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Kéziratokat nem aduuk 
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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a- Petőfi- 
nvjomdában, Aszód, Főút ^82. szám.

Községi tartalékalapok.
Köztudomású dolog, hogy az év 

nyári hónapjaiban — épp mostanában 
veszi kezdetét ez az idő —  amikor a 
falvak adózó publikuma a mind inten
zivebbé váló mezei munkával van el
foglalva, de egyébként is képtelen 
köztartozásokat fizetni, rendszerint 
üresek a községi pénztárak, úgy, hogy 
igen gyakran még a személyi kiadá
sok kifizetése is a legnagyobb nehéz
ségekbe ütközik. Gyakorta megesik az 
is, hogy a község mint erkölcsi tes
tület, még a saját ingatlanai után ese
dékes adókat sem képes a kir. adó
hivatalokhoz lefizetni és tetemes kése
delmi kamatokat, végrehajtási illeté
keket viselni kénytelen. Ezek a vesz
teségek és azok a kellemetlenségek, 
amelyek a községi pénztárak eme idő
szakos fizetésképtelenségével kapcsola
tosak, már régebbi idő óta foglalkoz- ! 
tátják a jegyzői kart azzal a gondo
lattal, miképen volnának a községi 
pénztáraknak rendszerint előálló nyári 
fizetési zavarai elhárithatók, anélkül 
természetesen, hogy a mezei munká
val elfoglalt és őszig amúgy sem fize
tőképes községi adózóközönség na
gyobb zaklatásoknak tétetnék ki.

Felelős szerkesztő és k iadó: 

VAS JÓZSEF.

Ezen időszakos fizetésképtelenségek 
megelőzésének kétféle módja lehet
séges.

Az egyik az lenne, hogy a község 
valamely pénzintézetnél közpénztára 
számára folyószámlát nyittatna bizo
nyos lim itált összeg erejéig, amelynek 
felhasznált részét az őszi adófizetések 
megindultával visszatérítené a községi 
pénztár. Ennek a módszernek a hát
ránya az, hogy kamatveszteséggel jár 
a községre nézve, azonkívül hátrányos 
azért is, mert a megfelelő összegek 
igénybevételének megyei felülvizsgá
lata nehézségeket okoz. Hogyan tör
ténjék ugyanis a megyei jóváhagyás? 
A folyószámla hitel a maga limitálva 
lévő teljes nagyságában vétessék-e fe
lülvizsgálat alá vagy csupán az eset- 
ről-esetre igénybevett egyes összegek? 
A jóváhagyás előbbi formáját aligha 
lehetne az országban akár csak egy 
megyei közgyűléssel is jóváhagyatni, 
az utóbbi viszont mérhetetlenül sok 
huzavonával és. időveszteséggel járna. 
Ez a folyószámla-megoldás megfelelhet 
esetleg az inkább szabad városi szer
vezetnek, a kevésbbé szabad községé
nek azonban nem felel meg.

Sokkalta helyesebb és a községi 
viszonyoknak megfelelőbb mód egy má
sik : a községi tartalékalapok gyűjtése.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

A képviselőtestület ha tározatiig  k i
mondja, hogy közpénztári tartalékalapot 
létesít és e célból költségvetésébe né
hány éven át, amig a tartalékalap 
megfelelő nagyságot el nem ér, bizo
nyos összeget szükségletként beállít. 
Igaz, hogy a községnek ez a tényke
dése is belül esik a vármegyei va
gyoniéi ügyeleti jog körén, de egyszeri 
határozatról lévén szó, korántsem jár 
annyi huzavonával, mint a folyószámla- 
hitel nyitása. A megfelelő összegre 
felnövelt tartalékalap aztán gyümöl
csöző ig  kezeltetik és a közpénztár
nak a szükséghez képest még a szám
adási évben visszafizetendő kamatmen
tes kölcsönöket nyújt.

A községi pénztárak időszakos fize
tési zavarainak ezen tiszta és egy
szerű megoldása, úgy vélné az ember, 
hogy a legnagyobb elterjedettségnek 
örvend ama községek körében, ame
lyek pénztárainál a zavarok elő szok
tak fordulni. Ámde nincs ám igy. A 
tartalékalapok gyűjtésének kérdése 
ugyanis mind a mai napig is nélkü
lözi a szabályozást. Sem törvény, sem 
miniszteri rendelet, de még csak egy
séges vármegyei statútumok sem tisz
tázzák máig sem, mi módon és mikor 
vehetik igénybe a községek azt a ki
segítő pénzkezelési módozatot. A lég-

Párisi levél.
(Az igazi Franciaország. — Milyenek a francia 
nők, férfiak, katonák és diákok ? — Francia és 
orosz diáknők. — Hogyan nevelik a kis fran

ciákat ?)

Páris, junius 19.
Párist miiulezideig a rossz híréről ösnier- 

ték. Mint a világ legerkölcstelenebb városát. 
A franciákat, nőket és férfiakat léháknak, a 
diákokat bohémeknek vélték. A könnyüvérü- 
ség vádja alól semmi sem maradt mentes.

Fel kell világosítani a magyar közönséget, 
hogy mindez felületes és lelkiismeretlen fe
csegés. Olyanok kitalálása, akik átutazóban 
egy-két napot töltöttek a francia fővárosban 
s azért mentek, hogy „szórakozzanak." Aki 
pedig szórakozni megy és pénzt költeni csu
pán, bizonyos, hogy más arcát látja a három- 
milliós fővárosnak. Látja a lebujokat, a fr i
vol helyeket, hol dőzsölnek, pezsgőt durro- 
gatnak, szeretkeznek, de nem látja a dolgozó 
Párist, hol gigászi munka folyik, nem látta 
a francia családot, a francia anyái, a katoná

kat, akikről Goltz ezredes a porosz katonai 
szakiró úgy nyilatkozott, hogy a világ leg
ügyesebb katonái.

A legnagyobb lelkiismeretlenség és felüle
tesség közé tartozik a világ egyik első nem
zetét, a franciát, úgy odaállítani, hogy léha. 
Aki közöttük él, lehetetlen, hogy meg ne 
szeresse őket, kedvességükért, szívélyessé
gükért. A francia diákok között kétségkívül 
sok a könnyelmű. De alig van diákember, 
ki oly komolyan venné mivoltát, mint a 
francia diák. A neveltetése és világnézete 
szigorúan egyetlen fogalom köré fogódik s 
ez a becsület. Nincs senki, ki komolyabban 
venne e szó jelentőségét és mélységét, mint 
a francia diák s csak egyetlen komolyabb 
fogalmát ismer ennél: a halált.

Gyakran veszélyesen összevegyül aztán 
ifjúság, halálszerelem, becsület, de az utóbbi 
folyton ott lebeg minden lépte felett. Ez a 
tudat már magában véve kizárja, hogy tú l
lépje ennek a határnak vonalát, vagyis ami 
léhaságot jelenti. Komolyan venni a tanulást, 
nem tüntet lépten-nyomon, csak évente egy
szer politikai nézőpontból, amikor niegko- 

i szoruzzák a Piacé de la Concorde-on Strafs-

bourg város, Elszász fővárosának szobrát s 
elkiáltják : „Elszász Lotaringia mégis hű ma
rad hozzánk! Azért is ! Quand mérne!"

A diáknők szintén tartanak velük. Komoly 
leányok, igen egyszerűen öltözve. Igen sok 
köztük a szegénysorsu, kopottak, ki a ha
zulról kapott kevés pénzből tartja fenn ma
gát az óriási városban.

Beosztja magának szűkös pénzecskéjét, 
valahol mélyen benn a Quartier-ben és fönn 
a hatodik emeleten vagy a padlásszobában 
lakik, hol köves a padolat s télen bizony 
süvít a rossz ablakokon a léghuzam.

Havonta tiz-tizenöt frankot fizet egy ilyen 
hitvány odúért. Legtöbbnyire kibírják a diák
lányok is e rettenetes téli lakást, többnyire 
edzette őket a szegénység, s oly elszántak, 
annyira hajtja őket a tanulási vágy, mint a 
hasonlóan komoly férfiakat.

Oly szerények, mint a párisi kis varróleá
nyok, kik ug’ an jövedelem dolgában fölöttük 
állanak, három frankjuk van naponta az 
utóbbiaknak legalább is, s néha napokon át 
nem táplálkoznak egyébbel, mint teával és 
kenyérrel. Némelyiknek a szervezete nem 
búja ki a rettenetes rossz lakást és táplál-



nagyobb tájékozatlanság és ellentétes
ség uralkodik tehát e téren. M ig a 
legtöbb vármegye még mai napig is 
ellene foglal állást a községi tartalék- 
alapok gyűjtésének és az ilyen tárgyú 
községi határozatoktól ridegen meg
tagadja a jóváhagyást, addig vannak 
olyan vármegyék, amelyek ha kifeje
zetten nem is engedélyezik a tartalék- 
gyűjtést, azért ha a számadásvizsgá
latok során nyomaira akadnak, nem 
tesznek észrevételt ellene, sőt akad 
néhány olyan vármegye is, amely maga 
hívja fel a községek figyelmét arra, 
mikép biztosíthatják pénztáruk zavar
talan fizetőképességét.

Ebben az utóbbi néhány megyében 
a közpénztári tartalékalapok gyűjtésére 
nézve általában a következő rendsza
bályok állanak fenn:

1. Az alap létésitésére 10 éven át 
a költségvetés kiadásainak 10 százaléka 
vétetik fel, úgy, hogy 10 év után az 
alap akkora lesz, mint a község egy 
évi kiadási szükséglete. Azután az 
alap csakis a kamatjövedelmekből 
gyarapodik.

2. Az alapnak készpénze soha 
sem lehet, az mindig gyümölcsözőig 
kezelendő, egyébb jóváhagyott községi 
rendelkezés hijján ama pénzintézetek 
egyikénél, ahol a megyei betétek 
kamatoznak.

3. Az alapból pénzt felvenni csakis 
képviselőtestületi határozatra lehet.

4. Az évközben felvett összeg 
lehetőleg még az év folyamán vissza
fizetendő.

5. Az alap csakis indokolt esetben 
vehető igénybe, tehát: ha a községnek 
halaszthatatlan kiadása van, amelyre 
pénztárába végkép nincs fedezet.

6 Az alap pénze más célra, mint

2

kozást, s bizony kórházba kerülnek, ami 
számukra valóságos oázist jelent.

Nagyon sok az orosz diáknő Párisban. Ok 
elszakadtak hazájuktól, szüleiktől. Sok kö
zöttük a forradalmár. Vannak közöttük, kik- í 
nek szüleit szemük láttára terítette le véresen j 
a kozákok golyója Alig látni őket. Napokon 
át szobáikban tartózkodnak, támogatják egy
mást, buzdítják az elcsiiggedteket. Az arcukra 
van írva a fájdalom, az élet mártiriuma.

Akik úgy egy-két napra rándulnak el Pá- | 
risba, mindezt nem látják. Azt sem, hogy i 
egy-egy milliomos kereskedő mint görnyed 
reggeltől estig a pultja mögött s maga ci
peli csomagjait az üzlet egyik végéből a 
másikba. Egész nap durva munkászubbony 
van rajta s úgy dolgozik, mintha napszám
ban volna.

A francia asszony viszont tudja megsze- ! 
rettelni az otthont a férjjel. Azért a kávéhá
zak látogatása nem igen divatos Párisban.

A kávéházak idegenektől élnek legna
gyobbrészt.

A francia anya egyéniséget nevel a gyerme
kéből. A három francia forradalom mindenkor 
az egyéniség érvényesítésére törekedett.

ASZÓDI HÍRLAP

a közpénztár segélyezésére fel nem 
használható.

7. Megtörténhetik az alap egy
szerre való felhasználása is, ha előle 
kitérni nem lehet, de a lehető leg
rövidebb idő alatti helyrepótlás iránt 
kell intézkedni.

Körülbelül ezek abban a kevés- 
száinu vármegyében, ahol a tartalék 
alap-gyűjtés ellen nem emelnek kifo
gást, az alap létesítésénél és felhasz
nálásánál a főbb irányelvek.

A kérdés maga igazán a legnagyobb 
figyelmet érdemelné az irányadó kö
rök részéről, ha egyébért nem, már 
csak azért is, nehogy vármegyénkint 
más és más irányelvek és formák 
szerint valósittassék meg a tartalékala
pok gyűjtésének problémája, mert ez 
olyan khaoszt teremtene, amellyel ezt 
a külömben egyszerű és minden na
gyobb nehézség nélkül megoldható 
kérdést komplikálni igazán nem volna 
indokolható és észszerű dolog . . .

Községi Ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete

tegnap, julius hó 18 án délután 21/* órakor 
a község tanácstermében tartotta rendkívüli 
közgyűlését a következő tárgysorozattal :

1. Pőtszabályrendelet alkotása a községi 
szülésznőkről (2053 -914.).

2. Gödöllő község értesítése a villámviIá- 
gitási telep kibővítéséről (2162—914).

3. Előljárósági előterjesztés a csendőrség 
részére szolgáltatandó fuvarok térítési pót
léka tgyb.

4. Előljárósági jelentés a Weiner Lipót 
által parcellázott házhelyek uj utcájának 
megnyitása tgyb. (4118—913.).

5. Adókivető bizottságba 2 bizalmi férfi 
beválasztása.

6. Szekeres Pál kiskorú gyermekei illető
sége (2 2 9 3 -9 1 4 )

7. Községi alkalmazottak elnevezéséről 
alkotott pótszabáh rendelet jóváhagyó várni 
tli. véghatározat kihirdetése (1990—914.).

Nem is csókol kezet a francia gyermek 
senkinek. Ha a tanítójával találkozik, önérze
tesen és tiszteletteljesen köszön neki. A ta
nító kezet nyújt és üdvözli: „Bon jour mon- 
sieur! Jó napot uram !“ Amaz viszont „Bon 
jour le maire! Jó napot tanító u r ! “

Természetesen a gyermek előzi meg a 
tanítómestert.

Nincs szó a megalázó kézcsókról. Az eről
tetett alázatosság csúnya s nincs szebb, mint 
egy intelligens gyerek, ki tudja az illemet.

S mily ragyogó nemzet, hol a halálmeg- 
vetés valóságos sport, mint a franciáknál. 
Csak a japánok hídnak felmutatni hasonló 
hősöket. A francia katonaságnál szaporítják 
a repülőgép hadosztályt és mindig többen 
és többen jelentkeznek, minél nagyobbak a 
halálesélyek.

A halálesély valóságos sport. A nemzet, 
mely ennyi energiát tű t produkálni és El
fogyasztani, a francia nemzet nem lehet léha, 
mert ha a végzet évszázadok múlva eltö
rülné is a francia géniuszt a föld színéről, 
örökké fény lene akkor is ez. az. egyetlen 
francia szó: gloire.

L. B.

Hírek.
— Szabadságon. Járásunk főszolgabirája 

Sárkány Ernő négy heti szabadságát f. hó 
16-án kezdte meg. Távollétének idejére a fő
szolgabírói hivatal vezetését Madarász Elemér 
t. főszolgabíró vette át.

— Szövetkezeti tej Aszódon. Aszód 
község élelmezése szempontjából igen életre
való eszméről értesíthetjük a közönséget. 
Ugyanis már régebben hirt adtunk arról, 
hogy az ikladi szorgalmas gazdák tejszövet- 
kezetet alakítanak, hogy tejtermékeiket jól 
és kevésbé időrabló módon értékesíthessék, 
mint az a jelenben történik. A szövetkezeti 
eszme már most egy uj és ránk nézve, is 
fontos elhatározást érlelt meg és pedig azt, 
hogy Iklad község tejtermelő gazdaközönsége 
szövetkezeti utón óhajtja Aszód község tej- 
fogyasztásának nagyobb részét ellátni.

A szövetkezet garantálja a kifogástalan 
minőségű, tiszta, egészséges tejet. Közegei 
által nemcsak a szövetkezet tagjainak istál
lózását őrzi ellen, (állatok egészsége, takar
mányozás, fejés tisztasága stb ), de megvizs
gálja s állandó ellenőrzés alatt tartja a be
szállított tej minőségét is különösen a faj- 
suly és a zsírtartalom szempontjából s el
lenőrzi a tej töltését is.

A tej árát, házhoz szállítva, literenként 20 
fillérben állapították meg. Az ár utólag min
den hónap első napján fizetendő. A tej a 
rendelőnek saját, lehetőleg csukott kannájá
ban szállittatik. A szövetkezet, mely „Ikladi 
tejszövetkezet" céggel cégjegyezve van, mű
ködését f. évi október hó 1-én kezdi meg. 
Minthogy a házaló tejeladás a szövetkezet 
életbelépése napján Iklad részéről a mini
mumra fog csökkenni, igen valószínű, hogy 
közönségünk nagy része hamarosan meg 
fogja ragadni az alkalmat, hogy a szükség
letűid tejet magának előre is bi/.tositsa. Úgy 
értesültünk, hogy e tárgyban az ikladi tej
szövetkezet körleveleket is küldött szét. Je
lentkezéseket egyébként elfogad az ikladi 
tejszövetkezet elnöke Mayer Pál lelkész, 
Iklad.

— öngyilkosság. Turcsányi Gyula, do- 
monyvölgyi születésű, 32 éves mészáros, aki
nek néhány évvel ezelőtt Aszódon is volt 
mészáros üzlete, e héten Jászberényben nad- 
rágsziján felakasztotta magát. Tettének oka 
állítólag a hosszú munkanélkülisége fölötti 
elkeseredése.

— Vakmerő tolvajlás. Péntekről szom
batra virradó éjjel vakmerő tolvajlás történt 
özv. Matheidesz Sándorné pékmester udva
rában. Ismeretlen lettesek átmászva a kerí
tésen, behatoltak a segédek szobájába, ott 
összeszedték és kosárba rakták a segédek 
ruháját, cipőjét és szépen elvitték. Az a kö
rülmény, hogy éppen a segédek éjjeli mun
kaidejét és a műhelyben való tarózkodását 
használták fel a lopásra, arra enged követ
keztetni, hogy a viszonyokkal ismerős em
berek követhették el a lopást, miért h  hisz- 
szíik, hogy csakhamar sikerülni f<»g a tol
vajuk kézrekeritése.

— Eljegyzés. Fekete Ilonkát Aszódon 
eljegyezte Riesz Sándor Abonyból (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Kugliverseny. Versegen e hó 12-én 
volt a kugli verseny a Közművelődési Olvasó
körben s az első dijat — egy értékes falióra 
— már másodízben Fekete Miklós kér. akad. 
hallgató nyerte meg.

1914. julius 19.
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— Az országgyűlési képviselőválasz
tók névjegyzékének összeállítása tárgyá
ban a vármegyei törvényhatóság járásunk 
szavazóköreinek területére a következő ösz- 
szeiró küldöttségeket választotta meg:

1. A gödöllői választókerületben a túrái 
szavazókörbe, amelyhez tartoznak Bag, Bol
dog, Galgahéviz, Hévizgyörk, Túra községek, 
elnöknek Kálmán István Túra, h. elnök 
Klárik László Boldog, küld. póttag Székely 
Ödön Hévizgyörk.

2. A váci választókerületben a püspök
hatvani szavazókörben, amelyhez tartoznak : 
Ácsa, Csővár, Galgagyörk, Galgamácsa, Püs
pökhatvan községek, elnöknek Pelcer Béla 
Galgamácsa, h. elnök Prónay György báró 
Ácsa, küld. pt. Wettstein András Galga
mácsa.

Az aszódi szavazókörben, amelyhez tar
toznak : Aszód, Domony, Iklad, Kartal és 
Verseg községek, elnöknek Sárkány László, 
h. elnök Kövér Péter dr., küld. pt. Bencsok 
János. A községi jegyzők a hivatali műkö
désűk területén az összeíró küldöttségnek 
állásuknál fogva rendes tagjai. A küldöttsé
gek elnökei és tagjai működésük megkezdése 
előtt esküt tesznek le.

Értesülésünk szerint a szavazók összeírása 
az aszódi szavazókörben a következő napo
kon fog végbemenni: Versegen julius 27-én, 
Kartalon 28-án, Domonyban 29-én, Ikladon 
30-án és Aszódon 31-én.

A névjegyzékbe azok, akik eddig is vá
lasztók voltak és szavazati jogukat közben 
valamely okból el nem vesztették, hivatalból 
lesznek felvéve, az uj szavazók azonban 
csak az 1913 : XIV. t.-c. határozmányainak 
megfelelően kiállított okirataik alapján, ame
lyekkel személyesen jelentkezni tartoznak.

— Betörtek a vérségi szövetkezeti 
boltba ismét e hó 9-én, honnan alig egy 
hónapja raboltak el 1400 korona értékű árut, 
most pedig a sikeren felbuzdulva, jobban 
kifosztották az Üzletet. Sajnos ez már nem 
volt biztosítva. Az ügyes tolvajok után eré
lyesen nyomoz a csendőrség.

— A piactéri ártézi-kut. Végre meg
szánták a létesítése óta mostoha gyermek
ként kezelt szerény ártézi-kutat és igyekez
nek körülötte rendet teremteni. Nem ludjuk, 
hogy mily csoda történt, de örömmel álla- 
pittjuk meg, hogy napok óta dolgoznak 
rajta, hogy az ártézi-kut környékét leássák és 
lépcsőkkel hozzáférhetővé tett betonmedencét 
készítsenek körülötte. Sajnos, hogy a sokáig 
parlagon illetve rendezetlen állapotban lévő 
kút főcsővébe a csintalan utcai gyerekek 
kavicsot meg üveget hánytak bele annyira, 
hogy a v íz  folyását is megakasztották majd
nem. Most azon fáradoznak, hogy a csövet 
a belehányt dolgoktól megtisztítsák, amikor 
remélhetőleg vastagabb sugárban fog folyni 
a víz. Kár volt a kutat ily sokáig ebben az 
elhanyagolt állapotban hagyni.

— Hűtlen inas. Verseghez tartozó Fenyő- 
haraszton Wahl Ernő nagybérlő inasa 11-én 
délután magánosán lévén odahaza, feltörte a 
pénzes fiókot és 20—30 koronát magához 
vett, mert a nagyobb összeget, mi szintén 
ott volt, nem vette észre. A csendőrségnek 
bevallotta tettét, bár előbb ő sopánkodott a 
legjobban, hogy ki tehette ezt. Most persze 
a járásbíróság tömlöcében elmélkedhet tette 
felett.

— A III. oszt. kereseti adó tárgyalá
sok — járásunk területére vonatkozólag — 
már megkezdődtek Gödöllőn. Aszód község 
III. oszt. kereseti adót fizetőinek adói julius 
hó 20-án hétfőn, 21-én kedden és 22-én 
szerdán lesznek tárgyalva. Első napon az 
összeírásnak 1—30., a második napon 31 — 
100. és a harmadik napon a 101 — 183. 
tétele alatt felvett adózók jönnek tárgya
lás alá.

Az adózóknak jogukban áll adójuk tár
gyalásánál megjelenni és így módjukban áll 
az adójukat megállapító bizottság előtt adó
zási képességüket esetleg hátrányosan be
folyásoló körülményeiket előadni.

Amikor ezekre olvasóinkat figyelmeztetjük, 
nem mulaszthatjuk el az alkalmat arra is, 
hogy most újból arra a sajnálatos körül
ményre reá ne mutassunk, miszerint Aszód 
községnek III. oszt. kereseti adót fizetői, kü
lönösen a kereskedők és iparosok, a már 
hosszan tartó üzleti pangás és a községnek 
kereskedelmi visszafejlődése miatt alig 
képesek a régi elég nagy adót kifizetni, 
nemhogy a kincstári előadó által 50— 100 
°/o-kal javasolt adóemelést nyugodtan fogad
hassák. Nem utolsó szó az, amit a kincstári 
előadó javaslatba hoz, azért minden adózó 
okvetlen jelenjék meg a bizottság előtt s 
demonstrálja azt, hogy mily súlyos a helyzet 
Aszódon általában. Azt hisszük, hogy nem 
oly fekete az ördög, amilyennek festik és 
lesznek a bizottságban igazságos, embersé
ges emberek, akik ismerve a mi nehéz v i
szonyainkat, ehhez mérten szabják majd meg 
az adót. Ha pedig mégis általában emelés 
a célja az adókivetésnek, amit nem hiszünk, 
akkor az utolsó fórumig is meg fogjuk fe- 
lebbezni a határozatokat — de általában.

— Félrevert harangok. Versegen e hó 
15-én a délutáni órákban a harangok vészt- 
jelző kongása riasztotta meg a mezőn dol
gozó népet. Hat fiú és leány-gyermek ugyanis 
kedvet kapott a nyitva levő toronyban játé
kot rendezni s miután az orgona sipjai kö
zül válogatott ki-ki magának, felmentek a 
harangokhoz és elkezdtek kongatni. Megré
mült emberek futkostak a tűz után s akkor 
látták, hogy pajkos gyermekek zavarják a 
falu nyugalmái.

— Tanító urak figyelmébe! Az 1908. 
évi XLVI. t.-c. 7. §-a alapján az elemi is
kola hatodik osztályát sikeresen elvégzett

fiú növendékekről vezetett törzskönyv (leg
újabb alak,) befogadására alkalmas védőbo- 
riték, amelybe több évfolyam is elhelyez
hető, igen csinos és tartós kiállításban a 
„Petőfi11-nyomdában Aszódon, kapható.

Sport.
-  Aszódi S E -Fóth i SC 10 : 4. Kevés 

számú közönség előtt esős időben játszódott 
le a mérkőzés, amely igen unalmas volt, 
mivel a vendég csapat egy pillanatra sem 
mutatkozott számottevő ellenfélnek. Aszód 
kezdés után hamarosan megszerzi a vezetést 
Galambos II. két goalja révén s Fóth az 
első félidőben nem tud goalt elérni. A má
sodik félidőben Fóth felbuzdul s egymás 
után 3 goalt rúg az aszódi védelem hibá
jából, amely érthetetlen módon, egész sza
badon hagyta dolgozni a fóthi csatársort. 
Fóth javára 3 : 2-re áll, amikor az ASE lábra 
kap s szép játék után még 8 goalt rúg, 
melyre Fóth csak eggyel válaszol. A máso
dik félidőben esett goalok közül egyet Ga
lambos II., hármat Hermann II., egyet-egyet 
Lagler, Hermann I , Bakulinyi és Weiszkopf 
lőttek. Aszód csapatában különösen a bal
szárny tűnt ki a második félidőben.

Ma vasárnap, 19-én két mérkőzés lesz. 
Mégpedig a Turul FC-ot látja vendégül az 
ASE. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik, 
előzőleg azonban az ASE II. csapata a 
Hatvani AC II csapatával mérkőzik fél 4 
órakor.

Hirdetések.

Aratásra
KéVeHötő zsinegeket* cselesh ez 
gőz- és benzin motorokhoz
gépo la jra
kérjen ajánlatot.
£tgjntányo$abb árban számit

Székely Farkas
Aszód (Fí-ntca).
T E L E F O N  21.

Aszódon

a Volt Bitucr-féU biz,
mely áll bolthelyiségből és hozzávaló la
kásból, azonnal szabad kézből eladó
Bővebbet Trupp Jánosnál, Iklad.



ASZÓDI HÍRLAP 1914. julius 19.

Orvosol;
aján ljál;
betegeknek, Üdülőknek, szop
tatós anyáknak a D réher-fé le

„ £ x « l 5 i o r “
uj tápsort,
melyet 25 üvegenként, vala 
mint más fajta gyári és saját 
töltésű söröket megrendelésre 

házhoz szállít

Lövy Manó
D réher-fé le  sö rra k tá ra , ASZÓ DO N.

8 - 8

A legszebb ajándék
cj>y doboz Petőii-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Á ra : K 150. Kapható a P e tő f i-  

n y o m d á b a n , Aszódon.

H ó d í t ó  k ö r ú t r a  
indulásul 

kőbányai sörfőzde:

FŐVÁROSI SORFOZO R. T. 
KŐBÁNYÁN

A Fő-utcában lévő 250. szám alatti, néhai 
öz.v. Kovácsy Mihályné-féle

h á z  b é r b e a d ó ,
esetleg több lakás megfelelő mellékhelyisé
gekkel kiadó. Bővebb fe lv ilágosítás t n yú jt 
Kovácsy Aurél takarékpénzt, tisztv ise lő .

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettél: 
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 jKirtaj)
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

jYiár megnyílt
a t e l j e s e n  f e l s z e r e l t

uj Vasüzlctem
a fővárosi és kö rnyékbe li t. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lipóft
B U D A P E S T,

VII. kerü let, Baross-tér 17. szám.

FALUN ÉS VAROSBAN Papírszalvéták
nélkülözhetetlen a legolcsóbbtól a legdiszesebbik, kaphatók a

a kicserélhető szára/, elemes Petőfi-nyomdában, Aszódon.

f l l l l t f  i**»M^*^* Bútorozott szoba

■  Q  ■  3  áí P  ■  használja Ciwuco ChemischeÍHcS h ű li sí E l e i j e i kcszi'- „j>ixobitt„
folyékony tiszta kátrány szappan.', t és „C lW UCO*4 orosz tea hajvizét. O irantalt elsőrendű haj
ápoló és hajnövesztő készítmények. Koipaképződés ellen ajánlatos a „P IX O B IN 44 kátrány 
schampon 1 csomag ára 30 f il lé r ,  valamint a „C IW U C O 44 kamilla schampon 1 csomag ára 
30 fillé r. Kapható drogériákban, gyógyszel tárakban Ahol nem kapható od « küldi Petrovics 
M iklós Jrogeria , Budapest, IV , Bécsi-utca 2 ahol kapható a valódi amnikai Petro l- 
B a l/sam  üvegenként 3 koronáért. Képviselő: l io lc /e r  E m il Zoltán, Budapest. Vili.

WA6NER „jtaugszcr-){iráiy“ újdonságai:

Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős Harm ónium . hatalmas orgonahangu, regnek
hangú, finoman kidolgozva, csak 30 korona. kiállítási! 160 koronátó l 600 koron áig
Egész finom kivitelben 4<> koronától 100 Használt harmóniumok állandóan raktáron 

koronáig. vannak.

Lem ezu jdon ságok: A vén cigány. Hor- 
vátlany, Bősként. Szibill, Furiana. Huzad 
csak. Azt ígérted. Alispán lánya. Darab a 

2 korona 50 f i l lé r

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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