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Virágország.
Sajnos, Itoyy mi sem valami virá- 

got kedvelő, sem virágkultuszt űző 
nemzet nem vagyunk, pedig ez az or
szág a kiaknázható kincsek országa. 
Földrajzi fekvése a lehető legkedvezőbb 
minden fajta kultur termék létrehoza
talára, de nepe, fájdalom, minden vál
lalkozási kedv híjával való.

Ne kutassuk ennek okát. Lehet, 
hogy azért özönlik ide még abból is 
idegen iparcikk, amiből mi bátran csi
nálhatnánk itthon olcsóbban és szeb
ben, mert nincs olyan kereskedelmünk, 
amely a cikkek számára jó piacot te
remtene; lehet, hogy a magyar tunya
ság az oka ennek a kulturális elpos- 
ványosodásnak, ámde bármiként is le
gyen a dolog, vezessük ezt akármire 
is vissza, annyi bizonyos, hogy olyan 
jelenség, melynek eltüntetésén okvet
lenül dolgoznunk kell.

De ha már a mizériák felsorolásá
ban vagyunk, szükséges, hogy erre is 
rámutassunk. A magyar agricultur nép. 
Jövedelmének föforrása a televényes 
föld, azzal ami rajta terem. Sokkal ki
sebb jövedelmi forrását képezi a föld
ben talált érc. Inkább a gabona, fa 
és a gyümölcs az, amiből a mindin
kább fokozódó szükségletek nyernek 
kielégítést. A logika azt parancsolja, 
hogy ha más téren nem, a földmű
velés terén kerestessék mód arra, hogy 
újabb és újabb jövedelmi ágak nyíl
janak meg.

Egy ilyen jövedelmi ágazat volna, 
ha mi a kertészetet vennénk intenzi
vebb munkálatba. Ha a virágot ép úgy 
tekintenénk értékesitendő cikknek, mint 
a zabot vagy búzát.

Mert ezen a téren nagyon, de na
gyon hátra vagyunk, pedig a nemzeti 
jólét egyik főforrását képezhetné. Az 
országban mindössze talán egyetlen 
számottevő kertészet van: Soroksáron. 
De a szakemberek tudják a legjobban 
—  a virágmüvelést intenziven csupán 
egyetlen virágfajban lehet gyakorolni. 
Azért Soroksáron csakis a gyöngyvi
rágnak van talaja. lehát mindössze 
egy virágfajtánk van, amit itthon is 
beszerezhetünk.

Pedig lehetnénk virágország. A gaz-

dászatok száma, ahol kertészet is van, 
az országban légió. Minden jobb ura- 
ságnak kertészete van, amely az udvar- 
kertet, a parkot rendbe hozza, a virá
gokkal ékesíti és folyondárokkal fo
natja be a régi udvarház ósdi falát. 
Sokhelyütt megvan az üvegház is, ahol 
télen át tenyésztik a virágot, hogy a 
téli vendéglátások ne szűkölködjenek 
élővirágokban. Pedig hát egy kis jó
akarat, a hagyományos petyhüdtség le- 
vetése és átalakithatnók az országot 
virágországgá.

Minden földesur igen olcsón, há
zilag készíthetne egy üvegházat, ahol 
egy-egy virágnemet a kereskedés szá
mára is tenyésztethetne. A kertész sze
mélyzet szaporítását okvetlenül kifi
zetné az a jövedelem, amely az arány
lag csekély befektetés után járna. Mert 
nem csak a hazai szükségletet láthat
nánk el virággal, hanem kiszorítanánk 
a bécsi virágot, az olasz és francia 
importot és mi lehetnénk azok, akik 
a keletet elláthatnánk virággal. Óriási 
piac nyílna meg számunkra. Az egész 
Balkán, Oroszország nagy része és 
Németországból is jókora darab.

Nem kell hozzá egyébb, mint egy 
kevés önbizalom, munka és vállalkozó 
kedv.

Gazdasági folyóiratokban már több
ször szóba jött ez az ötlet, de a kezdő 
lépést nem akarta megtenni senki. 
Most ragadjuk meg az alkalmat és 
menjünk európai utón. Amit kiaknáz
hatunk, azt aknázzuk ki.

Színészet Aszódon.
Előző számunkban hirt adtunk arról, hogy 

Bányai Lajos jóhirü vidéki színtársulata hoz
zánk is elrándul néhány napra. Amint azt 
előre jeleztük, társulata a vidéki színészeink 
javából van összeállítva, igy tehát előadásaik 
és műsoruk teljesen kielégítenék máris szin- 
pártoló közönségünket.

Sajnos itt be kell számolnunk arról is, 
hogy mennyi nehézséggel kellett a társu
latnak megküzdenie, amíg előadásait meg
kezdhette. Először is megfelelő terem sin
csen Aszódon, a legmegfelelőbb talán a Pol
gári Kör terme, amelyet a választmány a 
kör tagjainak kényelmére és jogaira való 
hivatkozással nem akart a színtársulatnak 
arra a pár napra átengedni. A mi vélemé
nyünk az, hogy tekintettel a kulturális célra, |

a tagok jogainak és kényelmének csorbítása 
nélkül a termet át lehetett volna engedni, 
mert már a terem alkalmasabb volta is elő
mozdította volna a szinpártoló közönségnek 
az előadásokon való tömegesebb megjele
nését. Sőt a tagoknak is kényelmesebb lett 
volna a színházba járás, ha saját helyisé
gükbe járhattak volna. Sok várost ismerünk, 
ahol kész örömmel nyitják meg kaszinók és 
körök termeiket a színészetnek, ha arravaló 
más helyiség nem áll rendelkezésre.

Igy azután kénytelenek voltak a Korona
szálló kevésbé alkalmas termében elhelyez
kedni, mely kis térfogatával és rossz akusz
tikájával bizony nem nagyon felel meg a 
kivánalmaknak.

De leküzdve a kezdet nehézségeit husvét 
vasárnap nagy és szépszámú közönség je
lenlétében megkezdhette sorozatos előadá
sait a színtársulat.

Az első napra kitűzték a Királyszinház 
egyik legnagyobb sikerű 3 felvonásos ope
rettjét „NemtudomkáM. E szép zenéjü ope
rettel mutatkozott be a társulat, mely első 
bemutatkozása alkalmával mindjárt megnyerte 
a közönség rokonszenvét és tetszését.

Terünk szűk volta nem engedi, hogy a 
darab meséjét, amely olvasóink előtt bizo
nyára ismeretes, itt elmondjuk, de meg kell 
állapítanunk, hogy a színtársulat szereplő 
gá dája méltán rászolgált a közönség tap
saira, a vidéki színészetet messze fölülmúló 
előadásával.

A szereplők közül első helyen a Nem- 
tudomka szerepét játszó Fehérváry Anikót 
kell megemlítenünk, aki szép játékával és 
táncaival meghódította első megjelenésével 
közönségünket. Igazán e fiatal színésznő még 
igen szép karriert fog csinálni pályáján, ha 
hangja megerősödik és játékával egyenlővé 
lesz; ha ez beteljesül, úgy még mint nagy
nevű művésznőt fogjuk őt viszontláthatni.

Micinek, a félvilagi hölgynek a szerepében 
a nálunk már régebben is előnyösen ismert 
Körössy Valér mutatkozott be. Mondhatnók, 
hogy amióta nem láttuk, hangja megerősö
dött és evvel együtt termete is, ami a szép 
művésznőnek csak előnyére vált. Szerepét, 
melyet teljes ambícióval játszott, s amelyben 
szép hangja teljesen érvényesülni tudott, jól 
aknázta ki. Játékát és énekét a közönség 
nagy tapsokkal honorálta.

A férfiak közül megemlítjük elsősorban 
Ujváry M iklóst (Lencsés), ki ügyes játékával 
sok derült percet szerzett. E színészen meg
látszik, hogy már nagyobb társulatoknál is 
működött, mert játéka teljesen ennek bizo
nyítékát nyújtja.

Gábor szerepében egy igen jó megjele
nésű és kedves, fiatal színész tíaríos Ernő 
mutatkozott be, ki kellemes hangjával az 
amúgy is fülbemászó melódiákat igen szépen 
énekelte. Ő is megkapta kiérdemelt elisme
rését a közönségtől.

Egy igen érdekes alakot — Ponty tanárt



— mutatott be Berényi Gábor mesterien. 
E színészen is meglátszik, hogy nagyobb 
társulatoknál is meg tudja állani helyét, mert 
játéka nagyon preciz volt. Ritkán látni — 
ily kis színtársulatnál — ily előadóképes- 
ségü színészt, ő t is mint társait szívesen 
fogadta a közönség és jó játékát tapssal ho
norálták.

A kisebb szerepekben kitűntek Bartos Eu
génia, Tóthné Manci, Szabó Anna, Halász 
Manci, Fehérváry József, Hegyesi Sándor, 
Erdélyi Rezső és Moóri Sándor.

A rendezésért dicséretet érdemel Erdélyi 
Rezső rendező, a szép és együttes énekért 
pedig Papp Barna karnagyot illeti az érdem.

A hét folyamán e kis gárda még a követ
kező darabokat mutatta be, a közönség saj
nosán, közepes pártfogása m elle tt:

Hétfőn a Kis Királyt, melynek főszerepét 
Kőrössy Valér, Fehérváry Anikó, Bartos 
Eugénia, Bartos Ernő, Berényi Gábor, He
gyesi Nándor és Ujváry Miklós játszották.

Ez előadásról is csak a legjobbat lehet 
mondani, mert igen szép együttest alkottak.

Kedden nem éppen a legsikerültebben 
választották meg az előadandó darabot, mert 
Aszód közönsége nem igen szereti a komoly 
jellegű darabokat. így e napra kitűzött 
Mandarin nagyon gyenge ház előtt lett be
mutatva. E nagyszerű angol* kínai játékban 
mutatkozott be Erdélyi Rezső rendező, mint 
Mandarin, ki a sárgabőrü embert igazán 
teljesen hűen játszotta meg. Jó alakítását az 
is bizonyítja, hogy a csekélyszámu közönség 
is mily elragadtatással nézte nehéz, de há- 
ladatos szerepét és a felvonások végén több
ször kitapsolta. Kívüle niég egy uj szerep
ben mutatkozott be Fehérváry Anikó, itt 
ismét tanujelét adva nagy tudásának. A többi 
szereplők is igen jól megállották helyüket.

Szerdán ismét egy operettet, Évát mutat
ták be nagy sikerrel, amelynek címszerepét 
Körössy Valér játszotta igen szépen.

Csütörtökön este pedig a Vígszínház egy 
niüsordarabját „A Tündérlaki leányokat* 
adták.

E darabban ismét csak első sorban meg 
kell említenünk Fehérváry Anikót, ki Sári 
szerepében oly alakítást produkált, amit sok 
idősebb pályatársnője megirigyelhetne tőle.
E kis „ művésznő* igazán igen sokoldalú, 
mert most már többféle szerepkörben láttuk 
és mindenütt derekasan megállta helyét.

Körössy Valér is igen helyesen fogta fel 
szerepét, ami amellett bizonyít, hogy ö is 
nemcsak mint énekes szubrett, hanem mint 
jellemszinésznő is megállja helyét.

A báró szerepét nagy készültséggel, intel
ligenciával és tudással kreálta Erdélyi Rezső, 
ki e kis társulat rendezője. Játékában ki le
hetett érezni azt a hangot, melyre csak egy 
oly tudással rendelkező ember képes, ki már 
hosszabb és jól kipróbált színész talentum. ! 
Oly szépen rajzolta meg a báró szerepét, 
hogy aki ezt látta, mindig emlékében fogja 
tartani.

Itt meg kell még említenünk Hegyesi 
Nándort, ki igen intelligens és nagytudásu 
színész, de itt ugylátszik még nem juthatott 
megfelelő szerephez.

A többi kisebb szereplők is kitettek ma
gukért.

Pénteken a Berkovits és Társa cimü éne
kes bóhozat került színre, mely oly viharos 
derültséget keltett, hogy a nagy zajtól alig 
lehetett megérteni a színészeket. E darabban 
mutatkozott be Bányainé Emília mint anya- 
szinésznő és Fehérváry Antalné mint ko
mika. Mindketten igen jól megállották he-

__2__________ _______________ __________

lyüket. A többi szereplők is a megszokott jó 
összjátékot nyújtották.

Szombaton délután is tartottak előadást a 
leánynevelő-intézet növendékei részére, mely 
alkalommal a Kis Lord került színre. Az 
előadáson megjelent növendékek jól elmu
lattak e szép darabban.

Este az Aranyeső került színre, mely a 
rendes előadások medrében folyt le.

Ma vasárnap délután fél 4 órakor
megismétlik félhelyárakkal a Berkovits és 
Társa cimü bohózatot Este 8 órakor pedig 
szilire kerül a Cigányprímás cimü 3 felvo- 
násos operett, a Királ/szi.ihaznak egyik leg
kiválóbb müsordarabja, amelyben ismét al
kalma lesz a társulat kiváló erőinek a tőlük 
lelhető legjobbat nyújtani. Csak legyen 
aztán elegendő közönség is, hogy produk
cióikat méltóan honorálja.

A társulat, mint értesülünk, csütörtökig 
április 23-ig marad Aszódon. Műsora e hétre 
a következő:

Hétfőn, április 20-án Bartos Ernőnek a 
társulat énekesének jutalomjátékául adják elő 
a Leányvásárt, a Királyszinháznak nagysikerű 
niüsordarabját. Azt hisszük, hogy szinpártoló 

| közönségünk tömeges megjelenésével fogja a 
művészt honorálni az eddigi előadástkon 
nyújtott kiváló műélvezetért.

Kedden, április 21-én a Limonádéez.tdes 
cimü szép operett kerül szilire.

Szerdán, április 22-én délután a főgimná- 
ziumi ifjúság számára a Kis Lord kerül 
előadásra. Este 8 órakor pedig a társulat 
kedvenc szubrettjének Kőrössy Valérnak 
lesz a jutalomjátéka. Előadásra kerül a Kis 
gróf cimü operette. Itt ismét alkalma nyilik 
tudásának javával brillírozni a kiváló mű
vésznőnek, amit közönségünk bizonyára kel
lően méltányolni és tömeges megjelenésével 
honorálni fog.

Csütörtökön április 23-án — utolsó elő
adásként — Kabaret-előadás lesz helybeli 
hölgyek és urak közreműködésével, ami bi
zonyára nagy közönséget fog vonzani.

A színtársulat — ezt ismételve állapítjuk 
meg — méltán rá is szolgált a pártolásra, 
mert kiváló előadásaival, a legújabb és leg
jobb darabok bemutatásával bebizonyította, 
hogy vidéken is vannak jó színészek, csak 
az alkalom a tehetsegük kifejtésére nagyon 
mostoha niiuálunk. Szakadozó ócska filmek
kel, rémdrámák előadásával dolgozó mozikat 

I — sajnos — inkább pártol a magyar vidéki 
közönség, pedig mennyivel inkább érdemli a 
pártolást a színészet, az igazi művészet, —

! ha jó !
Igaz, évek óta nem volt nálunk színészet 

és ha volt is, rossz volt, igy a közönség 
nagyjában elszokott a színháztól, mert csak 
a tehetősebbje járt a fővárosi színházakba. 
Bányai Lajos igazgató jól összeválogatott 
társulatának érdeme, hogy a közönség kö
zönyét megtörte és színházlátogató publiku
mot nevelt — másnak; mert ha ismét jön 
egy társulat, az már könnyebben fog boldo
gulni minálunk.

___ASZÓDI HÍRLAP______________

Hírek.
— Az aszódi zene- és dalkedvelők 

egyesületének vezetősége és rendezősége 
seiényen dolgozik a május hóban tartandó 
hangverseny programjának összeállításán és 
a mulatság előkészületein.

A szereplő gárda már teljesen együtt van. 
A hangversenyen közreműködnek dr. Faludi

J9J4. április 19.

Sándorné, Halász Blanka, Hermann Manci 
urhölgyek, Dr. Faludi Sándor, Filipek Sán
dor, Salgő József, Libucz József, Har- 
tyánszky Vilmos, Farkas Andor, Boldis Pál 
és Rosner Lajos urak. Már ez a névsor is 
mutatja és biztosítja a hangverseny sikerét.

A hangversennyel kapcsolatban nagyszerű 
élvezetet fog szerezni a közönségnek Kalmár 
Jenő felolvasása is. Kiváló földink ugyanis 
készséggel vállalkozott arra, hogy afrikai él
ményeiről nekünk is beszámoljon. Fővárosi 
előadásait már méltatták legkiválóbb lapjaink 
és tudósaink, ezért ezek nyomán kétszeres 
kíváncsisággal várjuk a nagyérdekü felolva
sást.

A rendezőség dr. Rendes Dezső, Schnei- 
der Oszkár és Molnár Sándor főrendezők 
vezérlete mellett mindent elkövet, hogy fe
ledhetetlen estét szerezzen a publikumnak, 
mely remélhetőleg nagy lelkesedéssel fogja 
a művészi vállalkozást támogatni.

- -  Látogatás. F. hó 15-én a budapesti 
műegyetemnek 26 hallgatója Rejtő Sándor 
műegyetemi tanár, udvari tanácsos vezetése 
mellett megtekintette a javitónevelő-intézet. 
A látogatókat leginkább a kocsigyártó ipar
iskola műhelyei és gyártmányai érdekelték s 
meglepetve szemlélték a mintaszerű műhelye
ket és a kiváló gyártmányokat.

— Ismeretterjesztő előadás mozgó
képekkel Ikladon. Az Országos Magyar 
Iskola-Egyesület Aszód és környéke gazda
köreiben tartandó ismeretterjesztő előadások 
céljára, rendelkezésre bocsátott egy vetítő 
gépet és egy-egy előadás megtartásához 
szükséges a gazdasági élet köréből merített 
felvételeket, amelyek felolvasás kíséretében 
lesznek falra vetítve. A mai nap folyamán 
az ikladi gazdakör rendezi az előadást este 
6 órakor az ikladi népiskola tantermében. 
Műsoron szerepel: „A  gazdasági növények 
betegségei* cimü tétel és egy humoros szám. 
A felolvasást Kühn Ernő tanító tartja. A ve
títőgép körüli teendőket pedig Perényi Re
zső és Róth Kálmán aszódi tanítók végzik. 
Belépődíj nincs.

— Szép akar lenni? akkor használja a 
Kriegner-fele szépitő-szereket, melyek hír
nevesek az egész világon. A Kriegner-féle 
Akácia-crém 2-3 nap alatt minden szépség
hiányt, szeplőt, májfoltott, pattanást, eltüntet, 
teljesen ártalmatlan. Fehéríti, üdíti, simítja a 
bőrt, tehát szépit, fiatalít. Ára 2 korona. A 
Kriegner-féle Akácia-szappan kellemes illatú, 
tartós és üditő hatású, ára 1 korona. Krieg
ner-féle Akácia-púder védi a bőrt a nap és 
szél befolyása ellen, doboza 1 korona. Aki 
ezeket a kozmetikai szereket használja, an
nak nem kell vénüléstől tartania, szépségét 
megtartja a legmagasabb korig, kaphatók a 
gyógyszertárakban. Postán küldi az egyedüli 
készítő: Kriegner gyógyszertár, Budapest, 
Kálvin-tér.

— Nem lesz világos dohány. A pénz
ügyminiszter elhatározta, hogy ezentúl nem 
lesz többé raktáron világos dohány. Csak 
egyféle dohányt fognak használni, a termé
szetes keveréket, amelynek 60 százaléka v i
lágos dohány, 40 százaléka pedig barna. 
Ez a dohány egy árnyalattal sötétebb az 
eddigi szőke dohánynál s bizony nem olyan 
tetszetős, de észrevehetően világosabb szinti, 
mint az eddigi barna dohány s ami a leg
főbb, bár valamicskét erősebb a világos do
hánynál és az ebből készült gyártmányoknál, 
de izletesebb és nem reszelő a fogyasztó 
drága pénzéért.

— A lótulajdonosokat érdekli Katonáék
ezentúl nagyon szigorúan számon fogják tar
tani, hol találnak háború idejére használható
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lovakat. Ezért az 1912. évi 69. t.-c. augusz
tus 1-én lép életbe s annak előmunkálatai 
már most május havában lesznek a községi 
elöljáróság által végrehajtandók. Minden ló
tulajdonos kap az elöljáróságtól egy bejelentő 
ivet, melyet kitölteni s 8 nap alatt a községi 
elöljárósághoz visszaszolgáltatni köteles. Aki 
ezt elmulasztja, kihágást követ el s büntetve 
lesz. Célszerűnek tartjuk e helyen a végre 
hajtási utasítás 20. §-át ismertetni, amely 
következőkép hangzik: 1. Kihágást követ el 
és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, a k i: a) a kitűzött határidőben 
a birtokában levő lovak és jármüvek számát 
és minőségét, valamint a lovakhoz tartozó 
málhás állat felszerelések számát be nem 
jelenti, lovait az osztályozáshoz elő nem ve
zeti, illetőleg málhás állat felszereléseit az 
osztályozásnál be nem* mutatja : b) a nyil
vántartó lapot nem fogadja : c) a nyilvántartó 
lapot gondosan meg nem őrzi, vagy nyil
vántartott lovaival történt változásokat 16 
nap alatt az illetékes községi elöljáróságnak 
be nem je len ti: d) a próba behívás után 
nyilvántartott lovát a nyilvántartó lapban 
megjelölt átadási helyre azonnal elő nem 
vezeti, vagy vezetteti.

— Halálozás. Kertész (Klein) Lipót volt 
aszódi pékmester, most budapesti lakosnak 
neje született Markbreit Anna, életének 48. 
évében hirtelen elhunyt. Férjén kivíil négy 
leánya siratja a szorgalmas derék anyát. 
Temetése pénteken f hó 17-én nagy részvét 
mellett ment végbe a rákoskeresztuii teme
tőben.

— Fdsitják már a Fő-utcdt. E héten 
kedves meglepetés érte a Fő-utca lakosait. 
Megjelentek — nem a fecskék, hanem a 
javítóintézet növendékei Alexa Emil családfő 
vezetésével és elültették szép sorjában a 
néhány rövid év múlva árnyékot adó fács- 
kákat. Most azonban a lakosok érdeke az 
és kívánatos, hogy a fákat kíméljék, a ron- 
gáiókat a hatóságnál följelentsék, az elültetett 
fákat pedig naponta megöntözzék, amíg meg- 
fogamzanak.

— Országos vásár. Ácsán, április 19-én 
és 20-án országos vásár lesz. Első napon 
állatvásár, második napon kirakodóvásár 
tartatik.

— Tüzeset. Aszódon április 14-én éjjeli 
1 órakor a felső-parton veszedelmes tűz 
ütött ki Száraz András házánál, amelynek 4 
lakóház és egy melléképület esett áldozatul. 
Szerencsére emberéletben kár nem történt. 
A veszedelembe került állatok közül egy ser
tés bennégett. A tűz keletkezésének oka meg 
néni állapítható eddig. A nagy szárazságban 
a tűz rohamosan terjedt, a zsuptetős házak 
gyorsan fogtak tüzet. Dacára, hogy az ün
nep után a lakosság éjféli álmából lett fel
riasztva, a tüzet a szélcsendben hamarosan 
lokalizálta a helybeli tűzoltóság Diamant 
Márton alparancsnokkal az élén, akinek nagy 
segítségére voltak Madarász Elemér tb. fő
szolgabíró és Hanisch György jár. tűzren
dészed felügyelő is. A tűznél megjelentek 
dicséretreméltó gyorsasággal a bagi, doinonyi 
és ikladi tűzoltók is. A kár biztosítás utján 
fog megtérülni. Itt megemlítjük, hogy köz

ségünk elöljáróságánál adományok is folytak 
be a szegényebb tüzkárosultak javára ösz- 
szesen 37 korona 70 fillér összegben.

— A kitűnő segéd. Egyik helybeli ke
reskedőnk uj segédet keresett. Az ajánlkozók 
közül egyik megtetszett.

— Józan ember?
— Hogyne.
— Beszél németül?
— Kitünően.
— Tud kellően hazudni?
— Az a speciálitásom.
A segédet felfogadták. Jól is végezte a 

dolgát. Egyszer azonban beállít az üzletbe 
egy német hölgy és kisült, hogy a segéd 
egy szót sem tudott vele beszélni.

— Hiszen maga azt mondta, hogy kitü
nően beszél németül!

— De azt is megmondtam, hogy a ha- 
zudozás specialitásom.

€t$őrendii rfzgálic
Raffíaháncs (majunga) la.

Rézkénypor 
Friss Tescheni tea vaj 

Friss Sárvári tea vaj 
Hungária tea vaj

Ementhali és Groi sajtok 
a legjobb minőségben!

Puszta Dőri,
Mágnás és Gentry sajt 

különlegességek!
F riss  liptói tú ró ! 

Különféle halkonzervek 
Herz-féle turista szalámi különlegesség! 

valamint
a M. kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészeti termelvényei kaphatók

Sz*l('ly Farkas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszód (Fő-utca).
B. v. 442. számhoz.

1914.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. já
rásbíróságnak 1914 évi V. 23. számú vég
zésével dr. Szarnék Marcel ügyvéd által 
képviselt Szarnék és Bass cég felperes ré
szére 1433 kor. 84 fill. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt 1286 korona 50 fillér 
becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői 
kir. járásbíróság fenti számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglalta- 
tók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Aszódon leendő megtartására ha
táridőül 1914. évi á p rilis  hó 21-ik  nap já 
nak délután 3 ó rá ja  tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt

paraszt férfi- és fin ruhanemű
s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
kézpénzfizetés mellett, szükség esetén becs
áron alól is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptó számittatik.

K It Gödöllőn, 1914. április 6.

(P. H ) Lengyel
kir. jbir. végrehajtó.

Ügyes főzőnő
bármily alkalomra ajánlkozik. Cime meg
tudható: Glasner Mórnál, Aszódon.

ÖN KÁROSOPIK
hogyha nem hirdettet:
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

Az Aszódi JCirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hirlapban.

gy csinosan 
bú torozott 
szoba kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.
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Nem lesz többé nedves lakás! □  N e m  le s z  W b b é n e d v e s ^ c e !
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Prospektust, használati utasítást és minden M Ó R  f a k e r e s k e d ő ,  A S Z Ó D ,
egyéb felvilágosítást készséggel ad: V A S  M Ű K  T a K ö r e b l v e u v ,

ASZÓDI HÍRLAP

A UgszóraK odatóbb

Lecithin Cognac
táp lá ló  ereje fo ly tá n t e lsőrendű 

ERŐSÍTŐ COGNAC.

K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos vendéglőjében

Johann Maria Farina Gegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valód i

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériában, gyógyszertárakban és illatszertárakban.

Ne tessék elfogadni
Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül 
valódi, de sokszor utánzóit Johann M a r ia  F a rin a  G eg en üb er dem  R udolfs
p latz. A k ko r sem kell e lfo gadn i helytelen és utánzóit kö ln iv ize t, k ö ln iv iz -  
poudert és kö ln iv íz -szap pant, ha az itt jelzett ered eti készítm ény nem
volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :

HOLCZER EMIL ZOLTÁN Budapest, Szigetvári-u. 16.
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli, hol szerezhető be az eredeti minőség.

MOST JELENT MEG!

A JÉGVILÁG
A SARKKUTATÁSOK

T Ö R T É N E T E
Ir ta  d r. Cholnoky Jenő egyet tanár
Temérdek képpel illusztrált kötetünk a tudo
mány vértanúinak, a Pólusok meghódításáért 
évszázadokon át folytatott, emberfeletti harcát 
ismerteti. A szerző maga is hires világutazó 
és tudós. E nagy értékű Írásában elénk tárja 
azoknak a nagy hősöknek — Hudson, Frank
lin, Scott — megrázó drámáit, amelyek az 
örök fagy misztikus ködében lejátszódtak. Ez 
az első magyar munka, amely az északi és 

déli sark meghódításának történetet adja.

A gazdagon illusztrált kötet ára 6 korona s 

megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.

A legszebb ajándéH
egy doboz Petőfi-csont 
levélpapír, 50 levélpapír 
és 50 boríték tartalommal. 

A r a :  K 150. 
Kapható

a P e tö f i-n y o m d á b a n ,  
Aszódon.

E R K U L E S
ZSÁKMÉSZ
gépileg oltott és őrlőit mész, 
mely te ljesen pó to lja  a dara
bos illetve le o lto tt nieszet.

E g yedáru sitás  és á llan d ó  

ra k tá r  55 kg  zsáko kb an

Forschner Mór
fakercsked ö né l, A S Z Ó D O N .

Arany töltőtollak
4 koronátó l felfelé 50 k o ro n á ig .
Nélkülözhetetlen utazáskor és iro
dában. Elronthatatlan. Kapható a 

Petöfi-nyomdában, Aszódon.

Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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