
VIII., K öfaragó-u. 7. sz. alá,
ahol ezentúl mindennemű szak
mánkba vágó igényeket továbbra 
is a legkifogástalanabbul elégit- 

—  hetünk ki ----

F I G Y E L E M !
Tekintve, hogy reményünket, igen 
t. vevőközönségünk *b. pártfogá
sával minden tekintetben valóra 
váltotta, amit mi viszont méltó
képen honorálni akarunk, elhatá
roztuk, hogy ezentúl minden hó
napban egy ingyen b ev ásár
lási napot rendezünk. Mint
hogy ezen ingyen nap feltételeit 
itt részletezni — helyszűke miatt 
— nem lehet, Kegyeskedjék erre 
vonatkozó részletes körlevelünket 
kérni, melyet a most megjelent 
24 oldalas illatszer és háztar
tási értesítőnkkel együtt kívá
natra bárhová, ingyen és bér
mentve megküldünk Címünk: 
PARFUMERIE „H E Z • illat
szertár és háztartási cikkek 

szaküzlete.
BUDAPEST, VIII., KÖFA- 

RAGÓ-UTCZA 7. SZÁM.

Kérje
az Athenüum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az aszódi 
Petöfi-nyom dában  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

küldi* 4 és lél ktló <kb. 50 drb.) sa jto ltn ál ke 
vesbe megsérült finom enyhe virágillatu

p i p e r e s z a p p a n t
rózsa, liliomlej orgona. Ibolya, rezeda, jázmin 
es gyöngyvirágból szépen 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 .
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