
4. ÉVFOLYAM- —  20. SZÁM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ASZÓD, 1913 MÁJUS 18-ÁN.

Elő fizetés i á r :
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5 kor.

Hegyed évre 2 50 kor.

Havonként 90 fül.

Egyes szdm áru 20 fiit. ASZÓDI HÍRLAP
H irdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal, 

nyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nvjomdaban, Aszód, Főút 482. szdm.

Felelős szerkesztő: DR. 6LÜCK ADOLF.
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

A főutca burkolása.

Emberemlékezet óta talán nem volt 
égetőbb kérdése községünknek a fő
utca rendezésénél. Az állapotok a 
mindinkább forgalmasabbá váló főutcán 
tűrhetetlenek lettek és községünk la
kossága egyebet nem tehetett, mint 
tűrt, szenvedett, panaszkodott vagy 
káromkodott.

Már az ősz elején, ahogy sűrűbbek 
lettek az esőzések és később a hó
olvadás piszkossá, sárossá tette az át
járókban szűkölködő főutcát, úgy hogy 
az embernek kétségbeejtő küzdelmet 
kellett folytatni, ha csak a másik ut
cába kívánt jutni. De a sár még 
hagyján, ez még kicsi baj lett volna.

Ahogy megjött a tavasz és a mele
gebb napsugarak felszántották a sarat, 
menten itt volt legnagyobb bajunk: a 
por. És mindennek teljesen védtelenül 
ki vagyunk szolgáltatva.

Községünk bizonyos mértékben ke
reskedelmi gócpont, aminek folyománya 
a nagyobb kocsiforgalom. De különö
sen a Kassára vezető állami ut teszi, 
hogy az automobilok százai haladnak 
hetenkint keresztül községünkön. És 
ez a nagy kocsiforgalom mind ebben 
az egy utcában illetve főutcánkat ké

pező ezen az utón bonyolódik le. Az 
idegen elképzelheti, mi azonban tudjuk, 
hogy ez mit jelent.

Azt jelenti, hogy községünk tavasz
tól őszig egyetlen porfelhőbe volt bur
kolva, amely porfelhőt néha napján 
csak egy háromnapos eső tudott volna 
leverni.

A főutca mentén lakók között alig 
van egészséges ember, amit csakis en
nek a pornak köszönhetünk, mert el
képzelhető, hogy ebben a nagy por
ban valaki lakása ablakát, ajtaját szel
lőztetés céljából kinyissa? Ennek követ
kezménye a sok egészségtelen lakás.

De minek folytassuk, egyszóval kép
telenség ezen állapot, aminek végét 
kivárni mathuzsálemi idő lett volna 
szükséges.

De most mintha mégis történt volna 
valami érdekünkben, és mi tulajdon
képpen nem is panaszkodni akartunk, 
csak az átszenvedett keserűség tört ki 
belőlünk. Célunk inkább az volt, hogy 
közöljük olvasóinkkal az örvendetes 
hirt ezen régóta vajúdó kérdésnek a 
közel jövőben lakosságunk érdekei sze
rint való megoldásáról.

A m. kir. kereskedelmi miniszter 
ugyanis értesítette a vármegye közön
ségét 22036. sz. leiratával, hogy a le. 
bpest— kassai állami közút 41 8— 43*2

km. aszódi átkelési szakaszának állandó 
burkolattal való ellátására vonatkozó
lag az 1890:1. te. értelmében a hely
színi bejárás megtartását rendelte el 
és a bejárás határidejéül f. évi junius
2-ának d. e. 10 óráját, összejöveteli 
helyül pedig Aszód községházát tűzte ki.

A bejárást a miniszter által meg
bízott Ince Kálmán kir. műszaki főta
nácsos fogja vezetni. Az állandó bur
kolat vagy aszphalt vagy keramit lesz 
és kezdődik a pesti-utca Krausz Antal 
háza előtti hidtől és végződik a javító
intézeti igazgatói lakás végén.

Azt hisszük, örömmel veszi tudo
másul közönségünk, hogy végre vala- 
hára teljesedésbe megy ama hő óhaja, 
hogy az aszódi főutca saharai vadsá
gát egy kellemes oázissá varázsolják 
át s hogy talán még e nyár folyamán 
megérjük azt a csodát, hogy lakásunk 
ablakát ki merjük nyitni.

De amikor ezt az örömteljes hirt 
közöljük, nem mulaszthatjuk el, hogy 
gróf Ráday Gedeon főispán urunk ő 
méltósága előtt hódolattal meg ne 
hajtsuk tiszteletteljes ragaszkodásunk 
és hálánk zászlaját, mivelhogy főutcánk 
burkolásának ügyét felkarolta és ma
gas befolyását latba vetve a ministeri- 
umban ügyünket nagy lépéssel előbb-

Hadgyakorlaton.

Manőverre készültünk. A hornista szomo
rúan futta utolsó este a cappenstreichot, 
mert neki el kellett masíroznia Losonc váro
sából, mialatt az ő Katáját más veszi majd 
pártfogás alá. A kaszárnya udvarán szokat
lan csend van. Az ezredes szigorun meg
hagyta, hogy a legénység már kilenc óra 
előtt feküdjék le, mert a másnapi abmarsch 
nagy íibunggal lesz egybekötve. A kantáiban 
még egy-két zupás őrmester sztlrcsöli az 
árpalét az ott levő regruta altisztek jóvoltá
ból, amiért egyet-mást elmondanak nekik a 
manőver rejtelmes világából. Azonban a 
cappenstreich utolsó akkordjai zendíilnek 
meg, mely távozásra készteti őket is. Ekkorra 
már a kaszárnya hatalmas vaskapui is be
zárulnak és a teljes csendet csak a schnár- 
post egyhangú topogásai zavarják meg.

*

Másnap már hajnalhasadtakor ébren vol
tam és a kaszárnyába készültem. Szegény 
jó anyáin az Isten soká éltesse, szobámnál 
várt reám. Mégegyszcr lelkemre kötötte, 
hogy vigyázzak a«*'egészségemre, ne igyák 
vizet, ha melegem lesz stb. e fajta jó taná

csot osztogatott. Megnyugtattam. Sohse fél
jen édes anyám : van még nekem hála Isten
nek elegendő eszem, nem maradok én sehol 
az ecetes hordóban. 0  azonban mégsem 
vigasztalódott meg, féltett a három hétig 
tartó gyaloglástól.

Elbúcsúztam tőle, gyorsított léptekkel 
igyekeztem a kaszárnyába. Ott már nagy 
volt az élénkség. Az óriási udvar tele kato- j 
nákkal. A százféle ruházatú rezervisták 
kaleidoskopszerü képei varázsoltak a nézők 
elé. A kantinból szinte özönlöttek ki a bakák, 
szalonát, pálinkás bütyköst, vagy fehér cipót 
szorongatva kezükben. Az udvaron levő 
egyetlen kutnál pláne majd agyonlapitották 
egymást. Kezükben az ismert pléh kulaccsal 
nyomultak előre. Mindegyik első akart lenni, 
friss vízre van szükségük, nagy az ut, nagy 
lesz a fáradás. — Szegény baka ! —  kevés 
terhet cipel a vállán, mellére egy nehéz 
kulacsot is kell akasztania, mely aztán 
menésközben bizony nem kíméli: üti, veri a 
mellét úgy, hogy nagyböjtkor a legigazibb 
zsidó hivő sem teszi különben. A megszokott 
látványt figyelmenkivül hagyva, századomhoz 
siettem. Szakaszomba érve, a legénységet 
már sorakozva találtam. Még maradt időm 
őket megvizitálni, mert megérkezett kapi
tányunk.

— Kapitány ur, jelentem alásan, minden

rendben van, volt az én sablonszerű jelen
tésem.

Ausrilcken! — hangzik nehány perc
múlva a kapitány büszke parancsa. Nagy 
sürgés forgás támad erre! Mindenki a 
maga szakaszába siet. Magára veszi a brod- 
zsákot, kulacsot, borjut és fegyvert; meg
megrázza vállán a terhet — aztán kiáll a 
sorba. A szakaszvezető figyelmesen meg
vizsgál minden katonát, vájjon tisztán öltö- 
zött-e, egyiken-másikon igazit egyet, azután 
az udvarra vezeti őket, ahol ugyanily eljárás 
mellett szakaszonkint gyülekeznek a többi 
századok is, alig telik bele egy negyedóra, 
az ezred együtt van az udvarban.

Legutóbb érkezik a katonabanda. Ennek 
látára szinte felpezsdül vérük a fáradt kato
náknak. Mindmegannyi mozgolódik, csak az 
utolsó század áll lehorgasztott fővel. Hozzá
juk már nem fog elhallatszani a zene.

—  Gewehr heraus — kiáltja el magát 
most a schnárpost. Az ezredes jött. A kapi
tányok haptákba koniandirozták századjukat 
és jelentést tesznek a megérkezett ezredes
nek, hány ember vonult ki, hány maradt 
itthon és köztük hány a maródi. Az ezredes 
rövid szemlét tart a katonák fölött, majd 
besprechungra hívja össze a tiszteket, kik
nek az aznapi gyakorlat lényegét is el
mondja, azután imára rendeli az ezredet. —
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revitte és reméljük, hogy a végleges 
rendezés stádiumába hozta.

De elismerés illeti járási főszolga
bíró urunkat Sárkány Ernőt is, aki 
ezt az ügyet felszínre hozta és a fő
ispán ur ő méltóságának pártfogásába 
ajánlva, méltányos megoldásához tehát 
nagyban hozzájárult.

Vajha a többi még függő ügyeink 
is ily hathatós pártfogókra találnának.

sav.

Községi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

hó 13-án tartott rendkívüli közgyűlésében a 
következő határozatokat hozta:

1 . Bobály rendőrnek eladott ingatlan szer
ződésének jóváhagyására vonatkozó végha
tározat kihirdettetett.

2. Badics Ilona illetősége el nem ismer
tetett.

3. A temesvár— szabadfalui Petőfi-emlék 
leleplezésére érkezett meghívó tudomásul 
vétetett.

4. A villamvilágitási üzemzavarok. A vil- 
lamvilágitásnál a bevezetés óta már ismé
telten kisebb-nagyobb zavarok voltak, ami 
úgy a közvilágításban, mint a magánfogyasz
tóknál is a legkellemetlenebb helyzeteket 
szülte, sőt némely esetben egyenesen kárt 
okozott. Különösen az április 27-iki hosszabb 
tartamú üzemzavar miatt nagy a felháboro
dás a községben és az elöljáróság nem tér
hetett ki az elől, hogy ezt a képviselőtestü
lettel megtárgyaltassa és módot keressen 
ezen anomáliák lehető korlátozására esetleg 
kiküszöbölésére. Sajnos a villamvilágitási 
szerződésekben erre vonatkozólag semmi
féle intézkedés nincs, illetve csak az esetre 
van büntetés kiszabva (napi 10 kor.), ha a 
társaság a felszólítás után 48 óra múlva a 
világítást meg nem kezdené. Kisebb szüne
telések a világításban tehát akár mindennap 
lehetnének minden további következmény 
nélkül. Minthogy ezenkívül is több sérelmes 
pontja van e szerződéseknek, a képviselőtes
tület utasítja az elöljáróságot, hogy a szer
ződő felekkel lépjen érintkezésbe és igyekez
zék ezekkel egyetértőleg a szerződésbe oly

Zum Gébét! — rivalnak a parancsnokok, 
mire a katonaság letérdel s ezalatt a katona
zene a Gotterhalte-t játsza. Most ismét 
komandó.

— Vöm Gébét! A katonák egyszerre fel
ugranak térdelő helyzetükből. Most megin
dul az ezred, élén a katonabandával.

*

Aznap csak Rimaszombatig kellett gyalo
golnunk, de közbe egy formális ütközettel 
kellett megmérkőznünk. Nyolc óra körül 
pihenőt tartottunk egy közeli faluban. Itt 
megkezdettük a csatározás előmunkálatait. 
Rimaszombat felé, honnan az ellenséget vár
tuk, minden irányban előőrsök küldettek ki, 
a csapat igy biztosítva magát — rendes 
menetben előrenyomult. Én* szakaszommal 
egy jobboldali előőrsöt képeztem és embe
reimmel az országuttal párhuzamos vonal
ban elterülő erdőségben haladtam előre. 
Félórát mehettünk az erdőben, mikor egy 
előre küldött emberem jelenti, hogy már 
látható tisztáson a messzeségben ellenséges 
katonákat lát. Megáliottuuk. Az erdő szélein 
egyedül előre mentem, ott egy fára másztam 
fel, hogy az ellenség álláspontját megfigyel
hessem. A homokbuckákon túl körülbelül 
ezer lépésnyire egy patak űrjét láttam és 
ennek partján tényleg az ellenség abzeichnis

ASZÓDI HÍRLAP

pontokat felvétetni pótlólag, amelyek a köz
ség és közönségének érdekeit jobban meg
védik. ügy értesülünk, hogy úgy Gödöllő 
község, mint a Ganz-cég részéről megvan a 
hajlandóság arra, hogy ezen szerződések 
ilyen értelemben megváltoztassanak, igy tehát 
megvan a lehetőség arra, hogy ez ügy ránk 
nézve békésen és megfelelőleg elintéztessék, 
a zavarok megszűnjenek. Az elöljáróság 
egyébként ez utón is felhívja a közönséget, 
hogy a világítás körül észlelt bármilyen 
rendellenességét ezentúl azonnal jelentse be 
a községházán, mert az elöljáróság a tapasz
talt üzemzavarokat nyilvántartani és erről 
statisztikát készíteni fog, amire a további 
lépések során szüksége lesz.

5. A cigánysoron a zsák-utcában vizfogó- 
nak készítését és a községház előtti árok 
burkolását elhatározta.

6. Az egyéves kereskedelmi tanfolyam léte
sítésének tervét a leánynevelő-intézetben a 
legnagyobb örömmel fog dja. Ama rendkí
vüli előnyök, melyek a tanfolyam létesítésé
vel lakosságunkra és a környékre is hára
molnak, megokolná teszik, hogy községünk 
ezen eszmét a legnagyobb erkölcsi támoga
tásban részesítse és ennek létrejöttét a maga 
tehetségével előmozdítsa. (Erre legközelebbi 
számunkban még visszatérünk.)

Hírek.
— Eg y  Petöfi-emlék. Bem tábornok 

1849 május 3-án a Temesvár melletti 
Szabadfalu községben nevezte ki őrnagynak 
nagy halhatatlanukat Petőfi Sándort. Ez 
eset emlékére Szabadfalu község előtt, hol 
Bem főhadiszállása volt, közadakozásból 
1899 évben emlékkő állíttatott, mely azon
ban az idők folyamán elpusztult. Somogyi 
Gyula, a temesmegyei központi járás főszol- 
gabirájának kezdeményezésére az elmúlt év
ben egy Petőfi reliefjével ékesített díszes 
emlékmű emeltetett és körülötte szép sétány 
létesittetett közadakozásból. Ezen emlék le
leplezése f. évi május 25-én d. u. 3 órakor 
fog megtörténni, melyre Aszód község 
képviselőtestületét is meghívta a szabadfalui 
Petőfi-emlék bizottság elnöksége.

sipkáját véltem meglátni. Legnagyobb bősz- 
szuságomra látcsövemet nem hoztam ma
gammal. Odaintettem egy altisztet, ki szintén 
fárakuszva, aggályomban megnyugtatott. — 
Ismerem én azt a patakot — mondá, ritkán 
van benne v iz ; biz az most ki van száradva, 
jelentem alásan. Bizonyára ott van elbújva 
az ellenséges csapat. A múlt heti ezred- 
gyakorlaton is ott bujt el a besztercei 
bataillon.

Magam is kezdtem gondolkozni. A fáról 
lemásztunk és jelentést tettem a főcsapatnak. 
Ellenség a szalatnai patak partján, látszat 
szerint egész bataillon, megfigyelési hely : 
az ostgyáni erdőszél 142 magassági pont. 
T íz perc múlva már az egész ezred az er
dőbe húzódott. Egy század előre jött és 
megkezdte a csatározást. A századdal együtt 
a tisztásra rohantunk és svarmlineákba fel
oszolva lövöldözni kezdtünk. Majd ismét 
előre nyomultunk. Közben a főcsapattól 
újabb és újabb századok érkeztek erősbité- 
tésünkre. Körülbelül hatszáz lépésnyire lehet
tünk az ellenségtől, midőn egyszerre a tüze
lést beszüntető jelzést adatta az akkorra oda
érkező ezredes. — Fejer einstellen! hangzik 
erre mindenfelől a komandó. Ugyanekkor, 
mintha a föld alól jöttek volna, kétoldalt is 
előbukkan az ellenség és erős tiizbe veszi 
csapatunkat. Pár percnyi csatározás után az

1913. május 18.

— Dohányzás a vasúton. Egy felmerült 
esetből kifolyólag a belügyminiszter kimon
dotta, hogy azok az utasok, akik a vasúti 
kocsikban meg nem engedett helyen dohá
nyoznak, száz koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel sujthatók. A renitens dohányzók 
felett, ha azok a vasúti -üzletszabályzat 18. 
§-a alapján feljelentettek, ezentúl nem a 
közigazgatási hatóság, hanem a kir. járás
bíróság fog Ítélkezni, mert az a tilalom, 
mely „a nem dohányzó" feliratú vasúti 
kocsikban nem engedi meg a dohányzást, 
az egészség oltalmára kiadott rendelkezések 
egyikének tekintendő.

— M ennyi útadót fizetnek községeink.
Az 1913. évre kivetett törvényhatósági út
adónak községenkénti csoportosítását most 
közölte a községekkel vármegyénk ispánja. 
Eszerint kivettetett járásunk községeire: Aszód 
5288 18, Bag 174526, Boldog 309548, 
Domony 1272 46, Galgahéviz 2286 59, Gal- 
gagyörk 1054 75, Hévizgyörk 1707 37, Ikiad 
1039 56, Kartal 3165 28, Túra 739941, 
Verseg 4878 55, összesen 34337 19 korona.

— Tan ító  választás. A vérségi tanítói 
állás Gusztin Mihály tanító lemondásával 
megüresedvén, arra 5 pályázó közül Pen- 
ninger Nándor múlt évben végzett tanító 
választatott meg Örszállásról.

— O rozva m eggyilko lt aggastyán.
Kallón szombatra virradó reggelre eszmélet
len állapotban találták Koncz József (szőke) 
67 éves gazdát. A hatalmas fejszecsapások 
nyomai után ítélve az öreget éjnek idején 
hazajöttében kertje végén orozva támadták 
meg. Beszélni nem tudott s pár óra múlva 
kiszenvedett. A vérségi és sziráki csendőrök 
Zsiga József és nejét mint perlekedő feleit 
elfogták, de tagadásukkal szemben mire sem 
mennek velük. A csendőrség tovább nyomoz.

— Isko la i ünnepély. A vérségi róni. 
kath. iskola növendékei e hó 15-én Madarak* 
és Fák napM-ja ünnepélyt rendezett Gáspáry 
József kántortanitó vezetésével.

ütközetet elvesztettük. Mindegyik ámul-bámul 
nem értettük az összefüggést, miért hagytuk 
abba az előttünk levő ellenségnek lövöldö
zését és igy módot nyújtottunk az ellenség
nek csapatunk leverésére. Az ezredes dühös, 
káromkodik. A közéje csoportosult tiszteknek 
hadonázva magyaráz valamit és élénken 
integet a patak partja felé, ahova most lát
csöveikkel fordulnak: mind elszörnyüködnek. 
Most megpillant engem és magához int. 
Odamenteni, ezredesünk ime megismételtette 
velem élőszóval az ellenségről küldött jelen
tésemet, azután ideadta a látcsövet, hogy 
nézzek a patak partja felé.

— Szent Isten! mit tettem én ?  katona
sapkának néztem fehér szalaggal a zöld 
fűre teritett gyolcsdarabokat, melyet bizo
nyára szárítás végett teritett oda egy mosónő. 
— Acht Tagé Zimmer-Arrest. — mondja az 
ezredes. Szalutáltam és megszégyenítve tá
voztam. Aznap este tudtomra adatott, hogy 
a manőver alatt kocsi felügyelő leszek. En 
nek az anyám fog legjobban örülni, ha 
megírom, hogy egy lépést sem megyek 
gyalog, mert kocsi felügyelő lévén, a ma
nővert átkocsikázom.

Gergely Miklós.
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— Madarak és fák ünnepe Túrán.
A lurai róni. kath. iskola e hó 11 -én ma
darak és fák napját rendezett a község 
közönségének részvétele mellett. Az ünne
pélyt dr. Gallovich Győző kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök nyitotta meg, buzdítva a 
gyerekeket és szülőket a madarak és fák 
mint az emberek legjobb barátjainak oltal
mazására és szeretetére. Ezután a gyerme
kek alkalmi szavalatokat, párbeszédeket s 
ének számokat adtak elő igen ügyesen. — 
Elismerés illeti a tanítói kart, amelynek 
buzgósága a szép ünnepélyt megteremtette. 
Adja isten, hogy fáradozásukat siker koro
názza.

— Vízmosásos területek fásítása. Aszód 
és Domony községek közötti vízmosásos terület 
fásítása tárgyában járási főszolgabirátik és a 
kir. erdőfelügyelőség részvételével tárgyalások 
lesznek és pedig Aszódon a községházán f. 
hó 19-én d. e. 10 órakor és Domony bán 
d. u. 2 órakor.

— Kerékpárverseny. Ma, f. hó 18-án a 
Világosság budapesti kerékpáregyesület Buda
pest és Gyöngyös között kerékpárversenyt 
rendez. A versenyzők d. e. 8 — 12 óra között 
fognak Aszódon keresztülhaladni. A hatóság 
ez utón is kéri a közönséget, hogy erkölcsi 
támogatásával és saját testi épségének érde
kében is tegye lehetővé a verseny akadály
talan lebonyolithatását.

— Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni 
Szövetségnek most jelent meg az ingyenes 
balatoni kalauza. A szép képekkel díszített 
kalauzt a szövetség 60 ezer példányban 
nyomatja és osztja szét 10 filléres bélyegdij 
mellett a csinos füzetet bárki megkaphatja a 
szövetség titkári hivatalánál BalatonfQreden.

— A budapesti Állatkertnek hat ele
fántja van. Sehol más áliatkertben ennyi 
nagy állatot együtt látni nem lehet. Ezek 
közül az egyik a hírhedt óriás, a „Sziáni, 
amely időnként dühöngeni szokott. A „Kuba- 
az általánosan kedvelt lovagló elefánt, a 
melynek hátán körsétára lehet indulni az 
Áliatkertben; a harmadik nagy elefánt a 
„B é b i- szintén szolid és cirkuszmutat
ványokkal mulattatja a néző közönséget; 
a félig kinőtt, most 7 éves „Traján- szintén 
lovaglásra van betanítva; ez azonban csak 
gyerekeket hord körül a nyergén. Az ötödik, 
a hat éves „Fatum a- még iskolába jár, 
kicsit nehezen tanul és nem szereti, ha a 
nyerget a hátára teszik. Legérdekesebb a 
hároméves „N e lli-. Ez t az Állatkert aján
dékba kapta, mert beteg vo lt ; reuma kínozta, 
állni se tudott a lábán, dagadt volt minden 
térde csuklója. Az elmúlt télen iiideg istálló
ban tartotta régi tulajdonosa a cirkuszban 
és csuzt kapott. Az állatkert igazgatója rend
szeres gyógykezelést rendelt neki. A fővárosi 
Artézi-fürdőből naponta vizet hozatott és 
fürösztette, Jenes-féle flujddal dörzsöltette, 
azután bepólyáztatta, hogy izzadjon. Nehéz 
sor volt ez a kúra, sokszor trombitálva 
panaszkodott és szomorkodott is érte a 
szegény tehetetlen kis elefánt. Azonban 
használt a gyógyítás. Két hét múlva már 
Nelli kisasszony vígan ugrált és szaladgált.

automatákat fognak felállítani. Ezek tiz fill. 
bedobása ellenében összekapcsolják az állo
mást a központtal, amely megadja a kért 
számot. Őszinte örömmel üdvözöljük e terve
zetet, mert ilyen formában sokkal megköze- 
lithetőbb lesz a nagy közönség számára.

3529. szám. 
tkvi 1913.

Árverési hirdetményi H'tVonat.
— Közveszélyes elmebeteg Túrán.

Benkó Rozi 18 éves túrái hajadonon az el
múlt héten köz- és önveszélyes elmebetegség 
tört ki, miért is a községi elöljáróság őrizet 
alá helyezte addig, inig az elmegyógyinté
zetbe való elszállításához szükséges felsőbb 
hatósági engedély megérkezik. A szerencsét
len leány úgy látszik terhelt családból szár
mazik, mert családjában eddig is több 
elmebetegségi eset fordult elő, amint azt az 
elöljáróság megállapította.

— Megszökött elmebeteg Fucsko Boka 
Magdolna elmebeteg nő a balassagyarmati 
elmekórházból egy őrizetlen pillanatban 
megszökött és felugorva a vonatra jegy 
nélkül Aszódra érkezett. Az aszódi állomáson 
azonban elfogták és a községházára szállí
tották. A községi elöljáróság sürgönyére a 
balassagyarmati kórházi igazgatóság kérte a 
beteg nő visszavezetését, ami tegnap d. e. 
meg is történt. A szerencsétlen teremtés, 
amíg a községháza zárkájában volt, öngyil
kosságot is próbált, amennyiben előbb ken
dőjével akarta magát megfojtani és amikor 
azt elvették tőle, fejével a falnak ment neki. 
Komolyabb baja ebből nem származott.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság köz 
hírré teszi, hogy az id. Weisz Jakab és társa cég 
végrehajtatnak — Strausz Miksa zsámboki lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében 
az Aszódi hitelbank és Takarékpénztár csatlakozott 
végrehajtatnak a fenti számú kérelme következté
ben az újabb végrehajtási árverés id. Weisz Jakab 
és társa cég 109 korona 05 fillér tőkekövetelése, 
továbbá ennek az 1910. évi október hó 11-től járó 
5 százalék kamatainak 68 korona 80 fillér perbeli 
és végrehajtási már megállapított és a még felme
rülendő költségeknek és a csatlakozódnak kimondott 
Deutsch Sámuel gödöllői lakosnak 42 kor. 95 fillér, 
az Aszódi hitelbank és takarékpénztárnak 360 kor., 
a Terézvárosi Takarékpénztár mint szövetkezetnek 
305 korona, Elek József és Adolf cégnek 272 korona 
05 fillér, Csipkó Bertalannak 75 kor., a Zsámboki 
hitelszövetkezet mint az országos központi hitelszö
vetkezet tagjának 125 korona, Herdovics Pálnak 
136 korona 60 fillér és Reiner Józsefnének 267 kor. 
és járulékai iránti követeléseinek kielégítése végett 
az 1881. évi IX. tcz. 144. és 146. §-a, illetve az 
1908. évi XLI. tcz. értelmében a pestvidéki kir. tör
vényszék a gödöllői kir. járásbíróság területén levő 
a Zsambok községben fekvő a zsámboki 393. számú 
tkvi betétben. A 1. 1—2. sorszám 307. 308. helyrajzi 
szám alatt felvett s 38 a. összeirási számú házból, 
beltelekból és kertből a B. 8. sorszám szerint 
Strausz Miksa nevén álló 1 4-ed részre 1034 korona 
25 fillér ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetett és hogy az 1913. évi május 
hó 29. napjának délelőtti 11 órakor Zsánibok 
községházánál a megtartandó nyilvános árverésen az 
ingatlan a kikiáltási ár kétharmad részénél alacso
nyabb áron nem fog eladatni. Árverezni szándéko
zók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben vagy ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy annak elöleges bírói 
letétben való elhelyezéséről a kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni a kiküldöttnek.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéret tétetik, az 1908. évi XLI. tcz. 25. §-a értelmé
ben nyomban kiegészitendő.

Gödöllőn, 1913. évi április hó 19-én.
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Dr. Kéler 

Tibor s. k. kir. járásbirósági jegyző.
A kiadmány hiteléül: 

Tímár 
tkvezető.
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z

kaucsuk-kompozitióval bevont Hi
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetöfedéllemez.

V ÉD TELEN ÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

|

]\^inden jóizlésű ember I

ruháját]

Aszódon |

Pálinkás István |
angol férfi-' és női szabó' 0 

V11 nál készítteti el. |

Cigányprímás!

"Király Ernő mulat"
ez a cime a legújabb rendkívül sikerű t humoros 
dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül ,.Sok
szor úgy szeretnék sírni", „Futóbolond", „Teme
tés volt a faluban" stb. Darabja 2 50 fill. E hang
lemezek eredeti felvételben kizárólag egyedül csakis

WÁ6NER
„Hangszer-Király-nál kaphatók. — Budapest, József- 
körut 15—20. Alig használt nagy dupla hangleme
zek óriási választókban darabja csak 60  fill. Leg
olcsóbban javít I — Lemezcsere ingyen ! — Kérjen 
nagy fényképes árjegyzéket.

Óvási Figyelem a „Wágner" névre 
és a 15— 20. házszámra.

< ....... ...................  .............. *

I  *Hez" arckrénic • 80 miér
r l D V e l e m  •  ” h c z “  a r c s z a p p a n  8 0  »
4 v r  • „Hez" arcpouder 80 „
3 drb. bármelyikből egyszerre rendelve — a pénz 
előzetes beküldésénél bérmentve. Diszkréten küldi: 
„Hez" illetszertár Budapest, Vili., Losonci-utca 13. 
Nagy árjegyzékünk ingyen és bérmentve.

....... "■■ ■■■■■„ --------- = = ►

Szépen bútorozott és vil
lanyvilágításra berendezett

két gargon-szoba
azonnal kiadó. —  Cim 
a kiadóhivatalban. . w

Sürgős figyelmeztetés!
A tisztelt közönséggel van szerencsénk tudatni, 

hogy az összes illatszer, pipereszappan, arckrémek, 
általában valamennyi kozmetikai és háztartási cik
kekről szóló kimerítő 24 oldalas értesítőnk újabb 
kiadása már megjelent kérjük meghozatni. — In
gyen és bérmentve küldi szét a „Hez“ illatszertár 
vezetőség. Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Imakönyvek
a római kath. hivek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 270 K 
E  2. sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 „ 
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ÖN KÁROSODIK

Kérje
az Athenáum-könyvtár 
és Modem-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i  
P e tö f i-n y  om dáb an  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

F o n t o s !
..Mez" kölnivíz 1 üveg 50 fillér, 3 üveg I korona 

30 fillér.
„Hez" kölnivíz fél liter 3 korona, „Hez" kölnivíz 

egy liter 5 korona 50 fillér.
..Hez" kölnivíz-szappan I drb. 60 fillér, 3 drb. 

1 korona 60 fillér.
A minőség elsőrendű voltáért felelősséget vállal

junk. Küldi: „Hez" illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

T a n o n c n a k
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 

' előképzettséggel, fizetés mellett felvéte
tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Tanúlóleá nyok
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.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 Jtirlaj)
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir
dessen az Aszódi Hírlapban.

Nem mese!
csoda szappanunktól el nem múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. 1 drb. 
-Hez* Csodaszappan 2 kor. 50 fill, 3 drb. 
„Hez* Csodaszappan 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
[>ortó 30 fillér, utánvételes Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez* illatszertár Budapest, Vili., 
-osonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér- 
nentve.

Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
mert a „B IB E R " absolut vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és vizillásos helyiségek tökéletes szárazzá tételét

„B IBER H-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B IBER 11 megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.

Prospektust, használati utasítást és minden A „B IBER-M ÜVEK" egyedárusitója

egyéb felvilágosítást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi „Petőfi* könyvnyomda nyomása. ----------------
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