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Községi ügyek.
— Képviselőtestületi ülés. Aszód nagy

község képviselőtestülete f. é. február hó | 
14-én d. u. 2 órakor a községházán rend
kívüli közgyűlést tartott a következő tárgy- 
sorozattal :

1. Az Aszód község határában gyakorol
ható vadászati jog bérbeadása.

2. Az 1911. évi katonabeszállásolási térit- 
mények hováforditása tárgyában hozott ad. 
42041. kig. 1913., 119. kgy. 1914. sz. th. 
véghatározat kihirdetése.

3. Trokán kiskorúak illetősége.
4. Az uj közvágóhíd helyére vonatkozó ! 

szakértői vélemény meghirdetése és a * Mo
csokrák" nevű rétből e célra szükséges 
600 négyszögöl megvétele tárgyában f. hó I 
8-án hozott birtokosság közgyűlési határozat i 
kihirdetése és tárgyalása.

5. A m. kir. államépitészeii hivatal meg
keresése a Pesti és a Főutcán átvonuló ál
lami ut árkának burkolása tárgyában.

6. Aszód község 1912. évi zárszámadá
saira hozott th. véghatározat kihirdetése.

7. Alispáui rendelet a „Délmagyarországi j 
Magyar Közművelődési Egyesület* támo
gatása tárgyában.

8. Bállá Irén és József aszódi illetőségű 
menhelybeli gyermekek után felmerült 514 
és 695 korona tartásdij kifizetése.

9. A tűzoltó szertárra vonatkozó tervek és 
költségvetés tárgyalása.

10 Pótszabályrendelet a 28/1. 612. sz. 
képv. test. véghatározat értelmében a köz
ségi tisztviselők és alkalmazottak tiszti Ci
liiének módosításáról.

Leirt a miniszter 
a hús tisztántartásáért.
A földmivelésügyi miniszter körren

deletét intézett vármegyénk törvény- 
hatóságához, amely arról szól, hogy a 
köztisztaság fenntartása és a kolera 
ellen való védekezés céljából fogana
tosított intézkedések ellenőrzésére ki
küldött közegek azt jelentették, hogy 
a hússal való elbánás körül ország
szerte a közegészségügyi és köztisz
tasági követelményeknek meg nem fe
lelő állapotok vannak.

A vágóhidak sok helyütt tisztátala
nok, bűzösek, sőt még az újabbak is. 
Ebben nagy része van annak, hogy a 
mészárosok és metszők a vágáshoz 
használt, sokszor nem kellően tisztított 
ruháikat a vágó helyiségben fagyják. 
A hús megtömésére sok esetben szeny-

nyes törlőt, elszállítására pedig gyak
ran rozzant szekereket, vagy targon
cákat használnak, amelyeken a hús 
inkább bepiszkolódik.

Vannak azonkívül számos más h i
bák is, amelyek arra indították a mi
nisztert, hogy körrendeletben bizonyos 
rendelkezéseket írjon elő és tilalmakat 
állítson fel, amelyeknek megszegését a 
hatóságok szigorúan büntetni fogják.

Ez intézkedések közül a legfonto
sabb, hogy a mészárosok és hentesek 
és általában sz állatok vágásánál, a 
hús feldolgozásánál és kimérésénél 
foglalkozó egyéneknek tiszta, könnyen 
mosható zubbonyt és kötényt kell vi
selniük, a hús hordása közben azokat 
a testrészeket, amelyek a hússal érint
keznek, világosszinü és könnyen mos
ható, tiszta lepellel kell befogni, a 
levágott állatok húsát csak tiszta jár
művön szabad szállítani, vágóhelyisé
gekben csak tisztogatott vágóeszközö
ket szabad használni és a kimért húst 
csak tiszta, használatlan papirosba 
szabad csomagolni.

A miniszter felhívja a vármegyét, 
hogy a körrendeletét tegye közhírré 
és szigorúan ellenőrizze annak betar
tására.

Igazán ideje már, hogy ez ügyben 
nálunk is valami történjék.

Az aszódi iparos és keres- 
kedöifjak kabaréval egy

bekötött táncestélye.
Vig farsangi élet van ezidéu, mintha ki 

akarnők pótolni a múlt évi mulasztásainkat. 
Majdnem minden szombatra és vasárnapra 
jut egy-egy kedves mulatság. Ilyen minden 
izében jól sikerült, kedélyes mulatság volt 
az aszódi iparos- és kereskedőifjak tánces
télye. Az ügyesen és szépen összeállított 
műsor ugyancsak díszes és szép számú kö
zönséget vonzott — a pazarul kivilágított — 
nagyterembe. Mindezen figyelmességekhez 
még hozzátéve azt is, hogy az ügybuzgó 
rendezőség a megjelent hölgyeknek szép virá
gokkal kedveskedett — őszinte elismerést 
érdemel részünkről. Sokáig felejthetetlen lesz 
azoknak ez estély — akik résztvettek, mert a 
gazdag műsor igazán sok irányú és ked
ves élvezetett nyújtott.

A hölgyszereplők sorában: Weisz Szidike 
k. a. a „Hosszú ruha* című monológgal,

Glasner Rózsika k. a. a „Nővér* cimü gyö
nyörű kőkeménnyel, Lehoczki Teruska k. a. 
a „Bál után* monológgal, szűnni nem akaró 
zajos tapsot arattak. Mi is üdvözöljük őket 
és még sok sikert várunk tőlük.

Conferancier Nagy Ferenc ur volt, biztos, 
jártas, élénk előadásával, sok derűs pillanatot 
keltett. Dobák Rózsika, Dolinszky Bözsike 
kisasszonyok és Leitner Mór ur az „Arany
eső* operettből énekeltek a egy igen bájos 
dalt a viharos tapsokra meg kellett ismétel
nek a fülbemászó kedves nótát. Gratulálha
tunk nekik is.

Fekete Ilonka k. a. vidékünk jeles magyar 
nóta szerzőjének Brucknernek már közked
veltté vált Meghúzták a vásárhelyi . . .  és 
Valahol a faluvégén cimü két dalát énekelte 
el nagy tetszéssel. Lágy hangján és finom 
cimbalomjátékán át még most is fülünkbe 
cseng a szép nóta . . .  Gratulálunk.

Vajda Géza ur a magánjelenetében .vala
mint Dobák Bözsike kisasszonnyal páros je
lenetben igen sikerült alakítást mutatott. Do
bák Bözsike a modern feleség gondolkodását 
és szerepét meglepő biztonsággal és tudással 
jutatta érvényre. Melegen üdvözöljük.

Szelecsényi Sándor urnák kupiéi óriás si
kert jelentettek. A régi, de jó témák a v il
lanyról, footballról szintén ihlették lantját, 
különösen sikerült strófája volt, a villam- 
világitás vibrálásáról. „M i van azzal a v il
lannyal ? Nézd meg lányom Terka ! Semmi 
kérem, csak pislogat a Zderka!“

Végül egy hatásos drámai jelenet követke
zett. Frey Jakab ur a kör fáradhatatlan ügy
buzgó alelnöke, akinek a nevéhez fűződik a 
szép estély sikere: a „Rab a siralomházban* 
cimü jelenetet adta elő, tagadhatatlanul sok 
drámai érzékkel és tudással és nem kevesebb 
átérzessel. Ezen ambíciójához is melegen 
gratulálunk.

Amidőn végül általánosságban is elisme
résünket fejezzük ki úgy az elnökségnek, 
mint a rendezőségnek, valamint a szereplők 
összeségének ezen szép kulturális törekvésért, 
reméljük, hogy ezen megkezdeti utón haladva, 
az egyesület a kitűzött kuitur célját el is 
fogja érni.

Az anyagi siker sem maradt messze me
gölte az erkölcsinek.

Megváltottak jegyeiket : Hermann |ózsef, 
Reiner József, Forschner Mór, Matolcsy Kál
mán, Sáikány László, Vas József, Fischer 
Jakab.

Felülfizetlek : özv. Noszik Istvánné, M ik- 
lián Lászfóné, Neuwirth Vilmos, Szlanka 
János, Weisz Samu, Perényi Rezsőné, Leitner 
Mór, Berger Soma, Kovács Andor, Sándor 
Ferenc, Herceg István, Búzás József, Brelo 
Lajos, Dolinszky Pál, Glasner Mór, Dénes 
Jenő, L>r. Glíick Adolf, Diamant Márton, 
Fekete Adolf, Széli József, Hermann Rudolf.

A vig hangulatnak és tüzes táncoskedvnek
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csak a kora hajnali órák vetették véget.
A mulatság az iju egyesületnek könyvtára 

javára szép összeget jövedelmezett.
/?. K.

Hírek.
— Kinevezés Dr. Szűcs István közokta

tásügyi minisztériumi titkárt a király minisz
teri osztálytanácsossá nevezte ki. Ez alka
lomból Pestújhely község polgársága feleke
zeti és osztálykülönbség nélkül igen szép 
ünneplésre jött össze, hogy kifejezésre jut
tassa szeretetét és háláját mindazon alkotá
sokéit amelyek az ő tevékenységéhez fűződ
nek és amelynek eredménye az alig négy 
éves község bámulatos fejlődésében nyilvá
nul. A kitüntetett Franki Mihály helybeli 
társadalmunk kedvelt tagjának öccse.

— Jubileum. Hanisch György jár. tiiz- 
rendészeti felügyelő 25 éves buzgó és ki
tartó munkálkodást fejt ki a tűzrendészet 
terén. A péceli önk. tűzoltó-testület most ki
eszközölte részére az országos magyar tiiz- 
oltószövetség által alapított 25 éves szolgá
lati érmet és az engedélyezési okmányt s 
egyben felkérte járásunk főszolgabiráját, hogy 
ezen érmet és okmányt neki átadja. Az Ün
nepélyes átnyujtás, amelyen előreláthatólag 
az aszódi és gödöllői járás tüzoltótestületei 
képviselve lesznek, ma folyó hó 15-én d. e. 
10 órakor a főszolgabírói hivatalban fog 
végbemenni.

— Halálozás. Neumann Ármin héviz- 
györki földbirtokos, legutóbb aszódi lakos, 
f. hó 11-én életének 57. évében elhunyt. 
Temetése f. hó 13-án délelőtt 10 órakor 
nagy gyászolóközönség részvételével ment 
végbe.

— A fősorozások elhalasztása A f.
évi fősorozások a tartós nagy hidegben be
fagytak s előreláthatólag csak a forró nyár 
beköszöntével engednek ki. — Ezúttal az 
osztrák sógor kerekedett felül, emennyiben 
a bécsi reichsrath a felemelt ujonclétszámot 
nem szavazta meg S minthogy a wieni 
parlament március 2-ig elnapolta magát s 
az ellenzék mindenár on meg fogja obstruálni 
az ujonctörvény javaslatot, egyelőre belátha
tatlan időkig megrekedt nálunk is az idei 
fősorozás. Elég baj a földmives gazdákra, 
hogy fiaiknak majd legnagyobb dolog idején 
kell megjelenni a sorozó bizottság előtt.

— Közgyűlés. Az aszódi polgári kör va
sárnap február 8-án délután 4 órakor tartotta 
évi rendes közgyűlését, amelyen az elnökség 
és választmány jelentését egyhangúlag tudo
másul véve, a felmentvényt megadták. Ez
után letárgyalva a folyó évi költségelőirány- 
zatott, az ezt követő tisztujitáson a régi 
tisztikart újra megválasztotta a közgyűlés.
A közgyűlést este társasvacsora követte, 
amelyen a tömegesen megjelent tagokon kívül 
mint vendégek Sárkány Ernő járási főszolga
bíró és Madarász Elemér tb. főszolgabíró 
is résztvettek.

Ez alkalommal a szokásos ünnepi pohár
köszöntőt a serleggel Bolla Lajos* gimn. ta
nár, a kör választmányi tagja mondotta. Fe
szült figyelem közt fejtegette a megszokott 
közhelyek és frázisok mellőzésével az igazi 
„szabadság, egyenlőség és testvériség*4 ma
gasztos eszméjét, amely jelige nemcsak a 
serlegen, hanem a kör minden tagjának szi
vébe kell hogy vésve legyen. A tószt igaz

lelkesedést váltott ki a jelenlévőkben, akik
nek nevében Bentsok János elnök ezután az 
ünnepi szónokra, majd a vendégekre ürítette 
poharát. Beszéltek még Sárkány Ernő fő
szolgabíró, Bursits Lajos alelnök, Dr. Faludi 
Sándor, Schneider Oszkár és Némedy Béla. 
A sikerült vacsora után sokáig együtt ma
radt a társaság igen jó hangulatban.

— A M agyarország i M unkások Rok
kan t- és N yugd ijegyle tének központi vá
lasztmánya tegnap tartotta rendes havi ülé
sét pákái Kölber Alajos elnöklete alatt. A 
beterjesztett 1913. évi zárószámadások sze
rint taglétszáma a tavaly beiratkozott 33.017 
taggal 178.434-re emelkedett, fiókpénztárai
nak száma 509. Az egylet 1913-ban 1,030. 
594 koronát, 1913 óta 3,419.160 koronát 
fizetett ki 2492 rokkant tag, 604 árva és 
számos özvegy segélyezésére. A rokkantak 
8.40— 13.60 K-ig, az árvák 1.40—2.26 K-ig 
terjedő segélyt kapnak hetenkint. A segélye
zésre szolgáló törzsvagyon az 1,723 823 K 
szaporulattal 11,040.065 koronára emelke- 
deli. Az állam 1913-ban 10.00 K. 1907 óla 
összesen 42.000 korona támogatást adott az 
egyletnek. Tagja lehet az intézménynek 
minden — bér v. fizetés ellenében bármilyen 
foglalkozást űző — egyén. Beiratási dij 
1 50 K, tagdijak heti 20, 24 vagy 30 fillér. 
A segélyekre 10 évi tagság betöltése után 
válik a tag igényjogosulttá. Az egylet köz
pontja (Bpest, VIII., J< zsef-ulca 23) szívesen 
szolgál közelebbi feivilágositással.

— Szórakoztató est a jav itóneve lő- 
intézetben. Az aszódi leányegyesület kaba
réjának néhány nagysikerű száma közkívá
natra megismételve s uj számokkal fűszerezve 
alkotta műsorát f. hó 1 -én a javitónevelő- 
intézet rajztermében tartott és fényesen sike
rült jótékonycélu szórakoztató estélynek.

A műsort a dal- és zeneegylet kvintettjé
nek Filipek, Rosner, Libucz, Hartyányszky 
és Boldis uraknak a játéka vezette be, me
lyet nagy élvezettel hallgatott a közönség. 
Azután Schneider Oszkár ur „UrániájáM-ja 
következett. Az uj képekkel bővített leírás 
felolvasását lépten-nyomon megszakította a j 
hallgatóság kitörő jókedve és kacagása. A 
felolvasás végén lelkesen tapsolták a szelle
mes szerzőt.

Weiner József ui adta azután elő nagy- j 
sikerű helyi vonatkozása kupiéit, megnövel 
néhány uj strófával, melyeket a lelkes pub
likum zajos tetszéssel honorált. A következő 
mozi újság aktuálitásai után Alexa Emil ur 
adott elő humoros kuplékat. Alexa ur szép 
hangja és kitűnő előadása nagy sikert aratott. 
Most egy humoros mozgókép következett 
hangos derültséget keltve. Ezután füsti Mol
nár Lajos szavalt. A szavaló gyönyörű orgá
numa és szép előadása a közönség lelkes tapsát 
váltotta ki. A zene- és dalegylet kvintettjé
nek szép játéka szerzett még a nagyszámú 
hallgatóságnak élvezetet, mely egy kelleme
sen eltöltött est emlékével távozott.

A jótékonycélra felülfizetni szívesek voltak : j 
Ducker Ödön, Sárkány László, dr. Faludi 
Sándor, dr. Glück Adolf, özv. Münnichshöfer 
Károlyné, Joó Antal, özv. Zsigmond Istvánné, 
Hanisch György, Herényi Rezső, Gyurcsovetz 
Gusztáv, Lengyel testvérek, Brüll Soma, 
Suba István, Walil Adolf, Hermáim József, 
Miiller Emília, Juhász Dezső, Forschner Mór, 
Székely Farkas, Dénes Jenő, Markbreit Zsig
mond, Dóra Ferenc, Gyombola István, Koncz 
Antal.

Az est tiszta jövedelmében az Aszód és 
vidéke jótékony nőegyesülete és a javitóne-

velő-intézeti alkalmazottak segélyalapja osz
tozkodtak.

— Vérségi műkedvelők. Ügyességük és 
szorgalmuk szép jelét adták a vérségi „Köz- 
művelődési Olvasókör44 iparos tagjai e hó 
1 -én, mikor az „Igmándi kispap44 színmü
vet, Tóth Jenő rendezésével előadták. A 
szereplők mindannyian adták szerepét. Fő
leg Steilinger Annuska k. a. Esztikét oly 
kedves bájossággal játszotta, hogy a szép 
számú közönség többször viharos tapssal 
jutalmazta. Méltó partnere volt Novák V il
mos (kispap), no meg az öreg néptanító 
szerepében. Köztetszésnek örvendett Madlena 
Pál, Zitnányi Giziké k. a. Biri szerepében. 
Előadás után vidám tánc volt reggelig, mit 
a bőgő tanúsít. Tiszta jövedelem 100 koro
nán felül maradt.

— Kanyaró járvány. Versegen az isko
lás gyermekek között egyre terjed a kanyaró, 
melynek meggátlására járásunk főszolgabirája 
— a körorvos ajánlatára — bezáratta bi
zonytalan időre az iskolákat.

— Kerüld a korcsmát. Nógrád-Kállón 
egy 30 éves fiatal gazda, vasárnap este be
tért a korcsmába néhány pohár bufelejtőre. 
Megelégelvén a szórakozást, hazafelé indult. 
Alig lépett ki a korcsma ajtaján, a síkos 
lépcsőn megcsúszott s oly szerencsétlenül 
esett hanyatt, hogy koponyája megrepedt s 
dacára a gyors orvosi segélynek 2 órai 
szenvedés után meghalt. Fiatal özvegye és 
kis árvái siratják a szerencsétlen apát.

— Cabaret estély az Aszódi Polgári 
Körben. Nagyban készülődnek már — a 
mindig sikerült mulatságra Az egész rende
zőség permanenciában van és mindent elkö
vet, hogy minél kellemesebbé és szórakoz
tatóvá tegye az estélyt. A kiváló szereplők 
már előre is biztosítják a sikert. A meghívót 
is kibocsátotta már a vigalmi bizottság. Ez
úton is kéri a rendezőség a nagyrabecsült 
közönséget, ha tévedésből valaki meghívót 
nem kapna, szíveskedjék a rendezőséghez 
fordulni.

A meghívó egyébként igy szól :
Meghívó az Aszódi Polgári Kör által 1914 

február 22-én saját helyiségében könyvtára 
gyarapítására tartandó, kabaréval egybekötött 
táncmulatságra. A kabaré kezdete este pont 
81/* órakor. Belépődíj: személyenként 2 kor., 
családjegy (3 személyre) 4 kor. Jegyek előre 
válthatók: Sárkány László ur gyógyszertárá
ban. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és 
az Aszódi Hírlapban nyugtázunk.

A kabarén közreműködnek: Némedy 
Ilonka, Pálus Giziké urleányok.

Az aszódi zeneegyesület: Filipek Sándor, 
ifj Boldis Pál, Libucz József, Hartyánszky 
Vilmos, Rosner Lajos, Salgó Izsó urak.

Bruckner Jenő, Molnár Lajos, Rólh Kál
mán, Schneider Oszkár, Walla Lajos, Weiner 
József urak.

— Hová menjünk ma? Az aszódi ál
landó mozgóban, hol igen érdekfeszilő és 
tanulságos képeket mutatnak be és pedig :

A földalatti város, detektív dráma 3 fel
vonásban. A jó üzlet, humoros. A bájital, 
színes, humoros. A falu bölcse, dráma 1 
felvonásban. A londoni lóverseny, természet 
felvétel. A jó nadrág, rendkívül kacagtató.

Az előadás kezdete délután fél 4 órakor,
— A 2. sz. vasúti és tdviróezrednek 

Vácon való letelepítése ügyében most foly
nak a tárgyalások a hadügyminisztérium és 
Vác város között. Az ezred elhelyezésére vo
natkozó újabb híreinket itt a d juk : Az uj
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vasutezred ezredese, Kopriva Ferdinánd több 
tisztjével s tizenegy katonával állandóan Vá
con tartózkodik. Naponta járják a területet s 
állandóan mérnek, hogy tiszta képet jelent
senek a hadügyminisztériumnak. Pajor Rezső 
dr. a cs. és kir. katonai hadügyi kincstár 
képviselőjének kérésére a polgármester az 
összes kívánt területek telekkönyveit felkül
dötte a negyedik hadtest parancsnokságához, 
ahol a kisajátítások ügyében állandó tanács
kozás folyik. Hiteles értesüléseink szerint az 
ezred váci elhelyezése még nem bizonyos, 
de szokatlanul rövid idő alatt el fog dőlni. 
Vájjon mi aszódiak mikor jövünk kombiná
cióba katonaság elhelyezésénél ?

— A Nemzeti Népszövetség szervez
kedése. Lapunk a mai postával értesítést 
vett arról, hogy a Nemzeti Népszövetség a 
legközelebb már nálunk s a mi vidékünkön 
is megkezdi szervezkedését. A Nemzeti Nép- 
szövetség céljait ismertető füzetet bárkinek 
ingyen küld és részletes felvilágosítást nyújt 
a központi iroda (Budapest, VIIL, Trefort- 
utca 2.) A Népszövetség szervezkedését már 
meg is kezdette és máris több ezer tagja 
van. Egyelőre a Népszövetség a magyar ajkú 
nép által lakott területeken folytatja a tag to 

borzást, mert a nagy népiábor derékhadá
nak innen kell rekrutálódui.

A tisztikar a következő: Prónay Gábor 
báró elnök, Apáthy István dr., Vigyázó Fe
renc gróf alelnökök, Baján Gyula főtitkár, 
Kutkafalvy Miklós dr. főügyész, Huczik Ele
mér dr., Katona Imre, Salamon Rezső dr. 
szervezőiitkarok. A tisztikaron kivül rés/lves-* 
a vezetésben egy igazgató-tanács — melynek 
tagjai Battlay Dezső dr. ügyvéd, Kemény 
Árpád báró, Sándor József az EMKE főtit
kára — s a százötven főből álló választmány.

— Árlejtési hirdetmény. Az aszódi kir. 
javitó-nevelőintézet részére az 1914. évi áp
rilis hó l- lö l 1914. évi december hó 31-ig 
terjedő időre szükséges 2700 klg. azaz Ket- 
tőezerhétszáz kilogramm I. rendű füstölt o l
dalas szalonna és 4500 klg. azaz Négyezer
ötszáz kilogramm I. rendű ikrás disznózsír 
szállításának biztosítása céljából 1914. évi 
március hó 2-án délelőtt 10 órakor az árlej
tést hirdető kir. javitó-nevelőintézet tanács
termében zárt írásbeli ajánlatok elfogadásával 
nyilvános árlejtést fog tartani.

Az árlejtési feltételek ugyanott a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők.

— Japán reklám. Egy tokiói újságban
egy könyvkereskedő áruit kínálja és kijelenti: 
„Üzletem előnyei : 1 . Az árak oly olcsók, 
mint a lutri. 2. A könyvek olyan elegánsak, 
mint egy énekesnő. 3. A nyomás olyan tiszta, 
mint a kristály. 4. A papiros olyan szívós, 
mint az elefántbőr. 5. A vevők kiszolgálása 
olyan előzékeny, mint az egymással konku
ráló gőzhajótársaságok. 6. Szállítás olyan 
gyors, mint az ágyúgolyó. 7. Csomagolás 
olyan gondos, mint a ruha, melyet a szerető 
asszony a férjére ad. 8. A fiatalemberek, akik 
üzletemet meglátogatják, szolid, szorgalmas 
emberek lesznek. 9. A többi előnyöket nem 
lehet szavakkal kifejezni.* K. L.

— A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei 
tűzoltó szövetség december 2 1-én tartotta

igazgató választmányi ülését és őszi rendes 
közgyűlését, Serfőző Géza szövetségi ügyve
zető alelnök elnöklésével. Úgy az igazgató 
választmányi ülésen, mint pedig a közgyű
lésen a bajtársak nagy számmal jelentek 
meg s élénk érdeklődéssel vettek részt a 
napirend tárgyalásaiban. A költség előirány
zata 5914 K bevétellel s ugyanannyi kiadás
sal állapíttatott meg Elhatározta a szövetség, i 
hogy 1914. év folyamán 7 napos vármegyei 
tiizoltószaktanfolyamot rendez s a vármegye 
különböző részein, gócpontonként egy napos 
tiszti gyakorlatokat fog tartani, hogy a tűzoltó
ságokat minél szakszerűbb munkálkodásra 
képesítse. Ugyancsak nagy lelkesedéssel el
határoztatott, hogy évenként vármegyei tüz- 
oltóversenyeket fog tartani a szövetség. Ren
dezte az igazgató választmány a Francois 
Lajos által létesített „Janicsek alapítványt* 
is, mely 500 koronás alapítványnak két évi 
kamatai Flórián napján a vármegye egyik 
legrégibb szorgalmas tűzoltójának adatik ki. 
Mély részvéttel emlékezett meg a szövetség 
Jászberényi Miklós hevesvármegyei tüzren- 
dészeti felügyelő elhunytéról s elhatározta, 
hogy a hevesmegyei szövetséghez, valamint 
a gyászoló özvegyhez részvétiratott intéz. 
Örömmel vette tudomásul a szövetség, hogy 
Pilis, Tiszaujfalu, Szánk és Pétermonostora 
községekben uj önkéntes testület alakult s 
Alpár községben átszerveztetek Elhatározták, 
hogy a tavaszi közgyűlést Monoron tartják, 
az ottani testület szives meghívása folytán. 
Véglegesen betöltötték a titkári tisztséget s 
ti kárrá Udvardy Aladárt, a budapesti önk, 
tűzoltóság tisztjét választották meg s egyúttal 
id. Költler István vármegyei tűzrendészed 
felügyelő helyettesítésével is megbízták. A 
közgyűlés napirendjében felolvasás is helyet 
foglalt. Szalay László hiv. tűzoltóparancsnok 
olvasott fel a ceglédi gőzmalom égéséről. 
Délben társasebéd volt, délután dedig a 
székesfővárosi tűzoltóság IV. őrségét és a 
központi laktanyát nézték meg a megjelentek 
a székesfővárosi tűzoltó főparancsnokság 
szives előzékenysége folytán.

Szerk. Üzenet.
G. J , V. Szeretet a nevelésben. Legkö

zelebb sorát ejtjük. Szívesen fogadunk más
kor is hasonlót.

U. D., G. Az uj főszolgabíró. Közölni 
fogjuk a legközelebbi számunk egyikében. 
Sok most az anyagunk. Máskor is szívesen 
látjuk sorait.

A liqu is . Álom vagy valóság. Még tnindi 
gyenge. Jobban faragja meg.

"

T y ú k s z e m ,
bőrkeményedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN44 használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

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

Hizlalásra legalkalmasabb 
40' o phosphorsavat tartalmazó

T akar mány mész.
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4s/-» 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 készitőnél:

Dr. FLESCH E.
„ K o ro n a “-g y ó g y s z e r tá ra  G Y Ő R  99 .

11387/913.

Árverési hirdetményi Kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. ü lück Adolf 
ügyvéd állal képviselt Dénes Jenő végrehaj
ta tnak  Györk Ármin (nős Bárok Annával) 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehaj-



tási ügyében, a tkvi. hatóság végrehajtató 
kérelme következtében az 1881. LX. L-c 
144., 147. §-a értelmében a végrehajtási ár
verést 596 K 95 f tőkekövetelés, ennek 1918. 
február hó 2-ik napjától járó 5%  kamata 
82 K 70 f eddigi megállapított per és vég
rehajtási s az árverési kérvényéit ezúttal 
megállapított 28 korona költség, valamint a 
csatlakozódnak kimondott dr. Rótli Samu 
ügyvéd által képviselt Briill Soma 114 K 
54 f. tőkeköveteléseinek és járulékainak be
hajtása végett, a pestvidéki kir. törvényszék 
területén lévő Verseg községben a vérségi 
369 sz. betétben A + 1 sorsz. 327 hrsz. 
alatt felvett végrehajtást szenvedett Györk 
Ármin (nős Bárok Annával) nevén álló házra 
2000 K kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést:

1914. évi április hó 8-ik napján 
délelőtt 10 órakor

Verseg község házánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási 

ár két harmadánál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° o át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy annak elöleges bírói 
letétbe helyezését a kiküldött előtt igazolni

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéret tétetik, az 1908. XLI. t e. 25 § a 
értelmében azonnal kiegészítendő.

Gödöllő, 1914. jah. 20 A kir. jbíróság, 
mint tkvi. hat. dr. Krajzell s. k. kir. jbiró

A kiadmány hite léül: 
P. H. K rsits

telekkönyvvezető.

4
8 koronáért

küldök 4 és fél kiló (kb. 50 drb.) sajtolásnál ke
vésbé megsérült finom enyhe virágillata 
p i p e r e s z a p p a n t  

rózsa, litiom tej. orgona, ibolya, rezeda, jázm in  
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta- 

utánvéltelel:
A U F F E N B E R G  JÓ ZS E F B U D A P E S T  

R Á K O S S Z E N T M IH A L

ASZÓDI HÍRLAP_____________
1914. február 14.

A ki

magot vet 
fákat ültet 

virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni 

akar, az forduljon

Mühle Árpád
kertészeti nagytelepéhez

T em esv á r .
D iszföárjegyzék  ingyen és 

4 —5 bérm entve.

Idefigyeljen!

8 5 0 0 0
! pár cipő !

4  pár 9 Korona!
Nagy mennyiségű bevásárlás folytán szál- 

lithat utánvéttel alólirt cég legdivatosabb

2 pár úri és 2 pár női
fűzős cipőt, bántál, vagy feketét, erősen sze
geit talpakkal, elegáns; mind a négy pár 
csak 9 korona. Megrendelésnél szám, vagy 
cm. méret közlendő. Meg nem felelő vissza
vétetik, vagy a pénz visszaadalik.

Cipőszállitási vállalat r.-t., Krakkó.
Esterag. 8 -  780. 5 - 1 0

Hegedű, 16 drb felszereléssel 10 korona.
Tárogató, billentyűkkel ló korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guiiár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. mii segü 16 korona.
A millánói, párisi és I ndom kiállításon aranyérem 

és érdem kereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyz.ék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

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

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

A

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytán 

elsőrendű
e r ő s ít ő  c o g n a c .

K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos
vendéglő jében,

■ -*  A S Z Ó D .
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