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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
njjomddban, Aszód, Főút *t82. szám.

A demarche.

Lapunk olvasói valamennyien tájé
koztatva vannak a napilapok híreiből, 
hogy a trónörökös párnak Sarajevóban 
történt meggyilkolásából kifolyólag 
monarchiánk Szerbiával szemben olyan 
lépés megtételére kényszerült, mely 
lépést a háborútól csak egy gyenge 
hajszál választja el.

A demarche-ra adott felelet lapunk 
zártakor még ismeretlen s igy nem 
tudhatjuk, hogy mily eseményeket 
hoznak a legközelebbi napok, s ezért 
magukkal az eseményekkel nem fog
lalkozunk.

Csupán arra akarjuk közönségünk 
és lakostársaink figyelmét felhívni, hogy 
fogadják a bekövetkezendő eseményeket 
azzal a nyugalommal, amelyet a jó 
Istenbe, a magunk és kiváló hadsere
günk erejébe vetett hitünk követel.

A mi igazságunk igazság más or
szágokban is, s igy nem kell félnünk 
attól, hogy a bekövetkezendő esemé

Felelős szerkesztő és kiadó: 
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nyék reánk nézve katasztrofális jelle
gűek lehetnek.

Nemzeti és egyéni önérzetünkre 
támaszkodva, becsületes létünkért, sza
badságunkért, békés megélhetésünkért 
küzdve, számíthatunk a magyarok 
nagy Istenének segítségére, aki min
ket elhagyni nem fog, aki igaz ügyün
ket diadalra fogja juttatni.

Úgy legyen!

Hol nyaraljunk?
Most ez a legfontosabb kérdés min

den családban. Ott is, ahol gyermekek 
vannak, ott is, ahol minden különö
sebb egészségi ok nélkül foglalkoznak 
ezzel a kérdéssel. Mert hiába : a „leg- 

; benszülöttebb" aszódi is vágyik el 
innen, amint a nyári meleg beállott.

A nyaralók egyrésze a hegyvidékhez 
ragaszkodik, mások meg csak a ten
gert tartják jónak, egészségesnek. Lás
suk hát, melyek az egyiknek, vagy a 
másiknak előnyei üdülés szempont
jából.

A tengeren és a tenger mellett a 
tengeri levegő a legfontosabb. Egy 
neves orvos szerint: benne összpon
tosul a tenger egészséget adó ereje.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Mindenekelőtt föltétlenül tiszta és te
lítve van sószeniecskékkel. Amellett a 
tenger mellett mindig jár szellő, a lég
áramlat egyenletesebb és erősebb, mint 
a szárazföldön és a különbség a leg
nagyobb meleg közt nappal és a leg
nagyobb hűvösség közt éjjel szintén 
nem olyan nagy, mint a szárazföldön. 
Az egészséges emberre kitűnő hatás
sal van a tenger levegője. Nem csu
pán az étvágya jobb, hanem a sós 
levegő hatással van a nyálkahártyákra 
s légzőszervekre, melyek megedződnek, 
megtisztulnak.

Mégis tudnunk kell azt, hogy a 
tengeri levegő nem mindenütt egy
formán értékes. A tengerparton a le
vegő még alaposan elvegyül a szá
razföld levegőjével. Kis szigeteken a 
szárazföldnek a levegőre való befo
lyása majdnem semmivé válik, de 
mégis igazi tengeri levegőt csak hajón 
lehet élvezni. Hogy az északi és déli 
tengerek levegője közt mily óriási a 
különbség, azt talán külön említenünk 
sem kell. A hidegebb évszakokban 
amott hidegek, ködösek a napok, sőt 
nyáron is a legkisebb hűvösségre 
hajló időjárásnál dideregnek a nyara
lók. Ellenben délen még az állandóan 
derűs, napos időjárás is külön gyó
gyító tényezőnek tekinthető.

Ha a szárazföldi ember tengerre 
megy, némi ellentálló erővel kell b ir-

„Jönnek a muszkák."
Képzeljen a szives olvasó magának egy 

60 éves felüli ősz fiirtü, torzonborz szakálla 
és bajuszu öreg urat, aki egyik kezében 
nagy tajlékpipal, a másikban pedig egy szép 
elefántcsont botot tartva, katonás tartással és 
lépéssel sétál végig édes magyar hazánk 
egyik kisded falujában, az északi határnál: 
ez az én kedves Miska bácsim.

Családi neve ugyan igy hangzik : Berényi 
Mihály, de a felvidék intelligenciája csak 
Miska bácsinak hívja őt. Sőt a rossz nyelvek 
azt is suttogják, hogy midőn 1848-ban az 
oroszokat kalauzolta volna a Kárpátokban, 
azok is Miska bácsinak szólítottak.

Ezen érdemeinek elismeréséül, hogy t. i. 
az oroszoknak kalauza volt, kérte a „Csépai" 
előnevet és a magyar nemességet.

Fájdalom, a mai kor az igazi érdemet nem 
tudja méltányolni és igy Miska bacá folya
modványa is visszaéri ezett azon m e g je g y z é s 

sel, hogy különbeni végrehajtás teihe alatt 
fizessen 10 frt. büntetést, minthogy a folya
modványra bélyeget tenni elfelejtett.

Ezen idő óta csöndes elvonultságban él 
néhány holdnyi birtokán gazdálkodva, mert

bizony a posta, amelynek ő a magy kir. 
mestere, nem hoz annyi jövedelmet, hogy ( 
belőle megélni lehessen.

Egy szép, nyári délután, amidőn a tik
kasztó meleget a legkisebb szellő sem eny
hítette, az én kedves Miska bácsim a hiva
talos helyiségben volt elfoglalva, nem hiva
talos teendőkkel ugyan, . hanem csendes 
szundítással.

Igaz ugyan, hogy a hivatalos óra még 
nem múlt el, de ki róná fel azért ezt bünül 
Miska bácsinak, amikor ma olyan rekkenő 
meleg van és mikor előtte való nap szüle
tésnapját ünnepelte. Erről a falubeliek is tu
domással bírtak és épen azért ma nagyon 
kevesen vették a postát igénybe, nehogy 
Miska bácsinak terhére legyenek.

Titokteljes csend uralkodott a szobában, 
úgy, hogy a légy dongását is meglehetett 
hallani; a csendet a nagy fali óra ketyegése 
zavarta meg csupán.

A néma csend azonban hirtelen megsza
kadt. Ugyanis a sürgönyjelző csöngője meg
szólalt. Miska bácsi még mindig aludt. Végre 
azonban, nem ugyan a csengő zajára, mint 
inkább a mellette heverésző kutya ugatásaira 
fölébredt csendes álmaiból.

— Még öt percig sem lehet az embernek

nyugodtan pihenni, — szólt kedvetlenül és a 
készülékhez lépett, hogy a sürgönyt fölvegye.

„Vilna 12 óra 18 perc. Balassa György 
urnák. A muszkák jönnek, Henrik.“

Miska bácsi nagyon kük. ősnek tartotta a 
sürgönyt és épen azért megkérdezte, hogy 
a sürgöny helyes-e, mert ma könnyen el
téveszthetett egyet-mást.

— Igenis, a muszkák jönnek, — volt a 
lakonikus válasz.

Miska bácsi fejét csóválta, mint aki vala
mely dolgot se hogy sem tud megérteni, de 
azért hivatalos komolysággal leült a sürgönyt 
leírni.

— Hallod-e anyjuk, — igy szólt ki a 
konyhában épen nagymosással foglalkozó 
feleségéhez — a szolgáló vigye ezen sür
gönyt gyorsan Balassához az „Arany orosz
lán" korcsmárosához, mert nincs más, akit 
elkiildenék. A levélhordó és a postakocsis 
künn vannak a cséplésnél.

— A szolgáló most nem ér rá — volt a 
durva válasz. Nincs egy percnyi idő, mint
hogy ma készen akarok lenni a nagymosással.

— Ne fösvénykedjél az idővel, hanem 
inkább halgass ide. Jönnek a muszkák !

(Vége köv.)
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nia, különben a tenger inkább ártal
mára lehet, semmint hasznára.

A hegyi levegő teljes ellentéte a 
tengeri levegőnek. Csakhogy igazi j 
hegyi' levegőt legalább is ezer méter ! 
magasságban a tenger színe felett ka- j 
púnk, mint például az Alpesekben. 
Mennél délebbre megyünk, annál ma
gasabbra kell kapaszkodnunk, hogy 
igazi alpesi levegőt kaphassunk. Az 
Alpesektől északra már hatszáz méter 
magasságban is megkapjuk az úgyne
vezett hegyi levegőt.

A hegyi levegőnek mindenekfelett 
a tisztaságát dicsőitik. És csakugyan 
majdnem teljesen por- és baktérium
mentes ott, ahova az, aki az ilyen 
levegőt keresi — alig jut el. A szo
kott nyaralótelepeken, ahova sokan 
járnak, bizony por is van bőven. Olyan 
helyet kell tehát felkeresni, amely egy 
kicsit félreesik a szokott úttól.

Fontos tényező még az a körül
mény is, hogy mennél magasabbra 
megyünk a hegyek közé, a levegő 
mindinkább ritkul, ami mélyebb lélek- 
zetvételt kiván, ez pedig a legkitűnőbb 
tüdőgimnasztika. Fent a hegyek közt 
hidegebb van, mint lent a síkon, de 
a napsugár hatása sokkal nagyobb. 
Mégis egészséges emberre a hegyi le
vegőnek csak bizonyos magasságig 
van kedvező hatása.

Egy orvostanár, aki ezzel a kér
déssel behatóbban foglalkozott, azt 
mondja egyik munkájában: „A  hegyek 
közé illesztett szervezet alá van vetve 
a fiatal, fejlődő test feltételeinek. 
Akiben tehát nincs meg az erő, hogy 
e „fejlődési processus" követelményei
nek megfelelni tudjon, annak nem 
s/abad magasra mennie a hegyek 
közé.

Egyebekben sok a nyaralásra vo
natkozó kérdésre kívánunk ebben a 
kis cikkünkben megfelelni.

Sápkóros leányt a hegyek közé 
vigyünk, de legfeljebb 6 —700 méter 
magasságba. —  Görvélykóros gyerme
kekre a tenger van kitűnő hatással, 
ahogy ezt például a cirkvenicai László 
Otthon betegjeinél is tapasztalhattuk.

Szívbajos embernek hűvös helyet 
kell felkeresnie. Kitűnőnek bizonyul
tak ezen a téren a Tátrabeli üdülő
telepek.

Az ideges ember pedig menjen 
mind a Balatonra. Az idegesség ko
runknak egyik legnagyobb betegsége 
és bátran állíthatjuk, hogy ideges em
berre csak az a vidék van jó hatás
sal, ahol hirtelen beálló hűvös időjá
rástól nem kell tartani. A nagy meleg 
bágyaszt és az ideges ember nem 
tud elaludni. A nagy hideg ellen még 
inkább lehet védekezni. A hegyi le
vegő nagyon is erős neki, a tengeri 
levegőnek sem igen tud ellentállni.

A Balaton az a hely, ahol az ég
hajlat mérsékelt, egyenletes. Megvan 
a friss tiszta hegyi levegő, amit a 
szellő hoz el a badacsonyi hegyek 
felől és megvan a tengeri levegőnek 
minden előnye, anélkül, hogy a gyenge 
szervezetre káros hátrányok is meg
volnának benne.

Szerintem úgy kellene mindenkinek

kipróbálnia a helyet, ahol nyaralás 
céljából letelepedjék, hogy hol tud 
legjobban aludni. A jó álom egyik 
legnagyobb biztosítéka a jó egészség
nek ; ez tidit, felfrissít, enélkül pedig 
elpusztulhat rövid időn belül a leg
jobb szervezet is.

Sokan, különösen azok, akik na
gyon szeretnek élni, mindig azt mond
ják, hogy kár minden percért, amit 
az ember alvással tölt — Bizonyos, 
hogy pompásan alusznak és valószínű, 
hogy még a kelleténél is többet. — 
Mert ha egy darabig azt próbálnák 
meg, mit tesz az órákon, hosszú éj
szakákon át ébren hányódni fekhelyü
kön, majd letennének könnyelmű k i
jelentésükről.

Ott nyaraljunk tehát, ahol jól al
szunk és sem hideg, sem meleg nem 
zavarja álmunkat. Az idegesség ellen 
pedig egyik fontos orvosság az egész
séges álom.

Hírek.
- -  A főispán itthon Gróf Ráday Ge

deon, vármegyénk főispánja megszakítva 
karlsbadi tartózkodását visszaérkezett és ma 
reggel ismét átvette hivatalát.

— Megszakított szabadság. Sárkány 
Ernő főszolgabíró, aki julius 16-án négyheti 
szabadságra ment, felsőbb rendelkezés foly
tán szabadságát megszakítva tegnap reggel 
ismét átvette a járási hivatal vezetését.

— A III. oszt. kereseti adó kivetés is
mét nagy, elviselhetetlen terheket rakott az 
aszódi kereskedőkre. Az adókivetőbizottság 
legnagyobb részben honorálta a kincstári 
előadó magas javaslatát, úgy, hogy az ered
mény 50— 100 °/o*os adóemelés lett. Azt 
hisszük, hogy igen sokan fognak élni a fe- 
lebbezéssel, az igazságtalannak és tulmagas- 
nak vélt megadóztatás ellen.

— Szabadságon Téchy Gyula a gödöllői 
járásbíróság vezető táblabirája e héten nyolc 
heti szabadságra távozott. Szabadság ideje 
alatt a járásbíróság vezetője Pallai Zoltán 
kir. járásbiró lesz.

— Kinevezés. Rerinkey Béla gödöllői já- 
rasbirósági jegyzőt király a IX. fizetési fo
kozatba sorozott jei yzővé nevezte ki.

— Síremlék ft avatás. Dr. Gál Adolf 
járásorvos a tavaly >ly megrendítő körülmé
nyek között elhuny nejének és leányának 
sírjára emléket emeltetett, amelyet — Sclirei- 
ber József főrabbi t (volléte miatt — ma dél
után 4 órakor dr Hevesi Simon pesti fő
rabbi fog felavatni

— A nagy vihar, amely csütörtökön dél
után országszerte dühöngött, Aszódon és 
vidékén is óriási pusztítást vitt véghez. Szá
zados fákat csavart ki tövestül, tetőket sze
dett le, a mezőn levő takarmányt, a learatott 
gabonát felkapva messze elsodorta, közben 
természetesen kihullatta a kalászból a magol. 
A gyümölcsfákat is megrongálta a dühöngő 
szél nagyon, úgy, hogy a kevésből is alig 

.maradt valami. A kár százezrekre rúg. Sze
rencsére emberéletben nem esett kar.

— Isteníté le t-idő  vonult végig Verseg 
és vidékén is e hó 23-án d. u. 4 óra táj
ban. Az átláthatatlan porfelleg bömbölve ro
hant, fákat csavart ki s házak tetejét hordva 
le. A határban gabonával megrakott szeke-

1914. julius 26.

rek 20—30-val hevertek felborulva az utak 
mentén. A kereszteket széthordta s elszórta 
a földeken, az emberek jajveszékelve nézték 
keserves munkájuk eredményének megsem
misülését.

Számos sebesülés történt. Mészáros János 
közgyám a kocsiról leestében karját törte, 
egy másik emberre a kidőlt fa zuhant stb.

Hasonló vihar volt Kalló és Kökényes v i
déken. Ily ciklonszerli vihar 1897. évben 
volt e vidéken utoljára.

— A vdez—hatvani vasút. Egyik hat
vani laptársunk írja: Régi óhaja a kereskedő 
világnak, hogy a budapest—miskolci és a 
budapest— niarcheggi fővonalakat egy Vác 
és Hatvan közt létesítendő vasúti vonal kösse 
össze. A kereskedelmi kamarák már több
ször írtak fel a miniszterhez e tárgyban, a 
miniszter ígért is, meg nem is. Majd mind
két részről csend lett. Arról értesülünk, hogy 
a vasúti vonal még is megépül. A jövő héten 
ugyanis egy bizottság fog kiszállni Hatvan
ban, mely a vonalnak közigazgatási bejá
rását fogja eszközölni.

— Tűz. Versegen f. hó 22-én hajnalban 
kigyuladt Kalmár Péter árpakazalja s az ott 
levő cséplőgép, mely Hegedűs Lajos tulaj
dona, szintén tüzet fogott, de még idejében 
megmentették. Az árpa elégett. A csendőrök 
még aznap elfogták Suri István facér kovács 
legényt, ki tettét bosszúból követte el, át
adták a járásbiróságnak.

— Fontosabb újítás készül az állam
vasutaknál, melynek az érdekeltek igen 
nagy hasznát veszik. Azt tervezik ugyanis, 
hogy a vasúti küldeményeket terhelő után- 
vételi összegeket, amint befolynak, nyomban 
megküldik postatakarék utján a küldemények 
feladójának. Eddig t. i. igen hoszadalmas 
utón történt az ilyen pénzek kézbesítése. Az 
ujitás meg fogja gyorsítani és egyszerűsíteni 
az eljárást. A fuvarlevél kiállítója postataka
rékpénztári űrlapot állít ki az utánvételezett 
összegről vagy postautalványt, azt csatolja a 
fuvarlevélhez s ha a címzett az árut kiváltja 
az általa befizetett összeg a fuvarlevélhez 
csatolt postatakarékpénzlári űrlap avagy 
postautalvány által a feladó részére meg fog 
küldetni.

— Trupp Antal ünneplése. A gazdasági 
téren szerzett érdemei elismeréséül a király 
által kitüntetett Trupp Antal püspökhatvani 
községi jegyzőnek szombaton adta át Vácon 
Ivánka Pál váci járási főszolgabíró az arany 
érdemkeresztet. A főszolgabírói hivatalban 
folyt le az ünnepély, ahol a választói-lajstro- 
mot összeállító bizottságok először letették 
az esküt, majd ezek előtt az érdemeit mél
tató szép beszéd kíséretében átadta az arany
keresztet a főszolgabíró Truppnak. Ivánka a 
beszédében megemlékezett arról, hogy az 
ünnepelt ma is négy szövetkezetnek áll az 
élén, ő volt az a férfiú, aki Pestvármegye 
területén az első tejszövelkezetet megalakította 
s neki van a legnagyobb érdeme Püspök
hatvan felvirágoztatásában s gazdasági téren 
való vagyonosodásában, de nem feledkezett 
meg a főszolgabíró arról sem, hogy Truppot, 
mint az ország egyik legkiválóbb jegy/* jét a 
közigazgatás terén is ne méltassa. A szép 
beszéd után Trupp Autal hálás szav ikkal 
köszönte meg az ünncpcltetcst, majd .• j gy- 
zői kar nevében Schnapp Lajos szödi gyzö 
üdvözölte a kitüntetettet. A kedves ünnepélyt 
barátságos közebéd követte.

— Vasútépítés A Szirák— Bágyon közt 
épülő szárnyvasutnak, melynek nemrégen
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indult meg az építése, a jövő hét folyamán 
lesz a közigazgatási bejárása. Az uj vasutat 
Fábián budapesti vállalkozó építi.

— Hurokra került betörők. Mult szá
munkban megírtuk, hogy a vérségi fogyasz
tási szövetkezet boltját már másodízben 
dézsmálták meg ügyes tolvajok, érzékeny kárt 
okozván a szövetkezetnek. Az ügyesen dol
gozó tolvajbanda végre kelepcébe került, 
árulójuk lett az illatos szivar, mely betöl
tötte a levegőt, melyre a tolvajok jártak. 
Tóth György őrmester gyanúsnak találta a 
szivar eredetét s csendőreivel vasárnap reg
gel körülfogta Szabó Gergely házát, hol né
hány óra alatt zsák számra kerültek elő a 
lopott portékák, s a tettes Szabó Imre és 
Kis Joákim görnyedve vitték a községházára, 
ahová az öreg Szabót is meginvitálták a 
csendőrök, mint orgazdát. Végre még két 
legény Tóth Imre és Kovács István egészí
tették ki a létszámot s másnap reggel a 
pestvidéki törvényszék fogházába szállították 
őket egy kis gondolkodásra; igy egy időre 
ismét nyugalmat teremtettek derék csendőre
ink s nem kell rettegni a libák és tyúkok 
miatt, mely szintén kedves volt előttük.

— Közgyűlés. Versegen e hó 18-án tar
totta a képviselőtestület gyűlését, mely alka
lommal tárgyaltatott a vármegye leirata, 
melyben értesíti a községet, hogy a hatvan— 
versegi-utat kiépíti s a meglevő útszakaszt 
is kezelésbe veszi. A község mintegy 1200 
koronával járul hozzá 50 éven át, a többi 
költséget pedig a földbirtokos urak viselik 
arányosan. Igen nagy szükségét érezte e 
vidék az uj útvonalnak.

— Mit ir erről AZ EST? Minden or
szágos, minden közérdekű kérdésben, ez 
Magyarországon az első kérdés, mert min
denki tudja, hogy amit valamiről AZ EST  
ir, abban a kérdésben az az igazság, az a 
közvélemény, az a leghelyesebb szempont.

Amit AZ EST  ir, az után Magyarország 
legjobb újságírói mennek szerte a világon, 
felkeresik az eseményeket ott, ahol azok tör
ténnek, a gyárakban, a tanácskozási termek
ben, a diplomaták szobájában, a csatatereken, 
a szerencsétlenség színhelyén; mindenütt, 
ahol az ember nyomorúságának és dicső
ségének küzdelme lejátszódik.

AZ EST  mindenütt ott van, ahol valami 
történik, azt akarjuk tehát, hogy ahol csak 
Magyarországon érdeklődnek az iránt, hogy 
mi történik a világon, legyen szintén ott 
AZ EST , mert amellett, hogy ez igazán 
európai színvonalú napilap a leggyorsabban 
ér el hozzánk, előfizetési ára is minimális, 
mert három hónapra csak 4 kor. 50 fillérbe 
kerül. Mutatványszámot lapunk olvasóinak 
szívesen küld AZ EST  kiadóhivatala, fímta- 
pcst, VII. Erzsébet-körút 20.

Sport.
— Aszódi SE- Turul AC 5 : 1 Szép

számú közönség előtt zajlott le a mérkőzés, 
amely az ASE biztos győzelmével végződött.

Az aszódi csapat rég nem látott lelkesedés
sel és szép összjátékkal dolgozott, ami meg
zavarta az ellenfelet s az első félidőben kissé 
bizonytalanul játszott. Kezdés után rögtön 
támad Aszód s Bengyel center szép kiszö
kése által megszerzi Aszói! első goalját s 2 
percen belül Hermami lövése talál utat a 
kapuba. Lábra kap most a vendég csapat s 
szép mezőnyjáték folyik mind két részen s 
a támadásban egyformán veszi ki részét 
mind két csapat. Jankó kapus egymásután 
védi a labdákat. Végre egy kavarodás meg
hozza a pestiek egyetlen goalját, 2 : 1 .  A 
goal után szépen támad Aszód s Bakulinyi 
ügyes leszökése által 3-ra emeli a goalok 
számát. Félidő 3 : 1 ASE javára.

A második félidőben biztosabban mozog 
a vendég csapat, azonban az ASE védelme 
különösen a két beck Lagler és Szepesy s a 
fényesen jáiszó Németh centerhalf mindent 
ment. Folytonos támadás van Aszód részé
ről, inig végre Szigeti szép lövése akad 
meg a hálóban. Erre összetörik a vendég 
csapat s durvulni is kezd, aminek eredmé
nye 3 játékos kiállítása Sok szabadrúgás 
esik ezután, melyből Németh centerhalf egyet 
szép helyezett labdájával goallá értékesít. 
Végeredmény: 5 : 1 .  Biró Moravitz Jenő 
volt.

Előzőleg a második csapat játszott az 
Aszódi Iparos és Kereskedelmi Alkalmazot
tak Köre football csapatával, melyből ASE 
II. 2 : 0  fölényesen győzve került ki.

Ma, vasárnap délután 5 órakor az ASE a 
budapesti Kárpátia csapatával mérkőzik.

4850. sz.

tkvi 1914.

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

tóság közhírré teszi, hogy dr. Preszly Ele
mér váci ügyvéd által képviselt Kovács Ist
ván vhajtatónak Borbély József vhajtást szen
vedő ellen 220 K tőke és jár. erejéig indított 
vhajtási ügyében a tkvi hatóság Kovács István 
aszódi lakos utóajánlata következtében az 
1908. XLI t.-c. 27. §-a értelmében újabb 
árverést 220 K tőke követelés, ennek 1912. 
évi szeptember hó 8 napjától járó 5°/o ka
matai és 63 K 75 f megállapított per és 
vhajtási költség, valamint a csa tlakozó ik
nak kimondott dr. Glück Adolf aszódi ügy
véd által képviselt Vas Mór 300 K, dr. Zol- 
nay Jenő bpesti ügyvéd által képviselt váci 
kerületi munkás biztosító pénztár 40 K 67 f 
és dr. Rosenfeld Sándor gödöllői Ügyvéd 
által képviselt gödöllői hitelszövetkezet 600 K 
tőke követelése és járulékainak behajtása 
végett a gödöllői kir. járásbíróság területén 
lévő Aszód községben fekvő s az aszódi 
1330. sz. tkvi betétben felvett A f  1 sor
szám 677/1 hrsz.am alsó rétek dűlőben fekvő 
rétnek%Botbély Józsefet illető felerészére 56 K. 
A f  2 sorszám 677/2 hrszámu ugyanott fekvő 
rétnek őt illető felerészére 62 K és A f  1 
sorszám 677/3 lirszám ugyanott fekvő rét
nek őt illető felerészére 2310 K kikiáltási 
mint utóajánlatot tevő által beígért árban és 
a B3 alatti s a m. kir. államvasutak javára az 
1445/913. számú végzéssel bekebelezett kor
látozás fenntartásával elrendelte az árverést 
1914. évi augusztus hó 22-ik napjának 
délelőtt !0 órakor Aszód községházánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltás 
árnál alacsonyabb áron nem adható el. ^ z 
árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárnak 10%-át készpénzben vagy óva- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy annak előleges bírói letétbe 
helyezését a kiküldött előtt igazolni ^  t>á- 
natpénz ha a kikiáltási árnál magasabb Ígé
ret tétetik az 1908. évi XLI. t.-c. 25. §-a 
értelmében azonnal kiegészítendő.

Gödöllőn, 1914. évi május hó 4-én.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Dr. Krayzell s. k. 

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

P. H. Kováts Béla
tkvezetö.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, 

miszerint Hévizgyörk község határában mint
egy 2563 kát. hold területen gyakorolható

vadászati jog
1914. julius hó 29-én d. e. 10 órakor 
Hévizgyörk községházánál megtartandó 
újabb árverésen a legtöbbet ígérőnek 6 (hat) 
egymásután következő évre bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 1910 korona. Legtöbbet Ígérő 
köteles a bérösszeg 73 részét az árverés után 
azonnal a község letéti pénztárába biztositék- 
képen letétbe helyezni.

Ezen árveres után utóajánlat nem tehető. 
Az árverési feltételek az árverés napjáig 

is a község jegyzői irodájában megtekinthetők. 
Kelt Hevizgyörkön, 1914. julius 19-én.

Az elöljáróság.

Egy vagy két középisk. osztályt végzett fiú

t a n u l ó n a k
felvétetik az Aszódi Petőfi könyvnyomdában.

Uralásra
KcVcKötö zsin«gcH«t, (jcplésbez 
gőz* b  benzin motorodhoz
g ép o la jra
kérjen ajánlatot.
Cegjntányosabb árban számit

Székely Farkas
aszód (Fa-utca).
T E L E F O N  21.

Aszódon

a Volt Bitncr-filc ház,
mely áll bolthelyiségből és hozzávaló la
kásból, azonnal szabad kézből eladó. 
Bővebbet Trupp Jánosnál, Iklad



A legszebb ajándül
ej>y doboz Petöfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Ára: K 150. Kapható a Petőfi 

nyomdában, Aszódon.

Hóditő körútra 
indulás ui 

kőbányai sörfőzde:

ASZÓDI HÍRLAP

FŐVÁROSI SORFOZO R. T. 
KŐBÁNYÁI*

F A L U N  É S  V A R O S B A N
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Viilany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a Petőfi nyomda papirü/.letében.
Aszódon.

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

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

ÖN KÁROSODIK
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 jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban.

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

uj Vasüzktcm
a fővárosi és kö rnyékbe li t. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lipót
BUDAPEST, ‘

V ll kerü let, Baross-tér 17. szám.

Papírszalvéták
a legolcsóbbtól a legdiszesebbik, kaphatók a

Petöfi-nyomdában, Aszódon.

Bútorozott szoba
azonnal kiadó.

Cím a kiadóhivatalban.

1914. július 26.

Ha h u l l  a haja „pixobln,,használja Ciwuco Chemische 
Industrie Be lm cég készít

ményét: T
folyékony tiszta ka rái.y szappanát és ..Cl\VUCO“ orosz tea hajvizét. Garantált elsőrendű haj
ápoló és h.ijnöve> tő készítmények. Korpakép/ődés ellen ajánlatos a „P lX O B IN " kátrány 
scliampon 1 csőm g ára 30 fillé r, valamint a „C IW U C O " kamilla schampon 1 csomag dra 
30 fillé r. Kapható drogériákban, gyógyszeilárakbait. Ahol nem kapható oda küldi Petrovics 
M iklós drogéria, Budapest. IV., Bécsi-utca 2 ahol kapható a valódi amerikai Petrol- 
Bulzsam üvegenként 3 koronáért. Képviselő: Holczer E m il Z o ltán , Budapest. V il i.

W A 6 N E R  Jatigszer-Király“ újdonságai:
Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidob /ott, 
domború Stainer-forma, tokkal, vonóv, ló 
darab felszereléssel csak 12 kor. Fin abb 

20 és 30 korona.

Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős 
hangú, finoman kidolgozva, csak 30 korona. 
Kg és/ finom kivitelben 40 koronától 100 

koronáig.

Cimbalom, remek, erős hangú, gyönyörű 
kivitelben 160 koronától C00 koronáig. 
Keveset használt cimbalmok állandóan rak

táron vannak.

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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