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E lő fize tés i á r :
Egész évre 10 kor. 

Fél évre 5 kor.

negyed évre 2 50 kor. 

Havonként . 90 fill.

Egyes szám dia 20 fill. a szó d i h ír la p
H irdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal, 

flyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

A nagy drágaság.

Nincs talán ország a kontinensen, 
ahol nagyobb a drágaság, mint M a
gyarországon, az pedig kétségtelen 
tény, hogy a fővárosnál drágább várost 
keresve sem lehet találni. Az áremel
kedések tiz éve tartják következetesen 
izgalomban a városnak és országnak 
különösen közép és alsóbb osztályát. 
Statisztikailag van már kimutatásos 
bizonyítékunk, hogy az elmúlt évtized 
alatt a háztartási cikkek költségei 83 
százalékkal nőttek az országban, nem 
is szólva Budapestről, ahol az árak 
megduplázódtak, sőt egyes élelmi cik
kek már háromszoros árban kelnek el.

Tudjuk, hogy a munkást, a kisipa
rost és a rosszul fizetett tisztviselői 
kart sújtja a drágaság. Minthogy egye
dül ők azok, akik máról holnapra 
élnek. Ők azok, akik dolgozva keresik 
meg a megélhetéshez szükséges kel- : 
lékeket.

Bármely élelmezési cikk egységmér
téke, akár egyetlen egy fillérrel is ha 
megdrágul, ez a kis ember költségve
tésében igen jelentékeny összeget 
képvisel, úgy le kell szorítania igényeit

és be kell érnie a megszokottnál silá
nyabb élelmi vagy ruházkodási, vagy 
lakásbeli szükséglettel, vagy pedig 
fokozottabban kell kifejtenie azt az 
ipari készséget, amelyet megtanult. 
Mind a kettő határozottan káros.

Piklernek van egy gyönyörű könyve, 
amelyben kifejti, hogy az ember min
den vágyakozása és minden szükség
leteinek fokozására és tökéletesítésére 
irányuló törekvése, a megismerésen 
alapul. Aki megismerte, az igen köny- 
nyen felejti a régi rosszat és csak a 
körülmények rendkivül nyomasztó ha
tása alatt képes megint a régebbi 
életmód fölvételére. Ezért egy rosszabb 
életmód folytatására senki el nem ha
tározza magát. Marad tehát a másik 
föltétel, az, hogy többet dolgozzunk. 
Ami még károsabb a fizikumra, mint 
a silányabb étrend.

Minden szociális intézménynek alap
ját az képezi, hogy az ember m inér, 
kellemesebb és lendületesebb életmód
hoz jusson. Azért játszik a bérharcok
ban a munka idő leszorítása olyan 
nagy szerepet. Az ember nem lehet 
egy rabszolga, vagy házi állat szere
pére kárhoztatva. Az embernek szük
séges valamilyen szórakozás is, és a

legelemibb szükségletek egyikéhez tar
tozik a tiszta és kényelmes lakás.

Ez a nagy és sokoldalú elemi szük
séglet készteti a munkásokat az újabb 
követelések támasztására és ez oka 
annak, hogy az országban nyakra-főre 
csinálódnak a kartellek, amelyek zor- 
dul, a karmaik között tartják a szabad 
versenyt és oly árakat csinálnak, ame
lyek a felsőbb vagyonos osztályt meg
erősítik vagyonúkban és annál többet 
ártanak magas áraikkal a köznek.

A fonák helyzet pedig megcsinálja 
a legveszedelmesebb tagosítást. Mert 
a nép éppen a sok munka által kép
telen a magas szórakozásra. Mert el 
nem képzelhetünk munkás embert, akit 
egy irodalmilag tökéletes színdarab 
mulattatna. Az ő mulatságának szín
helye a korcsma, mulatsága pedig az 
alkohol.

Ámde körülbelül igy fagyunk a kö
zépréteggel is. A kis hivatalnok nép te
kintélyes hányada ugyanilyen szerepre 
van kárhoztatva. Részint csekély java
dalmazásuk, részint a művészi eszkö
zök hiánya okozzák igen sok esetben, 
hogy ezek az emberek is ilyen élve- 
zetekáldozatai lesznek.

Kínosan hat leírni ezt az igazságot,

Különös eset.
— Irta : Ubrankovits Dániel. —

Olvastam, vagy hallottam valahol, vagy 
úgy kigondoltam, nem tudom ; de akárhogy 
s akár miként volt, elmondom; mert azt hi
szem, sokan nem tudják ezt a különös 
esetet.

Egy szegény családnak volt egy fejős 
kecskéje, de mert már nagyon öreg volt, azt 
mondja az ember a feleségének: hallod-e 
asszony? Azt gondoltam, hogy a mi öreg 
kecskénket jó lenne a legközelebbi vásáron 
— még ha néhány koronát rá is fizetnénk — ! 
fiatalabbat kicserélni, úgy sem sok tejet ad 
már, kevés a családnak.

Az asszony beleegyezett s az ember vásár 
napján szépen felpakolja a kecskét a kocsi
jára — még le is takarja — s elindul a 
vásárra. Megy, mendegél, hol lassabban, hol 
gyorsabban, ahogy a lovak birják ; de egy 
helyen, útközben egy korcsmában, meg kell 
állania, ott lakik a komája. Bemegy hozzá s 
addig mig benn van, a lovak falatoznak Ők 
kellen elbeszélgetnek s egy kis itóka bevé
tele után, búcsúzik a komától a koma s mi

után elmondta azt is, hogy miben fárad, 
befogta a lovakat és elment.

A vásáron szerencsés volt az ember, négy 
korona ráfizetéssel kapott egy fiatal fejős 
kecskét.

Mikor hazafelé ment, megint csak meglá
togatta a komát. A koma vicces ember lévén, 
azt gondolta, hogy jó lenne egy kissé meg
tréfálni a kecskét cserélt komáját. Megnézte 
a kocsin levő letakart kecskéi s az éppen 
olyan volt, mint az ő kecskéje. Kapja magát 
— amig a komája odabenn szopogatta a 
savanyú nedűt — hirtelen kicseréli a kocsin 
levő fejős kecskét az ő bakkecskéjével s 
szépen betakarja. Mikor a koma már jól el 
volt látva ilókával, búcsúzik s felül a kocsira 
s megy szépen hazafelé. Megérkezésekor az 
asszony már várja s amint a kocsi megáll, 
közel megy hozzá s lehúzván a kecske ta
karóját, nézi, nézegeti — nagyon gyanúsan — 
a kecskét. Egyszerre elkiáltja magát: Jézus 
Mária, ember, hát megbolondult kend, hiszen 
ez nem tejelő, nem fejős, hanem bakkecske! 
Hát nem volt kendnek szeme, hogy hagyhatta 
magái vén létére becsapni ?

Bámul az ember s nem tudott hinni saját 
szemeinek sem. Biztosan tudja, hogy fejős

kecskét kapott, lehet azonban, hogy rászedte 
az az ember, de tudja hová való, majd hol
nap vissza viszi neki.

Elindul másnap az ember, viszi a bak
kecskét ; de hát az az átkozott korcsma 
megint útba kerül s neki meg kell állaui és 
a komáját meglátogatni.

Bemegy az ember s elpanaszolja baját a 
komájának, ki egész komolyan biztatja, hogy 
hát csak vonja kérdőre azt az atyafit, aki igy 
lóvá tette.

Mig az ember iddogál, a komájának van 
elég ideje kicserélni a kecskéket.

Az ember elmegy s viszi a fejős kecskét 
s mikor meglátja emberét, ugyancsak ellátja 
azt istenkáromolással, hogy hát igy, meg 
úgy, tegye bolonddá az öregapját, miért adott 
neki fejős kecske helyett bakkecskét ? !

A szegény ember hallgat egy ideig, de 
aztán oda megy a kecskéhez s azt mondja : 
úgy látszik kigyelmed vagy rosszul lát, vagy 
pedig vak, hiszen ez a kecske nem bak, 
hanem nőstény és tejelő.

Meghorpan az ember, igazat ad az eladó
nak és se szó se beszéd elhajtat s útközben 
azon tűnődik, miként lehet az, hogy a kecske 
itt nőstény, odahaza meg bak ?



de a sebet csak úgy lehet meggyó
gyítani, ha ismerjük annak keletkezé
sének okát és fejlődését is. Menjünk 
csak bármely magyar városba, nem 
találunk-e mindig —  és hosszasan —  
intelligens embereket a boroskancsó 
mellett. M iért? Mi az oka ennek az 
elfajulásnak? Semmi más, mint a meg
ismerés hiánya. Ezek az emberek nap
hosszat hivatásukkal vannak elfoglalva 
és igy alig jut számukra idő, hogy 
magukat képezzék. Soha nem voltak 
abban a helyzetben, hogy igazi mű
veltséget szerezzenek maguknak. A mi 
műveltségűk van, az tisztán sablonos. 
Iskolai, amit bizonyos létrafok gyanánt 
vesznek, bizonyos állások elérésére.

Az alkoholnak az a veszedelme is 
megvan, hogy felejtet és ők felejtik 
nyomorukat, addig, inig megint a napi 
munka felejtet. De ez már kész dege
neráció. Ez ellen küzdenie kellene az 
államnak ép úgy, mint a társadalom
nak. Mert a nemzet gerincét kezdi ki.
A végokban a drágaságban kell ke
resnünk a fekély orvoslását. M.

Községi ügyek.
— Képviselőtestü leti közgyűlés. Aszód 

község képviselőtestülete május hó 6-án d. 
u. 2 órakor közgyűlést tart a következő tárgy- 
sorozattal:

1. Esküdtszolgálatra képesített férfiak ősz- ! 
szeiró bizottságába egy képviselő-testületi tag j 
kiküldése.

2. Aszód Fő- és Pesti-utcája befásitásának j 
megtörténtéről előljárósági jelentés. 4489/14.

3. Kiskorú Majdán Mihály menhelybeli 
gyermek után fizetendő gondozási dijak fe
dezése tárgyában előljárósági előterjesztés. 
1831/914.

4 Ducker Ödön „Alsó-rétek" dűlőben 
fekvő földjéhez vezető úthoz szükséges te
rület kisajátítása (3010/913)

5 Bizottsági jelentés a felállítandó villa-

__2______________________ ___ ________ _-

Majd ad ő az asszonynak, bizonyosan 
nem jól nézte meg, mert hiszen ez tényleg 
és valósággal nőstény kecske.

Útban visszafelé megint megáll a komá
jánál s az a huncut koma megint csak ki
cserélte a kecskéket.

M ikor haza ér, azt mondja az asszonynak: 
máskor jobban nézd meg a kecskét s ne 
tégy engem bolonddá!

Nézi az asszony, nézi az ember, de akár
hogy nézik, megint csak bak az a kecske.

Az ember nagyot mond s állítja, hogy itt 
valami boszorkányságnak kell lenni a dolog
ban, ez a kecske meg van babonázva, de ő 
többé már nem megy bolondját járni, men
jen az asszony.

Az asszony másnap útnak indul s ő is 
megáll a csárdánál s panaszkodik a komá
nak, hogy milyen bajban vannak a kecske 
miatt. A koma erre kirukkol, hogy hát ő 
volt a ludas, egy kissé meg akarta tréfálni a 
komáját, a komaasszonyt azonban nem akarja 
luddá tenni, ott van a kecskéjük az istálló
ban, majd kicseréljük s mondja meg a ko- 
niámuramnak, hogy ne haragudjék rá, az 
egész csak egy kis áprilisi tréfa volt.
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mos közvilágítási lámpák helyének kijelölése 
tárgyában. . . .

6. Gödöllő község átirata az egyes aszódi
magánfogyasztók által kért áramszolgáltatás 
tárgyában. (1316/914). . .  ...

7. Almási Géza és társai áltál a Liptak 
örökösöktől vásárolt beitelekre vonatkozó 
vázrajz jóváhagyása. (1476/914.)

8. Hercz Sándor és társai illetőségé tár
gyában. (1480/914).

Hírek.
— Az aszódi zene- és dalkedvelők 

egyesületének hangversenye iránt úgy 
helyben, mint a vidéken minden oldalról 
meleg érdeklődés mutatkozik.

A művészgárda és a rendezőség fáradha
tatlan, hogy a kulturális vállalkozást támo
gató közönség sokoldalú igényét kielégítse.

A meghívók már szétküldettek s ha valaki 
tévedésből nem kapott volna, szíveskedjék a 
rendezőséghez fordulni.

Miheztartás végett e helyen is közöljük a 
következőket:

a) Jegyek válthatók: Sárkány László ur 
gyógyszertárában, Vas József ur „Petőfi"- 
könyvnyomdájában, a vasúti állomás pénz
táránál, a hangverseny napján délután a ja
vítóintézeti kapusnál és este a hangverseny 
helyiség bejáratánál.

b) Kedvezmények: Fenti jegyárusító helye
ken az egyesület szereplő rendes tagjai saját 
személyüket és családtagjaikat illetőleg, a 
nem szereplő rendes tagjai saját személyüket 
illetőleg ingyenes belépti jegyet; végül a 
pártoló tagjai saját személyükre vonatkozólag 
féláru belépti jegyet igényelhetnek.

c) A helyek száma zottak, amiért is min
denkinek saját érdekében áll, hogy jegyét 
mielőbb megváltsa.

(/) A hangverseny helyiség megközelítésére 
a gyalogjárók a javióintézeten keresztül ve
zető makadamutat, a kocsik pedig a hatvani- 
utón levő gazdaságon keresztül vezető kocsi
mat használhatják A vendégek szállítására 
autó áll rendelkezésre, mely a piactérről 3/«7 
órától kezdve 5 percenkint indul Az autót 
s/emélyenkinti 30 fillér dij ellenében azok 
vehetik igénybe, akik jegyeiket előre meg
váltották.

e) Italról és ételről Kurcz József vasúti 
vendéglős gondoskodik.

E nagyszabású h ingverseny valóban nemes 
szórakozást fog nyújtani és kevés költséggel 
kellemes módon teljes megértéssel tölthetjük 
el időnket.

A magunk részéről hisszük, hogy sem a 
nagyérdemű közönség, sem pedig a lelkes 
szereplők es rendezők reményeikben csa at
kozni nem fognak

Igazi műélvezetre van kilássunk s a fá
radozás teljes erkölcsi és ai.yagi sikert fog 

i eredményezni.

— Felolvasás. Ma délután 5 órakor tartja 
folytatólagos felolvasását az Aszódi ipari- és 
kereskedelmi alkalmazottak köre, mely alka
lommal dr. Gaal Adolf járás orvos ur „Az 
első segélynyújtásról" és Salgó József ur „Ne 
vándoroljunk ki Amerikába" címmel tartanak 
felolvasást. Tekintettel a felolvasás közérdekű 
és tudományos voltára, kéretnek a t. tagok, 
valamint azok hozzátartozói és minden ér
deklődő, hogy e felolvasáson minél számo
sabban megjelenni sziveskedjenek.

— Változások a nyári menetrendben
Május 1-je egy csomó változást hozott ne
künk a vasúti menetrendben, amelyekről a 
közönség tájékoztatására a következőket kö
zölhetjük

Az eddig éjjeli 1 ó 3 p-koi indult ruttkai 
személyvonat 12 ó 58 p-kor indul Az eddig 
reggel 6 ó 15 p-kor Bpestre menő vonat 
korábban 6 ó 02 p-kor indul, az eddig 7 ó 
54 p-kor Budapestre menő vonat későbben 
8 ó 6 p-kor. Egy uj megállás Aszódon a 
402 S7. gyorsvonat reggel 8 ó 21 p-kor V* 
percre megáll, mely után 8 ó 31 p-kor in- 

| dúl a Bgyarmati helyi vasút (mely eddig 9 ó
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48 p-kor indult). Losoncz illetve Bgyarmat- 
ról a 6711. sz. vonat korábban 11 ó 24 p-kor 
érkezik. A rüttkai gyors délben rendesen, 
ellenben a 401. sz. miskolci (uj megállás) 
12 ó 10 p-kor és a kassai gyors 1 ó 20 
p-kor feltételesen megállanak. Egy uj sze
mélyvonat közlekedik, mely Budapestről 4 ó 
25 perckor indulva minden megállóhelynél 
megállva 5 ó 57 p-kor érkezik, 5 ó 58 p-kor 
indulva Hatvanig megy, hova 6 ó 22 p-kor 
érkezik. Figyelemre méltó, hogy a délután 5 
ó 10 p-kor Budapestről induló 410. sz. sze
mélyvonat Aszódig nem áll meg seholsem. 
Az eddig 7 ó 20 p-kor indult bgyarmati 
helyi vonat ezentúl itt megvágja az eddig 
8 ó 9 p-kor érkezett bgyarmati vonatot, mely 
most 7 ó 44 p-kor érkezik, Losonc illetve 
Bgyarmatról s a 6704. sz. vonat pedig 7 ó 
45 p-kor indul Bgyarmatra. Az eddig Buda
pestről 7 ó 35 p-kor indult hatvani helyi 
személyvonat megszűnt. Ugyancsak lz eddig 
ezt követő kassai személyvonat is korábban 
érkezik, amennyiben Budapestről 8 órakor 
indulva ide 9 ó 14 p-kor érkezik s 9 ó 15 
p-kor indul. Az itt fel nem sorolt többi vo
nat menetrendje nem változott.

A mi a menetrendben első pillantásra fö l
tűnik, az a megszorítás, hogy közönségünk
nek reggeli 9 órától esti 6 óráig még min
dig csak egy személyvonat, a déli áll ren
delkezésére a Budapestre való utazáshoz.

Szükséges volna továbbá egy olyan dél
előtti személyvonat, amely a déli órákban 
érkezne be Budapestről Aszódra, hogy a 
Gödöllőn a bíróságnál és adóhivatalban dol
gukat elvégző felek ne kényszerüljenek Gö
döllőn vesztegelni és ott külön költekezni. 
Azt hisszük, hogy illetékes helyen a közön
ség ily irányú óhaját figyelembe vennék, ha 
azt megtelő módon előterjesztenék.

— Az elválasztás képezi az anya legna
gyobb gondját gyermeke nevelésénél E gond
tól megszabadulnak mindazok, akik már 
tudják, hogy az elválasztás pillanatától a 
gyermek egyetlen tápszere a Phosphatine 
Falieres E kitűnő tápszernek tulajdonítható 
az, hogy az utóbbi években a gyermekeket 
az elválasztás idejében baj nem éri. Egy nagy 
doboz, mely elegendő 3 hétre, ára 3 korona 
80 fillér Kaphttó minden gyógyszertárban. 
Főraktár Zoltán Béla gyógyszertára, Buda
pest, V., Szabadság-tér.

— Első május vörös kakassal. Nógrád- 
Kállón e hó 1-én délelőtt 8 óra tájban Fiuck 
korcsmaros háza körül tűz támadt s az óri
ási szélviharban csakhamar nyolc ház állott 
lángban. A mezőn foglalatoskodó lakosok 
ijedten futottak haza a hatalmas fiistfelleg 
láttára. Oltásra gondolni sem lehetett, csupán 
a védelemre szorítkoztak, melyben segítségül 
voltak a vérségi és kürti tűzi fecskendők. A 
tűz oka ismeretlen. Ember életben nem esett 
kár. Biztosításból a kár meg fog térülni.

— Népház Kallón. Nógrád-Kállón Schlo- 
szár János esperes plébános Népházat óhajt 
létesíteni, mely nemes célra a belügyminisz
ter ur országos gyűjtési engedélyt adott. 
Adományok Czikány Meliton pénztároshoz 
küldendők.

— Felhívás a nőkhöz! Mindazon höl
gyek, kik adnak valamit arra, hogy szép, 
tiszta legyen az arcbőrük, ne iegyen szeplő- 
jük és pattanásaik, használjak bizalommal a 
Kriegner-féle Akácia arckrémet, púdéit és 
szappant. Ezen világhírű kozmetikai szerek 
bámulatos gyorsan tüntetik el a különféle 
arctisztátlanságot és meglepően finomítják, 
iid iiik, szépitik a bőrt. 1 tégely Kriegner-féle 
Akácia-Créme 2 korona, púder 1 kor., szap
pan 1 kor., a gyógyszertárakban és drogé
riákban, de csak Kriegner-félét fogadunk el. 
Postán minden rendelést azonnal teljesít az 
egyedüli készítő: Kriegner gyógyszertár Bu
dapest, Cálvin-tér.

— A Magyarországi Munkások Rok
kant- és Nyugdijegylete vasárnap délelőtt 
a régi országházban tartotta meg XXL évi 
küldöttközgyűlését az ország minden részé
ből megjelent 340 küldött részvétele mellett. 
Kölber Alajos elnöki megnyitójában tájékoz-
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tatta a küldötteket arról, hogy az egyletnek 
jelenleg 192 ezer rendes fizető tagja, 524 
fiókpénztára és 12.350,000 korona vagyona 
van ; 1903-tól mostanig 3.873,270 koronát 
fizetett ki 2794 rokkant és elaggott tag, 662 
árva és számos özvegy segitésére. A küldött
gyűlés Katits Antal igazgató előterjesztésére 
többek hozzászólása után egyhangúlag elfo
gadta a múlt évi zárószámadásokat s a köz
ponti választmánynak és vezetőségnek elis
merő köszönetét szavazott eredményes mű
ködéséért. Ezután az egylet kebelében léte
sítendő választott bíróság elnökeivé dr. 
Borsitzky Imre kir. ítélőtáblái és dr. Kramolin 
Ernő kir. törvényszéki bírákat, elnökhelyet
tesekké pedig dr. Koch Károly kir. Ítélőtáblái 
és dr. Lészay Árpád kir. törvényszéki bírákat 
választották meg, továbbá választottak száz 
rendes és húsz bírósági póttagot a buda
pesti és környékbeli tagok sorából. Elhatá
rozták, hogy az egyesület nagyarányú áldá
sos tevékenységére való utalással az eddigi 
évi tízezer korona állami támogatás föleme
lését kérelmezik. Az alapszabályok módosí
tását célzó indítványokat levették a napirend
ről, mivel a múlt év decemberében módo
sított alapszabályok most vannak jóváhagyás 
végett a belügyminisztériumnál. Végül kö
szönetét szavaztak a hazai sajtónak az egy
let közérdekű céljainak hathstós támoga
tásáért.

— A h ite lbank  közgyűlése. Egyik ré
gebbi számunkban közöltük, hogy az Aszódi 
hitelbank es takarékpénztár r -t. folyó évi 
rendes közgyűlésében nagy mérkőzés folyt 
két párt között az igazgatósági tagsági he
lyek betöltése körül. Az akkor többségben 
levő párt elegedetlen volt a vezetőséggel és 
a régi igazgatók közül négyet kihagyott és 
ezeknek helyére saját embereit ültette. A ki
maradt igazgatósági tagok partja ebbe nem 
nyugodott bele, hanem szervezkedve lépett 
fel az évi rendes közgyűlésen megválasz
tottak ellen és először is alaki okokból tá
madta meg a törvényszéknél a közgyűlésen 
hozott határozatokat. Miután a döntés ebben 
sokáig eihuzödhatik, közben más alapon is 
igyekezett ez a párt a neki kívánatos válto
zásokat, azaz a rendes évi közgyűlésen vá
lasztott igazgatóság elmozdítását keresztül
vinni. Az alapszabályokban gyökerező jo
guknál fogva a részvénytulajdonosok egy- 
tizedrésze rendkívüli közgyűlés egybehivásat 
kérte,amelynek tárgysorozatául az igazgatóság
nak bizalmatlanság szavazása, az igazgatóság 
elmozdítása és uj igazgatóság választása lett 
kitűzve. A rendes évi közgyűlésen választott 
igazgatóság a kívánt rendkívüli közgyűlést 
előbb április 29-ere tűzte ki, majd azt hiva
talos lapjában május 29 éré halasztotta el. 
A szervezett ellenzik azonban mit sem tö
rődve az elhalasztással, április 29-én az 
igazgatóság távollétében megtartotta a köz
gyűlést és minthogy a másik párt teljésen 
elmaradt a gyűlésről, teljes békében bizal
matlanságot szavazott az igazgatóságnak, azt 
el is mozdította és menten uj igazgatókat 
választott, még pedig a következőket: Bent- 
sik József, Bentsok János, Sárkány Ernő, 
Beke Gyula, dr. Deér Endre, Furherr János, 
Ferber Béla, Lengyel József és Briill Soma.

Mint értesülünk a régi igazgatóság nem 
tartja érvényeseknek az április 29-én tartott 
„összejövetelen" hozott határozatokat és ma
gát továbbra is a bank igazgatóságának te
kinti, sőt ezt a határozatot a törvénys/ékné 
megtámadja és annak megsemmisítését pro
vokálni akarja. Ilyenformán még mindig áll 
a harc és kíváncsian tekintünk a további

fejlemények elé. Eddig c><ik egy sebesültje 
van ez áldatlan háborúnál:, a segédkönyvein, 
akin mái is elverték a port. De az adósok is 
jól jártak, mert most, hogy két igazgatóság 
van, ha az egyik megtagadja a kölcsönt, 
megyünk a másikhoz.

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 Bas> cég felperes ré
szére 1433 korona 84 fillér 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 m ájus hó 8 -ik  napjának 
délután V*5 órá ja  tüzelik ki, mikor a bi- 
róilag lefoglalt

paraszt férfi- és fiú 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 has
ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1914. április 6.

(P. H.) L e n g y e l
kir. jbir végrehajtó.

Cistircndü rézgálit
Raffiaháncs (m a junga) la.

Rézkénypor 
Friss Tescheni tea vaj

Friss Sárvári tea va j 
H ungária tea va j

E m entha li és G roi sa jtok 
a leg jobb  m inőségben!

Puszta D óri,
Mágnás és G entry sa jt 

különlegességek!
F r is s  l ip t ó i  t ú r ó !  

Különféle halkonzervek 
Herz-fé le tu ris ta  szalám i különlegesség! 

va lam in t
a M k ir. aszódi jav ító in té ze t v irág  és 
konyhakertészeti term elvényei kaphatók

Székely Farkas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszód (Fo-ulca).

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

3

FootbalMabdák
kicsinyek és nagyok kaphatók a 
Petőfi-könyvnyomda pa- 
pirüzletében, Aszódon.

Egy óra rek lám ké p e n ! Aki 
ingyen aka r órát, még hozzá 
elegáns, precíziós órát urak v. 
hölgyeknek választás szerint, 
Írjon azonnal U hrenhaus Fr. 
Schm idt Prag. W e inberge  

554.

FALUN ÉS VAROSBAN
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a P e tö fi-nyom da pap irüz le tében,
Aszódon.

Egy használt

gőzcséplő-készlet
jutányosán eladó a

puszta-fenyőharajzti gazdaságban
u. p. Aszód.
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A legszóraHoztalétb

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.

lavitási szakműhelyek!
Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

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

1914. május 3.

A legszebb ajándék
i'jiy doboz Petőfi-csout levélpapír, 50 
levélpapír és 50 borilék tartalommal. 
Á ra :  K 150 . Kapható  a P e tő f i -  

n y o m d á b a n , Aszódon.

HIRDETMÉNY.
FA LU D I H E N R IK  ÉS TÁ RSA , budapesti cég 

(V . kerü let) 2000 d arab  SABAR1A perm etezőt
vett át a feloszlott Magyar Ekegyártól avégből, hogy 
ezeket önköltségen alul elárusítsa. E mennyiségből 
még körülbelül 1000 darab készleten van és ez a 
mennyiség, h i a megrendelés idejekorán érkezik be, 
addig*, mig a készlet tart, csakis szőlőtulajdonosok
nak (nem kereskedőknek) a kővetkező rendkívüli 
előnyös feltételek mellett árusittatik :

1. A cég szavatosságot vállal, hogy a SABARlA  
perm etező tömör vörösrézlemezből készült, hogy ez 
könnven kivehető szélkazánnal bir és hogy a per
metező teljesen felszerelve, tömlővel, szórócső csap
pal és csigával, azonkívül szórófejjel és kulcscsal, 
teljesen üzemképesen szállittatik.

2. Aki a permetezőt utánvéttel vásárolja meg, 
azt darabonként 22 korona árban, bármely ma
gyarországi posta- vagy vasútállomásra bermentve 
szállítva kapja és a ládáért mit sem kell fizetnie, a 
gyárnak eddig 36 koronás ára helyett.

3. Aki a permetezőt csak folyó évi október ha
vában kívánja fizetni, azt a gyári 3ü koronás ár he
lyett darabonként 24 korona áron kapja, azonban 
a posta szállítási dijat Budapestről lakhelyéig, kö-

1 rülbelül 1. korona összegben, kell fizetnie és elő
zőleg 24 koroná ól szóló és 1U14. évi október hó 
15-én lejáró váltót kell e cégnek beküldenie.

A SABARlA perm etező a világ összes álla
maiban szabadalmazva van, feltétlen légmentes, ki
bírja a legerősebb nyomást, a szélkazán a tartálytól 
teljesen el van különítve, úgy hogy javításra soha 
sincsen szükség és a cég ezennel is szavatosságot 
vállal minden egyes darabért.

Siessen mindenki e rendelésével, mert a cég 
csak a készleten levő 11)00 darabot szállíthatja a 
fenti kivételes feltételek mellett, minthogy ezen 10U0 

1 darab elfogytával újabb permetezők nem fognak 
I gyártatni, mert a gyártás drágább a fenti áraknál.

Megrendelésnél pontosan közlendő a megren
delő és nejének vezeték- és keresztneve, a lakhely 
és a postaállomás, nehogy a szállításnál hiba tör
ténjék.

A megrendelés így címezendő:

faludi JUnriMs Társa
cfgntK

Budapest, V., Ferenc JdzseMfr 5.

JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
Ezen cég készítményei, úgymint:

Kölnivíz, Kölnivíz-szappan Is ponder
minden jobb drogériában, illatszertárban és gyógyszertárban kaphatók. 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál a
J o h a n n  M a r i a  F a r i n a  gegenüber dem Budolfsplatz

feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson visssza. 
Magyarországi képviselő:

HOLCZER EMIL ZOLTÁN,
B U D A P E S T E N , V i l i .  K E R Ü L E T , S Z IG E T V Á R I-U T C A  16. S Z Á M .

Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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