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Előfizetési á r :
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5  kor.

Hegyed évre 2 .50  kor.

Havonként 90 fill.

Egyes szdm dra 20 f ill. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Hyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nyomdában, Aszód, Főút 482. szám.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

VAS JÓZSEF.
Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 

a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Helytelen gazdálkodás.
Minden embernek természetszerű 

törekvése, hogy gazdaságának forgal
mát emelje és gyarapítsa. E célból 
minden kínálkozó alkalmat igyekszik 
megragadni, amit csak az észszerű 
meggondolás megenged. Felhasználja 
az időjárás változásait, az általános, 
vagy részletes mezőgazdasági fordu
latokat, alakulásokat és legfőképen a 
jó és olcsó kölcsönt.

Apáink irtóztak az adósságcsinálás- 
tól, ami bizony nem is volt rossz szo
kás. Ma azonban már más a helyzet. 
Nem szégyen, ha valaki adós, ha köl
csönt vesz fel és élnek is vele az em
berek, talán még túlságosan is. Ne 
azt vegyük, ki könnyelműen, céltalanul 
s talán igaz ok nélkül csinál adóssá
got, nézzük azokat, akik számítással, 
észszerüleg, hasznos és jövedelmező 
befektetésre vesznek fel kölcsönöket.

Azt tapasztaljuk, hogy, aki jól szá
mított és megállapodott gondolkodású 
ember, jó és olcsó kölcsönnel sikere
sen emelheti gazdasági hozadékát s a 
kölcsön csak hasznára válik.

Sajnos azonban, sokan vannak, akik

tervszerüleg és céltudatosan vesznek 
ugyan kölcsönt, de már helyes számí
tás nincs a munkában. Egyszerűen 
első gondolatuk után mennek, vagy 
másoknak netán sikerült, de a körül
ményeik között nem alkalmazható példa 
után és igen gyakran a szerfelett el- 
szaparodott ügynökök rábeszélésére 
hallgatnak.

A legnagyobb es leggyakoriabb el
hibázott számítást a konverziós ügy
leteknél találjuk.

Soha a konverzió nem volt olyan 
felkapott, mint ma, ami különben az 
alacsony kamatlábban biztos magyará
zatát leli. Divat lett a konvertálás, 
vagy legalább magasabb kamatú köl
csönnek olcsóbbá való átalakítása.

Ez a divat azután áldozatokat kö
vetel és aki számítás nélkül konvertál, 
könnyen ráfizethet a konverzióra, mert 
az bizony nem minden körülmények 
között vezet haszonra, még ha úgy 
látszik is, hanem néha határozottan 
ráfizetésre.

Flogy a lelkes konvertálóknak vilá
gosabban beszéljünk, egy példát állí
tunk ide, amelynek iratai csak nemré
giben voltak kezeink között.

Egyik vidéki embernek volt egy vi

déki pénzintézetnél egy 5000 és egy 
2000 koronás kölcsöne. Olcsóbb köl
csön reményében nemrégiben egy fő
városi intézethez fordult és amit kért, 
megkapta, vagyis felvett 8000 korona 
külön jelzálog kölcsönt.

A takarékpénztári kölcsönök még 
nem voltak régi keletűek, úgy, hogy a 
folyósítás alkalmával levont különféle 
takarékpénztári dijakat, a különféle 
bélyeg esetleg ügyvédi költségeket, 
mindenféle iratok beszerzésének költ
ségeit, hogy úgy mondjuk, még ki 
sem heverte a kölcsön.

E kölcsönök visszafizetését a fővá
rosi intézet teljesítette s mindkét köl
csön után 3— 3°/o kártalanítási dijat 
kellett fizetni, ami már magában véve 
210 korona volt. A két kölcsön törlési 
engedélyére, törlési kérvényre ragasz
tott bélyeg és a törlési munkadija le
hetőleg mérsékeltebb felszámítás mel
lett kitett 50 koronát. Vagyis eddig a 
ráfizetés 260 korona.

Most jön a fővárosi intézet 8000 
koronás kölcsönének bekebeleztetése, 
majd a leszámítolás és ekkor Vi0/o ér
tékesítési dij levonása. Ez mintegy 60 
korona oly kiadás, melyet csak hosz- 
szabb lejáratú kölcsönök nem érezhet-

Egy a sok közül.
A berlini esküdtszék tagjai egy szép ta

vaszi napon több kisebb és nagyobb bűnös 
fölött hoztak már ítéletet. Csak még egy 
bünflgy volt hátra.

A fogházőr egy nőt vezetett az esküdt
szék elé.

A nő 30 éves lehetett, ruhája egyszerű és 
tiszta, de arca halvány és rajta a szenvedés 
barázdái. Az éhség ritt le minden vonásai
ból. Fáradtan vonszolta magát karján egy 
csecsemővel, mely halálszerü álomban, tel
jesen elgyengülve, anyja keblén pihent.

Esdöleg tekintett az elnökre, miközben a 
vádlottak padjára nézett.

— Üljön le, — szólt az e lnök; a nő hálás 
tekintettel leült.

Az elnök elővette az iratokat.
— ön  Elbersné ?
— Igen elnök m\ én vagyok.
— ön  avval van vádolva, hogy a múlt 

szerdán egy kávéházba ment és ott Neu
mann úrtól alamizsnát kért. Mit szól hozzá?

— Nem ismertem azt az urat.
— Beismeri tehát, hogy koldult?
— Igen.

— És mit tud felhozni védelmére?

A szegény nő tágra nyílt szemeiből két 
könycsepp hullott alá, fejét pedig szomorúan 
lehajtá.

— Úgy sem segít rajtam semmi — sut- 
togá halkan.

— Szedje össze piagát jó asszony — 
szólt az elnök kelleténél jóságosabb hangon 
— és beszélje el, hogy mi vitte e lépésre; 
talán segíthet valamit a dolgon.

— Férjem — igy kezdé vallomását a sze
gény nő — fél év előtt hütlenül elhagyott és 
két gyermekről kellett gondnoskodnom. Na
gyobb gyermekem meghalt az éhségtől és 
ez is, ki most itt keblemen pihen, nem fog 
már sokat szenvedni. Napokon, sőt heteken 
át kerestem munkát, de hasztalan. Tisztes
séges és becsületes akartam maradni, igy 
aztán éhen kellett volna meghalnom. Magam

1 részéről nem lett volna ez oly nehéz, mert 
ha az ember két-három napig éhezett, akkor 
már mit sem érez és a halál úgy hiszem 
könnyen bekövetkezik. De mi lesz szegény 
gyermekeimből . . . Munkát kellett szerez
nem. Végre kaptam munkát mint varrónő 
egy női divatüzletben. Kora reggeltől késő 

i éjszakáig dolgoztam.

— És mennyit keresett ezen munkájával? 
j — kérdé az ügyész.

Ha iparkodtam, akkor 60 fillért egy nap, 
de legtöbbnyire csak 30—40 fillért, — fe
lelt az asszony. Megmondhatom az üzlet 
címét is, ahol különben a száz munkásnő 
mindegyike bizonyságot tehet szavaimról.

Néma csönd következett. Az elnök és es
küdtek egymásra néztek. Egyik esküdt hal
kan a másikhoz igy szó lt:

— Nem-e inkább az üzlettulajdonosnak 
kellene itt a vádlottak padján ülni, mint 
ennek a szegény asszonynak?

— Ezen csekély keresményből — folytatá 
a vádlott — naponta lakbért, élelmet és 
egyebet kellett fizetnem, a varráshoz szük
séges cérnát magából az üzletből beszerezni, 
ahol mégegyszer oly drágán adták, mint 
máshol . . .

A szegény nő sírni kezdett.
— Lehet, talán, hogy jobb sorsom lett 

volna és némi kedvezményben is részesü'ök, 
ha női becsületem és hitvesi hűségein áldo
zatul hozom, mert az üzletben levő férfiak 
gyakran tettek szemtelen ajánlatokat. . .  de 
ezerszer inkább éhen halni, mint . . .

— így aztán a múlt héten elbocsátottak. 
Térden állva könyörögtem, hogy tartsanak
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nek meg, de hamaros visszafizetés 
mellett, mint minden pénzintézetnél, 
úgy itt is feltétlen vesztességet jelent 
az adósra nézve az eddigi vesztesség, 
ami tehát ebben az esetben már 320 
korona.

Még szerencse, hogy a fővárosi in
tézeti kölcsönnek nem voltak bélyeg
költségei s amellett kártalanítási dijat 
nem számított, amely kedvezmény ha 
nem lett volna, még nagyobb veszte
séget lehetne kimutatni.

Mert az adós itt nem állott meg. 
Hall valami olcsó pénzről beszélni, 
kapja magát és visszafizeti a fővárosi 
intézeti kölcsönt akkor, amikor még 
alig melegedett bele.

A legújabb kölcsönét már ügyvéd 
csinálja. Tegyük fel, hogy az ügyvéd 
semmi közvetítési dijat nem számit, 
még ez esetben is megszaporodik a 
költség. Iratok beszerzése, kötelezvény 
bélyege, bekebelezési illeték, bekebe
lezés körüli bélyegköltség és munkadij 
az ügyvéd számlája szerint legkeve
sebb kitesz 200 koronát. Tehát most 
már 520 koronára rúgott a vesztesség.

A legújabb kölcsön talán látszólag 
egy igen kevéssel olcsóbb kamatlábú, 
de feltételeiben sokkal hátrányosabb, 
mint a fővárosi intézeti kölcsön volt. 
Itt nem készpénzben, hanem árfolyam 
értékű záloglevélben kapja a kölcsönt, 
mi már a folyósítás alkalmával kerek 
360 korona hiányzatot jelent.

Végeredményében tehát azt látjuk, 
hogy attól az időtől fogva, mikor az ■ 
adós az első takarékpénztári kölcsö- 
neit hozta rendbe, a budapesti intézeti 
kölcsönt felvette, visszafizette és uj 
kölcsönhöz folyamodott, szóval ezen 
nem is egy évi idő alatt 920 koronát |

meg. De mindhiába. Sok előkelő hölgy, ki 
unalomból, vagy azért dolgoznak, hogy ma
guknak némi zsebpénzt szerezzenek, sokkal 
jobban és olcsóbban dolgoznak, mint mi, 
volt a válasz. És midőn a főnököt kerestem, 
azt felelték, hogy elutazott uj birtokára . . . 
Birtokára, melyet munkásnői, eme fehér rab
szolgák véres verejtékükkel szereztek neki, 
fejezé be elkeseredve védelmét.

— így hát ön jó asszony, egy hét óta 
kenyér nélkül van ? — kérdé az elnök.

— Igen és miután nem akartam, hogy e 
kisded éhen elpusztuljon és miután férjem 
elég lelketlenül itt hagyott és ki tudja hol 
csavarog, nem tudtam maganion máskép se
gíteni, mint bemenni egy kávéházba és ott 
kezemet alamizsnáért k inyú jtan i. . . életem
ben először koldulni. És ha Neumann ur 
ahelyett, hogy följelent, 20 fillért ad, akkor 
segítve lett volna rajtam.

— Egy kép az életből a sok közül, — 
szólt az egyik esküdt.

— Mégis csak égbekiáltó kegyetlen eljárás 
— mondá a másik.

Az elnök nem talált elég okot a vádlott 
teljes fölmentésére. Koldult és igy vétkezett 
a törvény ellen. Tehát bűnös.

ASZÖDI HÍRLAP

fizetett rá a konvertálásra, tehát mig 
vagyoni előnyt akart szerezni, magát, 
családját és gazdasági átlagát 920 ko
ronával rövidítette meg,amely igen nagy 
összeg olyan vagyonhoz mérten, amelyik 
csak 2000ikorona! kölcsönt bir el. Igaz, 
hogy talán a kevés kamat kíilönbözet- 
ben némi kárpótlást kaphat, igaz, hogy 
az utolsó kölcsöne első megterheléseit 
hosszú éveken át valamennyire elvi
selheti, de éppen olyan emberekről 
van szó, akik nem jól számítanak, nem 
jól gondolkoznak s igy szinte várható, 
hogy ha még olcsóbbnak látszó köl
csönt sejt meg rövid idő alatt, leg
újabb kölcsönét is visszafizeti és min
dig csak további vesztességet okoz 
magának, mig ő vagyoni gyarapodást 
akart, addig rossz számítással elkon
vertálta az egész vagyonát.

Az emberek olyan meggondatlanok! 
Hányszor kell tapasztalnunk, hogy az 
adóst nem is az olcsóbb kamatláb 
biztatja, hanem személyeskedés vagy 
ellenlábaskodás. Valamiért megharag
szik és más helyről vett pénzből, dac
ból is visszafizeti kölcsönét, melyre 
pedig oly sokat költött és amelynek 
előnyeit csak ezután élvezhette volna.

Kinek csinált kárt? A pénzintézet 
az ő legtöbbször kis kölcsönének el
vonását meg sem érzi, de megérzi a 
kárt ő maga. A ki vagyoni gyarapo
dást akar, ne felejtse soha szem elől, 
hogy ésszel gazdálkodjunk. T.

Hirek.
— Záróünnepély. Az aszódi ág. h. ev. 

főgimnázium Petőfi Önképzőköre ma junius 
14-én délután 4 órakor a gimnázium torna
csarnokában tartja ének- és zenevizsgával

Az elnök tanácskozott az esküdtekkel. 
Azután fölemelkedve helyéről, kihirdette az 
ítéletet, mely három márka pénzbírságból, 
vagy egy napi fogságból állott.

— Ez a legenyhébb büntetés — tette 
hozzá — és a törvény megkívánja.

— Köszönöm, szólt a szegény nő, miköz
ben helyéről fölemelkedett és távozni készült.

Az elnök azonban hangosan igy szó lt:
— Koldulni ugyan a törvény értelmében 

tiltva van, de alamizsnát*adni nem. Lépjen 
közelebb Elbersné.

És midőn ez odalépett, nagyobb összeget 
adott át neki e szavakkal:

— Itt van ez a csekélység, hogy élűn ne 
halljon.

A szegény nő alig mert hinni szemeinek 
és füleinek. Remegve nyúlt a pénz után, mi
közben sápadt vonásai a boldogság és öröm
től ragyogóvá lettek.

— A jó Isten fizesse meg — akarta zo
kogva mondani, de már akkor sok kéz nyúlt 
feléje. Az esküdtek, a bírák, az ügyész, sőt 
még az írnokok is bőséges alamizsnát ad
tak neki.

A vádlott pedig hálás szívvel távozott a 
tárgyalási teremből.

B.

kapcsolatos záróünnepélyét a következő mű
sorral :

1. Marschner Henrik: Tavaszi dal, énekli 
a gimnázium vegyeskara. 2. A magyarok 
istene, irta Petőfi Sándor, szavalja Micsinay 
Elek IV. o. t. 3. Donizetti: Egyveleg „L u 
ciádból, játsza a gimnázium vonós zene
kara. 4. Petőfi diákélete Aszódon, irta és 
felolvassa Csörgi János VI. o. t. 5. Pán ha
lála, irta Reviczky Gyula, előadja Zachár 
Béla VI. o. t. 6. Mazas: Duó, játszák Ha- 
berl Pál és Sándor József IV. o. t. 7. Szó
noki beszédgyakorlat. Shakespeare Julius 
Caesarja III. felvonásából a II. szint bemu
tatják : Kovács Sándor VI. o. t. Brutus, Bal
lagó József VI. o. t. Antonius, Márta Antal 
VI. o. t. Első polgár, Soltész Lajos VI. o. t. 
Második polgár, Turányi János VI. o. t. 
Harmadik polgár, Hanover Miklós V. o. t. 
Negyedik polgár. A bevezető előadást Ke
mény Gábor VI. o. tartja. 8. Beethoven: 
Himnusz az éjhez, énekli a gimnázium 
vegyeskara.

Öt perc szünet.
9. Leybach: Faust fantázia, zongorán ját

sza Szvoboda Sándor VI. o. t. 10. A szerel
mes tenger, irta Petőfi Sándor, elmondja 
Soltész Pál VI. o. t. 11. Deák Ferenc gyer
mekkorából, anekdota Tóth Béla gyűjtemé
nyéből, elmondja Gáspár Béla IV. o. t. 12. 
Weber: Trió, játszák Szabó Sándor 111. o., 
Haberl Pál IV. o. és Szeitlében Lajos VI. o. t.
13. A cigány arcképe, Gárdonyi Géza humo
ros rajza, előadja Fábry Kálmán VI. o. t.
14. Szavalat zenekisérettel. Csokonai Vitéz 
Mihálynak „A reményhez41 című költeményét 
előadja Bruckner László VI. o. t. Lavotta 
zenéjét hegedűn játsza Spitzer Imre és Bal
lagó József VI. o. t., zongorán : Szvoboda 
Sándor VI. o. t. 15. Petőfi Sándor Búcsú
beszéd cimü költeményét, mellyel a költő 
1838-ban növendéktársai nevében búcsúzott 
az aszódi gimnáziumtól, előadja Danisa Va
lér IV. o. t. 16. Szózat, Erkel Gyula átira
tában, énekli a gimnázium vegyeskara.

— A kútba esett gyermek. Havlits De
zső és Elemér cemenllapgyártó telepén a 
már régebben használaton kívül lévő kutban 
aranyhalakra horgászott szülei távollétében 
Lajkó István 9 éves fiú. Horgászás közben 
úgy látszik beleszédült a kútba és ott lelte a 
halálát. Az este hazatérő szülők nem tudták 
hová lett s igy kutatás közben látták, hogy 
a kutat befedő deszka félre van huzva a 
helyéről, igy vették észre a szerencsétlensé
get. Természetesen halva húzták már ki a 
gyermeket, aki az orvosok véleménye szerint, 
nem is a vizbefullás miatt, hanem már esés 
közben agyszélhüdés következtében halt meg 
s igy valószínűleg már halva esett a vízbe. 
Szerdán, f. hó 10-én temették el a szeren
csétlenül járt fiút nagy részvét mellett.

— ötéves találkozás. Az aszódi leány
nevelő intézet 1909. évben végzett növen
dékei junius 8-án tartották meg ötéves ta
lálkozójukat az intézetben. 23 volt növendék 
közül 14 jelent meg, a többiek kimentették 
távolmaradásukat. A messze távolból érke
zőket a vonatnál társnőik Fischer Ilonka és 
Hacker Emmy fogadták, ahonnét együiicsen 
az intézetbe a tanári kar üdvözlésére in
dultak. A viszontlátás örömei után délelőtti 
11 órakor kivonultak szeretett volt igazgató
juk, Adél néni, sírjához, amelyre koszorút he
lyeztek el. Ezután az intézet vendégeiként a 
közös ebédlőben ebédelve visszaidézték az 
intézetben töltött kellemes idők kedves em
lékeit, majd az intézet újabb berendezéseinek

1914. junius 14.



1914. junius 14.

a háztartási és kereskedelmi tanfolyamok 
megtekintése után elnök-társnőjük Fischer 
Ilonka vendégei voltak uzsonnára. Egy kel
lemesen eltöltött nap emlékével gazdagabban 
utaztak azután el este a szélrózsa minden 
irányába, azzal az elhatározással, hogy újabb 
öt esztendő múlva ismét eljönnek.

— Vasárnapon bezárt üzletből az ud
varon át sem szabad árut kiadni. A bel
ügyminiszter 1913. évi 275. sz. alatt a kö
vetkező határozatot hozta: K. J. kereskedő 
ellen vasárnapi niunkaszíinet megszegése 
által elkövetett és az 1891 : XIII. t.-c. 1. 
§-ába ütköző kihágás miatt az idézett tör
vénycikk 6. §-a alapján folyamaiba tett ki- 
hágási ügyben, ezen harmadfokú rendőri 
büntetőbíróság a következő végzést hozta: 
A másodfokú Ítélet ellen terhelt által előter
jesztett fellebbezést a Rbsz. 178. §-a alapján 
hivatalból visszautasítja. Mert az adott eset
ben az első és másodfokú Ítélet a vád tár
gyát kimeríti, másrészt pedig a bezárt üzlet
ből az udvaron át árunak kiadása az 1891. 
évi XIII. t.-c. 1. §-ába iitk iző  kihágás tény- 
álladékát magában foglalja.

— Tanonciskolái évzáró vizsga. Az
aszódi tanonciskola évzáró vizsgálatát f. évi 
junius hó 21-én, vasárnap délután 2 órától 
kezdve a főgimnázium rajztermében tartja 
meg, melyre községünk polgárságát a ta
nonciskolái bizottság már ezúttal is tisztelet
tel meghívja. Ugyanott lesz a tanoncok rajz- 
kiállitása is.

— Záróvizsgálatok. Az aszódi izr. elemi 
iskolában az évzáró vizsgálatok junius hó 
22 és 23-án tartatnak meg.

A vizsgálatok sorrendje a következő :
Junius 22-én délelőtt 8 — 10-ig I. és II. 

osztály. Junius 23-án délelőtt 8 — 10-ig III. 
és IV. osztály.

Az aszódi róm. kath. elemi iskolában az 
évzáróvizsgák a következő sorrendben tar
tatnak meg és pedig: 15-én, hétfőn d. c. a 
III., d. u. a 11, 16-án, kedden d. e. a IV., 
V. és VI., d. u. az I. osztályban.

A vizsgákra az érdekelt szülőket és tan- 
ügybarátokat a tantestületek tisztelettel meg- 
hívják.

— Egy sorozat művészies reklámbé-
lyeget adtak ki a „Bersonmüvek" Budapest, 
V I I , amelyek mindenkinek ingyen megkül
denek egy 5 filléres levélbélyeg beküldése 
után.

— Veszett kutya. A Verseghez tartozó 
Mindszent pusztán Janota János kutyája 
hirtelen megveszett és sorra marta a kutyá- 
k2t. A veszélyt nem ismerő gazdája felesége 
csitította s bizony őt is megharapta, sőt egy 
szomszéd kis leányt is. Az este hazatérő gaz
dáját is harapással fogadta, igy mindhármu
kat a budapesti Pasteur-intézetben ápolják. 
Ez esetből kifolyólag járásunk főszolgabí
rója 40 napos ebzárlatot rendelt el.

ASZÓDI HÍRLAP

— Községi közgyűlés. Verseg község 
képviselőtestülete e hó 12-én délelőtt tartotta 
gyűlését. Első pont a torony órájának újra 
készítése volt, melynek költségéhez a község 
szívesen hozzájárult nagyobb összeggel. Majd 
ismét (ki tudja hányadszor ? !) a rég vájudó 
iskolaépítés ügye tárgyaltatott. A vármegye 
újból végliatározatot hozott s elrendeli a 2 
tantermes községi iskola építését s a régi 2 
tantermes rk. iskola jókarba hozatalát. Ezt 
persze megint megfellebbezték. Több károsult 
és segélyre szorultnak utalványozott még ki 
a képviselőtestület 5— 10 korona segélyt s a 
gyűlés véget ért.

— Jubiláló szövetkezet. A vérségi hitel- 
szövetkezet e hó 7-én ünnepelte 25 éves 
fennállásának emlékét s ez alkalommal tar
totta évi rendes nagy gyűlését Acsay Vilmos 
elnöklete alatt.

— Záróvizsga. Versegen a gazdasági is
kola e hó 1-én s az elemi iskola 2-án tar
totta Dobó István iskolaszéki elnök vezetése 
alatt záróvizsgáit, mely alkalommal a VI. 
osztály vizsgáján Kneppó János iskolafelü
gyelő is megjelent.

— Betörés a szövetkezeti boltba. A
Vérségi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 
boltját ismeretlen tettesek felnyitották s on
nan éjnek idején 1400 korona értékű árut 
elloptak, melyet a Gazdák Biztosító szövet
kezete megtérített.

Sport.
Múlt vasárnap igazán nagyon kellemetlen 

helyzetbe hozta az ASE vezetőségét a Bu
dapesti Csepeli Atlétikai Club. Egész egy
szerűen minden értesítés nélkül elmaradt. 
Az ASE nem fogja niegtorlatlanul hagyni 
ezt az eljárást, hanem panaszt nyújtott be az 
orsz. szövetséghez.

Kétszeresen érdekes és szép lesz a 21 iki 
mérkőzés, amellyel a múlt heti csorbát akarja 
a vezetőség kiköszörülni. A Vasutas Sport 
Club legénysége teszi tiszteletét. A csaknem 
csupán a Nemzeti Sport Club tagjaiból álló 
csapat remélhetőleg oly szépen és fejlett 
technikával fog játszani, hogy a közönség is 
teljesen meg lesz elégedve a vendégcsapat 
klasszis játékával. Tavaly is voltak nálunk 
és az akkori eredmény 3 : 1 voit a mi ja
vunkra. A mostani megerősödött csapatunk
kal ily jó eredményre nem is számíthatunk.

Házeladás.
G.tlgamácsán, a községházán, 1914. junius 
14-én délután 5 órakor Dr. Racz orvos 
háza önkéntes árverésen eladatik. Ugyan
csak e naptól fogva bútor, zongora, hintó 
és háztartási berendezési cikkek eladat

nak dr. Rácznál.

3

legfinomabb (alxi) saláta olaj.
Mindenféle olaj és porfesték

Terpentin, kence (firnisz), brunolin. 
Gyorsan száritó „Rapidol" olaj 

festéket és ecseteket stb. 
Különlegességek idei termésű melegágyi 

termékek úgymint uborka, ka
ralábé, zöldborsó, spárga, tök.

Ananász is Handalup-dinye. 
Ananász földi eper.

M. kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészet összes termelvényei 

kaphatók:

SzfK'ty farHas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszód (Fó’-ntca).
TELEFO N 21.

FootbalMabdák
kicsinyek és nagyok kaphatókba 

Petőfi-könyvnyomda pa- 
pirüzletében, A s z ó d o n .
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WÁ6NER „Kangszer-Király" újdonságai:
Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, Fuvola, igen jó minőségű, billentyűkkel, réz-
domboru Stainer forma, tokkal, vonóval 16 ékitménynyel csak 8 korona. Kezdőknek
darab felszereléssel csak 12 kor. Finomabb különösen ajánlható. Hangversenyfuvolák 15 

20 és 30 korona. koronától feljebb.

Kéijen a .;aját érdekében 
ingyen és bérmentve fény
képes hangszerárjegyzékét. 
Óvás! Figyeljen a „Wág- 
ner“ névre, hogy máshoz

Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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