
Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi- 
nyomdában, Aszód, Főút 482. szdm.

Felelős szerkesztő: DR. <5LÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Egységes üzleti záróra.
A törvényhozásnak rövid időn belül 

oly törvényről kell határoznia, amely 
úgy a fővárosban, mint annak kör
nyékén, vagy talán az egész ország
ban egységesen fogja szabályozni az 
üzleti zárórát. Egyszóval kezdik már 
odafent is felismerni, hogy a kereskedő 
is ember és hogy a kereskedőnek és 
alkalmazottjának épp úgy szüksége 
van a pihenésre nehéz és sokoldalú 
tevékenysége után, mint teszem azt, a 
tisztviselőnek, vagy akár a munkásnak.

Ezt ugyan már régen felismerték az 
értelmesebb kereskedők és igyekeztek 
egymásközt megállapodni egy bizonyos 
zárórában, de mindig akadtak a keres
kedők soraiban túlbuzgó és telhetetlen 
emberek, akik az egyezmény kijátszá
sával, a záróra be nem tartásával a 
többiek rovására próbáltak előnyökhöz 
jutni, avagy kevésbé forgalmas üzle
tüket felvirágoztatni. így aztán ezek a 
megállapodások nagyon problematiku
sak voltak és alig volt eredményük.

Dicséret illeti azért azokat a ténye
zőket, akik ezt a kérdést szőnyegre 
hozták és a kik a törvényhozásnak 
igy módot nyújtanak, hogy ezt a 
kérdést a kereskedők — hazánk ezen 
legnagyobb teherviselő és fontos misz- 
sziót teljesítő polgárainak —  teljes 
megelégedésére törvényileg kötelezően 
és egységesen szabályozza.

Jelen soraim nemcsak ezért íródtak, 
hanem célom az, hogy az aszódi 
kereskedőket annak felismerésére bír
jam, hogy emberek ők is és testi- 
szellemi gépezetüknek is szüksége van 
pihenőre, nehogy tulkorán mondja az 
fel a szolgálatot.

Hogy mit vélek én célszerűnek, az 
hosszadalmas lenne itt szellőztetni, 
de az egy bizonyos, hogy mi aszódi 
kereskedők a magunk erejéből máris 
meg tudnánk állapodni, legalább a 
nyáron egy bizonyos zárórában, de 
ha már mást nem, legalább a déli 
egy órai szünidőt vezessük be, hogy 
ebédünket békével elkölthessük. Hiszen 
a legutolsó napszámos is leteszi a 
szerszámját, amikor szól a déli harang
szó, csak mi kereskedők rabszolgák 
vagyunk e téren, rabjai vagyunk egy 
ferde felfogásnak.

Ami Gödöllőn vagy máshol megvan 
már, azt mi aszódiak is meg tudjuk 
csinálni; meg tudjuk csinálni még azok 

\ ellenére is, akik azt betartani nem
óhajtják. A módozatokat majd egy 
erre a célra összehívott összejövetelen 
elmondom. Most pedig arra kérem a ke
reskedőket, legyenek ez egyszer saját ér
dekükben kevésbé indolensek és jöj
jenek el az értekezletre, hogyha erre 
a felszólítás jön, mondják el ott véle
ményüket és határozzák el az egységes 
zárórát és a déli szünetet. Jöjjenek el 
mindnyájan ! Egy aszódi kereskedő.

Hírek.
— Látogatás. A fiatalkorúak bírái, ügyé

szei és pártfogó tisztviselői részére Buda
pesten rendezett továbbképző tanfolyam hall
gatói, mintegy nyolcvanan m. hó 27-én, dr. 
Kun Béla min. tanácsos és Rottenbiller Fülöp 
táblabiró vezetésével meglátogatták a javitó- 
nevelő intézetet. Csoportokba oszolva meg
tekintették a főépületet s az ott lévő moso
dát, konyhát, raktárakat, majd az ipariskolát 
és a családhelyiségeket. Ebédre a vasúti 
vendéglőben gyűltek össze. Ebéd után a virág
házakat, a kbnyhakertet, szőlő- és faiskolát, 
majd a gazdaságot tekintették meg. Azután 
pedig autókon, a külső gazdaság megtekin
tésére mentek és csak az estéli vonattal tér
tek vissza a fővárosba. A látogatók úgy az 
intézetben folyó nevelési rendszerrel, vala
mint a rend és tisztasággal és az egyes 
üzemek kiváló fejlettségével rendkívül meg 
voltak elégedve. E  látogatásnak különösen 
azon szempontból van nagy jelentősége, hogy 
az 1910. évben életbe léptetett fiatalkorúak 
bíróságáról szóló törvény a rakoncátlan s a 
züllött fiatalkorúak megmentésére és javító 
nevelésére oly uj nyomokon és szabad szel- 
lembeni intézkedésekkel történik, mely sok 
tekintetben a többi európai országok e fajta 
törekvéseit és rendszereit merészen megelőzi 
és fölülmúlja. A leendő gyermekbiráknak és 
ügyészeknek az intézetben alkalmuk volt 
meggyőződni a javító-nevelő intézmény rend
kívüli fontosságáról és eredményes műkö
déséről.

Az önérzet komédiája.
Bálint délben felnyitotta a szemét és meg

fordult az ágyában, h o g y  tovább aludjék. 
Ezúttal nem volt szerencséje, mert egy úri
ember, aki már egy órája várt erre a moz
dulatra, felrázta álmából.

—  Hála Isten, hogy már fölébredtél — 
konstatálta. —  Szervusz! Egy órája, hogy 
itt vagyok, de nem volt szivem felkelteni. 
Borzasztó nyugodtan aludtál.

A napfény, — meleg márciusi napfény 
beragyogott az ablak-rolló szegélye mögött és 
derengő világításba foglalta a bútorok kon
túrjait. Bálint szerette ezt a tompított fényt, 
a templomi félhomályt, mert nem zavarta a 
szemét, ha föléhredt.

— Hát téged mi hozott ide, kérdezte, 
amikor már kidörzsölte a szeméből az 
álmot.

— Egy kis jelentéktelen ügy, mondotta. 
Párbaj vagy ilyenféle.

—  Ne mond, megint valami nő ügyed 
van ?

—  Nem rólam van szó, hanem rólad.
—  M i a csoda ?

—  Igen, tudod a múltkor szerdán kritikát 
Írtál a premierről. Emlékszel ?  Azt Írtad 
benne, hogy az első emelet első sorában, 
három szmokingos kereskedősegéd jól mu
latott, más nem. Az a három szmokingos 
ur egy hölgy társaságában volt. Ez a hölgy 
másnap kisütötte, hogy ez a kitétel rájuk 
vonatkozik és ezért elégtételt kérnek.

— Ahogy tetszik.
— Bien, ez az ügy rendben van s most 

privátim akarok egy pár megjegyzést tenni. 
A három szmokingos ur, három ügyvéd, 
igen okos és szellemes emberek. Különben 
sem azon akadtak meg, hogy kereskedő
segédnek tituláztad őket, — elvégre a 
kereskedősegédek általában nagyon tiszlesé- 
ges emberek, — hanem azon, hogy te az ő 
típusukból kiindulva az üresfejü színházi 
töltelék fogalmát analizálod mindvégig sértő 
modorban.

Hát aztán?
— Micsoda hát aztán? Ne légy cinikus! 

Megbántottál embereket és . . .
—  llát kérlek, én rendelkezésiekre állok. 

Hogy kívánod? Háromszori golyó váltás? 
Nehéz lovassági kardokkal, bandázs nélkül? 
Spanyol tőrrel? Nekem igazán mindegy.

—  Jó, jó, dehát éppen ez nincs rendben. 
Te három kitűnő úriembert megsértettél 
egy hölgy előtt. S  végül ezeknek az úri
embereknek az eltűrt inzultuson kiviil egy 
újabb kellemetlenségnek kell kitenniök ma
gukat, mert esetleg megsebesíted őket. Hát 
nem barbárság ez?

— De igen. Épp oly barbárság, mint 
amikor valaki sértve érzi magát azért, mert 
egy irodalmi jellegű cikkben magát látja 
ócsárolva. Nekem mindenképen igazam van. 
Először azért, mert azt a három embert nem 
ismerem és csak impressiókat irtain le. 
Elvégre nekem senki sem tilthatja meg, 
h o g y  impressióim legyenek. Másodszor egy 
irodalmi cikk : irodalom és nem személyes-

i kedés. A kritikám egy irodalmi cikk volt. 
És ha jogom van azt Írni a kávéházi kasz i
nóról, hogy ő egy ü végvár beli hercegnő, 
jogom van azt Írni az iigyvédurakról, h o g y  

ttresfejüek. Az én véleményem szerint azok
nak az uraknak mindössze az a dolguk, 
hogy kijelentik a szóban forgott hölgy előtt, 
hogy nem azonosítják magukat az én cikkem 
embereivel. Ezt nem tanácsként mondom, 
hanem mint véleményt. Különben mondom, 
állok elébe 1
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— Szép vadászzsákmány Gróf Ráday 
Gedeonná a ni. hó 25-én báró Scnosberger 
Viktor monostorligeti erdejében tartott vadá
szaton egy vadkant ejtett el. A lövés lehető 
legpontosabban adatott le, ami a jelen volt 
szakértők előtt is általános feltűnést és cso
dálatot keltett.

— Nagybizottsági ülés. A leánynevelő 
intézet nagybizottsága ő mélt. Scholtz Gusz
táv bányakerületi püspök elnöklete alatt junius 
hó 9-én d. e. 10 órakor ülést tart az intézet 
tanácstermében, mely alkalommal többek közt 
a mindnyájunk által hőn óhajtott kereskedelmi 
szaktanfolyam létesítése is fog tárgyaltatni. 
Az ülés után a háztartási és gazdasági tan
folyam növendékei egy általuk készített próba
ebéd során fognak számot adni a nagybizott
ság előtt az intézetben szerzett gazdasszonyi 
tudományukról.

— Várm egyei közgyűlés. Pestvármegye 
közönsége junius hó 9-én délelőtt 10 órakor 
tartja évnegyedes közgyűlését a vármegyeház 
üléstermében. A közgyűlést megelőzőleg ju
nius 6-án az állandó választmány fog ülé
sezni.

— A fót— gödöllői róm. kath tanító
egyesület gyűlése. Május hó 29-én tartotta 
a fót— gödöllői róm. kath. tanítóegyesület 
évi gyűlését Aszódon a róm. kath. elemi 
népiskola termében. A gyűlést megelőzőleg 
csendes szt. mise volt „Veni Sancte"-val, 
utána gyülekeztek a nagyszámban egybegyült 
tagok és vendégek, hogy a gyűlést meg
tartsák. Az elnöki megnyitót Klárik László 
boldogi esperes-plébános, az egyesület egy
házi elnöke mondotta, melyben a tanító ma
gasztos hivatását ecsetelte szép szavakkal. 
Az egyesületi belsőügyek után előadást tar
tott Albert János kir. jav. családfő a javító
intézeti nevelésről, Német János a vallás és 
pedagógia viszonyáról. Mindkét előadást 
meleg érdeklődéssel fogadták. Gyűlés után 
100 terítékes bankett volt Egerváry Ferenc 
vendéglőjében, hol számos felköszöntő hang
zott el. Bankett után a tagok a kir. javító
intézetet tekintették meg.

— A róm. kath. hitközség táncmulat
sága. Az aszódi róm. kath. hitközség, mint

— Nézd, hiszen magad is azt mondod, 
hogy irodalomról volt szó, nem akartál 
senkit sem sérteni. Jelentsd ki ezt valamilyen 
ünnepélyes formában és rendben van.

— Ezt nem tehetem. Én a papír és a
ténta birodalmában szuverén király vagyok, 
ügy alkotok, úgy cselekszem, ahogy akarok. 
A fantáziám oly tulajdonsággal ruház fel 
bármit, bárkit ahogy akar. Mint ember saj
nálom, hogy azokat az urakat bántottam, ha 
nem akarva is ; de mint iró, fantáziám 
alkotta embereimmel úgy cselekszem, ahogy 
akarok. Ezeknek az uraknak ellenem mint 
iró ellen van kifogásuk, már pedig az iró 
az szuverén és nem tartozik felelőséggel és 
nem is felel senkinek. Inkább párbajozik. 
Nem engedem, hogy illetéktelen kezek nyúlja
nak a gondolataim közé, semmi közöm 
sincs a világhoz. És ha a világ azt hiszi, 
hogy köze van a gondolataimhoz, ez csak 
azt jelenti, hogy én vagyok fölényben, mert 
én nem törődöm velük, de ők törődnek 
velem. •

Az ügyvédek előbb sajtópert akartak indí
tani, de nem volt jogalap. Aztán párbajozni 
akartak, de a sértés tudomásul vétele óta 
elmúlt a kritikus 24 óra, tehát erre az útra

minden évben, úgy az idén is felépítendő is
kolája javára a „Csicsókásban** táncmulat
ságot fog rendezni 1913. junius hó 8-án, 
vasárnapon. A meghívók a mulatságra úgy 
helyben, valamint a vidékre is elküldettek. 
Tekintve azt, hogy Aszódon ez az első tánc- 
mulatság az idén és ha az idő is fog ked
vezni, ezen mulatság remélhetőleg kitünően 
fog sikerülni.

— A csecsemő fejlődésében legvesze
delmesebb kor az elválasztás időszaka, mert 
ha a táplálkozásban ekkor hibát követnek 
el, bélhurut emészti a gyermeket. Az orvos
világ manapság a „Phosphatine Falieres“ 
gyei mektápszert ismeri el a legkitűnőbb oly 
gyermektápanyagnak, amelyről egyetlen szülő
nek sem szabad megfeledkezni akkor, amikor 
a gyermek elválasztását eszközli. Egy nagy 
doboz, amely elegendő három hétre, 3 kor. 
80 fillér. Főraktár Zoltán Béla gyógyszertára 
Budapest, V., Szabadság-tér.

— Gyászrovat. Özv. Sax Nándorné szül. 
Rosenfeld Cecília úrnő áldásdus életének 
80-ik évében, múlt hó 29-én elhunyt. Az | 
elhunytat, akiben Sax Gyula a nagykartali 
uradalom számtartója édesanyját gyászolja, 
ma junius 1-én Tiszaföldváron fogják örök 
nyugalomra helyezni.

— Alkoholisták gyógyítására kórház
Mint értesülünk a járási tiszti értekezlet 
egyik legközelebbi ülésén egy alkoholisták 
gyógyítására alkalmas, legalább 10— 15 
ágyas járási kórház létesítését fogja meg
beszélni, amelynek felállítása igazán köz
szükségletet képez. Nem megvetendő dolog 
ugyanis, ha évente egy csomó notórius 
iszákos ember kigyógyul veszedelmes, testet 
és lelket ölő betegségéből és meg lesz 
mentve a munkás társadalom javára.

— A javítóintézeti családfők mozgalma.
A javítóintézetek családfői karának küldött
sége m. hó 29-én Lukács György v. b. t. t. 
volt miniszter vezetése alatt megjelent dr. 
Balogh Jenő igazságügyi miniszternél, majd ! 
Tőry Gusztáv államtitkárnál és dr. Kun 
Béla min. tanácsosnál. A küldöttség mcino- 
randumot nyújtott át, melyben helyzetének 
javítása s régi sérelmeinek orvoslását kérte. 
A miniszter a küldöttséget rendkívül szívesen
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sem terelhették az ügyet. Gondoltak arra, 
hogy megfenyítik az írót, de tudták, hogy 
az mindig browninggal jár. A dolog elaludt.

Csak egy negyedik tudta, hogy mit jelent 
az egész: a nő, aki a három férfival jelen 
volt a szóbanforgó premierrel!. LáHa, érezte 
a karzat felé bámuló kritikus perzselő tekin
tetét, amely végigsiklott arca finom vonalain, 
amely üzenetet küldött az elrejtett érzések 
világából. A nő mosolygott, tetszett a hiúsá
gának, aztán elhidegiilt arca és tüntetőleg 
fordult a három szmokingoshoz, beszélgetett 
velük a legújabb divatról, vagy ilyesmiről. 
És akkor megváltozott a kritikus arca is, az 
érző finom emberi szenvedések nagy ismerője 
az újságíró arca közönyös lett, a szeméből 
unalmas egyhangúság áradt. És kinyitotta a 
maga birodalmának kapuit, ahol ő az ur, 
ahonnan ő nézhet le mást, a talmi, múlandó 
értékeknél becsesebb, maradandó művészet 
piedesztáljáról.

És aznap a színészek bosszankodva 
konstatálták, hogy hiába szakadnak meg az 
ambíciótól, a kritikus nem is velük foglal
kozik, hanem a közönséggel. És a színésznők 
tüntető hidegséggel fogadták a kritikus 
köszönését. Keleti Armand.

fogadta s kilátásba helyezte a jogos sérel
meknek mielőbbi orvoslását.

— Tolvaj írnok. Szika Géza boldogi köz
ségi írnok, ni. hó 24-én Bruckner Jenő túrái 
segédjegyzőtől 300 koronát ellopott és meg
szökött. A csendőrség másnap délelőtt akkor 
fogta el Hatvanban a Zagyva partján, amikor 
a lopott pénzen vásárolt ruhába átöltözött. 
A pénzből 110 korona megkerült. Megálla- 
pittatott, hogy a tolvaj hamis bizonyítvá
nyokkal lépett Boldogon alkalmazásba, tu- 
lajdonképeni neve Szabó Gyula, többszörösen 
büntetett előéletű pincér. Tiz különböző névre 
kiállított okmányokat s 15 község bélyegzőjét 
találták nála. Ugylátszik, hogy egy notórius 
gonosztevőt sikerült ártalmatlanná tenni.

— Footbalmérközés. Az Aszódi Sport 
Egylet múlt vasárnap tartotta ez idei első 
mérkőzését a Hatvani Sport Egylettel. Ered
mény 3 : 3. A játék lefolyása igazán meglepő 
vo lt; különösen meglepő volt ránk, az ott 
levő aszódiakra nézve, kik tudjuk, hogy a 
mi ifjaink a pálya javítása miatt ez idén még 
egyáltalán semmi traininget nem tartottak és 
a mérkőzés alatt mégis oly játékot produkál
tak, ami —  méltán — kivívta a közönség 
tetszését. A csatársor gyönyörű összjátéka, az 
ügyesen és kiszámítva leadott paszok sokszor 
veszélyeztették a hatvaniak kapuját. És ha 
játékosaink nem követik el azt a hibát, hogy 
kapus híján Hermannt állítják be a kapuba, 
úgy feltétlen győzünk, mert két olyan goólt 
kaptunk az első félidőben, amit biztosan le
hetett volna védeni. A második félidőben 
azonban már Ballagó állt be, aki megmu
tatta, hogy sokkal jobb a kapuba, de Her
máiul Rudi is megmutatta, hogy a csatár
sorban jobb helyen van, mert alig 10 perc 
múlva gyönyörű goólt lőtt a hatvani kapuba. 
A játékosok igazán egytől-egyig mind kitű
nően niegállták a helyüket, megmutatták, 
hogy tudnak igazi lelkesedéssel és ambíció
val játszani. Rajta fiuk ! Erősítsük magunkat 
úgy lelkesedésünkkel, mint tudásunkkal s 
mutassuk meg városunknak, az irányunkban 
eddig is jóindulattal viselkedő közönségének, 
hogy megérdemeljük rokonszenvét, hogy mél
tók vagyunk a támogatásra.

— Agyonsujtotta a villám. Pólyák Já- 
nosnét Gödöllőn, a Rákos-utcában lévő la
kásán a m. hó 28-án, d. u. 5 órakor átvonuló 
villám agyonsujtotta és férjének jobb lábát 
megégette. Az asztalnál éppen uzsonáztak, 
amikor borzalmas dörrenéssel a villám le
csapott. A szobai bútorok is nieggyuladtak, 
de a tűz továbbterjedését a tűzoltóság éber
sége megakadályozta.

— Évzáró vizsga. Az aszódi izraelita
népiskola — tekintettel a nagy mértékben 
fellépő kanyarójárványra — évzáró vizsgála
tait junius hó 4-én és 5-én d. e. 8 órakor a 
hitközség tanácstermében fogja megtartani. 
Első napon az I. és II. osztály, második 
napon a III. és IV. osztály vizsgája lesz. 
A vizsgálatokra a tantestület az érdeklődőket 
ez utón is tisztelettel meghívja.

— 29.000 látogató. A budapesti Állatkert, 
mint az elmúlt évben, ez idén is rendkívüli 
látogatottságnak örvend. A kél pünkösdi 
ünnep alatt 29 000 látogatója volt. Igaz, hogy 
úgy a székesfőv. Tanács, mint az Allatkert 
igazgatósága mindent elkövet, hogy a közön
ség olt üdülhessen, sok szépet láthasson és 
az állatok nagy sokaságában gyönyörködjék. 
Esténként hangversenyek és kivilágítások a 
tavon fokozzák a látni valók szépségét.

1913. junius_l._
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— Akinek katona fia van, hazakér
heti aratásra. Figyelmeztetjük mindazon 
tényleges katonai szolgálatban álló katonák 
szüleit, illetve hozzátartozóit, akik fiukat az 
aratási időre szabadságolni óhajtják, hogy 
értesítsék haladéktalanul katona fiukat, hogy 
az aratási időre, szabadságidő engedélyezése 
iránt parancsnokságuknál kihallgatáson (rap- 
porton) jelentkezzenek az aratási idő meg
kezdése előtt legalább egy hónappal. Az ál
talános szabadságolási határidő három hétre 
terjed.

— Tilos a kupék folyósóján tartóz
kodni. A vasúti és hajózási felügyelőség 
rendeletet adott ki, melynek értelmében tilos 
a vasúti kupék folyósóján tartózkodni. Tilos 
pedig azért, mert a folyósokon álldogáló, 
csevegő, cigarettázó és kíváncsiskodó utasok 
élő gátjai a ki és beszállás sima lebonyolí
tásának s ezenkívül az étkező vendégnek 
megnehezítik az étkező kocsikhoz való el
jutást, pláne a dohányosok égő veszedelmei 
a többi utasok testi épségének. Az uj rende
letet táblákba vésve kiszögezik a kupékban és 
a vasúti fülkék folyósóin.

— Tüzoltómulatság. A bagi Önkéntes 
tűzöltótestiilet Bag község erdejében f. évi 
junius 8-án pénztára javára táncmulatságot 
rendez. A mulatság kezdete délután 3 óra. 
Tekintettel a nemes célra felülfizetések el
fogadtatnak és lapunkban nyugtáztalak.

— Szépérzék és életbölcsjség jellemzi
mindazokat, akik cipőiket bersonozva viselik. 
— Az uj Berson gummisarok rugékony és 
elpusztíthatatlan. 3)

— Mikor mehet be a vidéki kocsi 
Budapestre ? Néhány hónap előtt vidéki 
küldöttség járt Budapest polgármestere előtt, 
amelyben a fővárosi piaci árusítás rendjének 
megváltoztatását kérte. Most a polgármester 
rendeletileg közli, hogy a vidéki kocsik 
mikor mehetnek be a fővárosba. Azt hisszük, 
hogy sok gazdálkodó olvasónkat érdekli ez 
intézkedés, melyet Bárczy polgármester adott 
ki, ezért itt közöljük egész terjedelmében:

„A  piacok rendben és tisztántartása tár
gyában 1911. és 1912. években kiadott ren- 
deletemmel elrendeltem, hogy a vidéktől 
kocsival bejáró élelmiszerál usoknak hajnali 
egy óra előtt a fővárosba bejönniök nem 
szabad, megállapítottam továbbá ezekkel a 
rendeletekkel azt az időpontot, ameddig a 
kocsik a piacon tartózkodhatnak. Ezek a 
rendelkezések a meghallgatott szakközegek 
jelentései szerint teljes mértékben megfelel
tek a közegészségi és köztisztasági szem
pontból hozzájuk fűzött várakozásnak anélkül, 
hogy végrehajtásuk nehézségbe, vagy a 
közélelmezés érdekeibe ütközött volna. Ezek 
alapján a jelzett rendelkezéseknek továbbra 
való fenntartását megokoltnak tartom, miért 
elrendelem, hogy a nyílt, valamint az idény
piacokra a fővárossal szomszédos községek
ből bejáró élelmiszer és gyümölcsárus kocsik
nak május hó 15-től október hó 30-ig 
terjedő időszakban hajnali egy óra előtt 
helyüket elfoglalnak nem szabad, éppen úgy 
megtiltom ezeknek a kocsiknak a fővárosba 
délutáni hat óra után való bejövetelét. E l
rendelem továbbá, hogy a fentjelzett időszak
ban a kocsiról való áiusitás hétköznapokon 
d. e. 11 óráig, vasár- és ünnepnap pedig 
csak d. e. 10 óráig történhetik, mely időpont 
után az összes élelmiszer, gyümölcs stb. 
árus kocsik a piacot elhagyni kötelesek. 
Azért sem kívánatos, hogy az élelmiszer- 
árusok nagyobbrészt még az esti órákban

bejöjjenek a fővárosba, mert az elárusitást 
megelőző nap délelőttjén kocsira rakott és a 
nap legmelegebb szakában szállított áruk 
nem érkeznek meg eléggé frissen a piacra, 
mely körülmény különösen forró nyáron és 
a gyorsan romló élelmi cikkeknél (málna, 
eper, barack, korai szőlő) figyelmen kívül 
nem hagyható. A fenti rendelkezéseimből 
kifolyólag felkérem a budapesti m. kir. 
pénzügyigazgatóságot, hogy a május hó 
15-től október 30-ig terjedő időszakban a 
fővárosi vámsorompókat a vidéki piaci 
kocsik számára hajnali egy árakor meg
nyittatni és közegeit arra utasitani szíveskedjék, 
hogy a kocsikat csakis hajnali egy órától 
délután hat óráig bocsássák be a fővárosba.-

— Hatvanban nagyobbszabásu kór
ház létesittetik az állam, a vármegye, 
Hatvan város és a báró Hatvány család ado
mányaiból. E  célból múlt hó 17-én 
nagy értekezlet volt Hatvanban Majzik Viktor 
Heves megye alispánja elnöklésével, melynek 
során köztudomású lett, hogy a félmilliós 
költségű 100 ágygyal létesülő közkórházra, | 
mely esetleg hidegvizgyógyintézettel is fel
szereltetik, a következő adományozások tör
téntek : báró Hatvány család 80.000, Stern- 
berg Albert 5000, Hatvani Nőegylet 2000, 
Hatvanvidéki takarékpénztái 2000, Gazda
sági Bank 3000, Hatvani Népbank 1000, 
Hatvan városi takarék 1000, Ecséd község 
1000, Csány község 1000 korona. A társa
dalom tagjai között folyó gyűjtés is szép 
eredménnyel kecsegtet. Ezenkívül még az 
állam, valamint a vármegye is hozzájárulnak 
nagyobb pénzösszeggel. A közkórház építése 
1914. év tavaszán, működése 1915. évben 
kezdődik.

— Lopások. Drahos Károly, ki két évvel 
ezelőtt megszökött az aszódi javító intézetből 
e hó 23-án éjjel Makovinszki Károly aszódi 
lakóst szerencséltette látogatásával s attól az 
ablakon át egy aranyóraláncot és egy e/üst 
zsebórát ellopott, ugyanezen éjjel Ludvig 
János aszódi lakostól, annak szobájába való 
bemászás utján, nyolc drb. selyem kendőt 
lopott el és elmenekült. Most valahol az 
országban bujdosik, de a csendőrség biztosan 
mielőbb kézre fogja keríteni.

S ze rk . ü zen etek .
— Két diák. Nem közölhetjük.
— G. J , V. Tudósításait szívesen fogadjuk. 

Tiszteletpéldányt címére indítottunk.
— M. J., Bpest. Küldeményét besorozzuk.

198. sz. 
tkvi 1913.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az Aszódi 
Takarékpénztár végrehajtatnak Haulits 
Ödönné szül Buth Mária aszódi lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtási árverés a végrehaj
tató fenti számú kérvénye folytán 2584 kor. 
06 fillér tőkekövetelésének, ennek az 1911. 
évi december hő 9. napjától járó 6 százalék 
kamatainak 198 korona 25 fillér már, ezúttal 
pedig 46 koronában megállapított és a még

felmerülendő költségeknek behajtása végett 
a végrehajtási törvény 1881. évi LX. t-c. 
144. és 146 §-ai, illetve az 1908. évi XL I. 
t-c. értelmében a pestvidéki kir. törvényszék 
a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, 
Aszód községben fekvő, az aszódi 1049. 
számú tkvi betétben az A. f  1 . sorszám 
609/2. hrszám alatt felvett 55. összeirási 
szám alatti háznak és udvarnak.

Haulits Ödönné szül. Buth Mariska nevén 
álló felerészére 1200 korona ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverés elren
deltetett és az 1913. évi junius hó 18-ik 
napjának délelőtt 10 órakor Aszód község
házánál a megtartandó nyilvános árverésen 
az ingatlan a kikiáltási ár kétharmad részé
nél alacsonyabb áron nem fog eladatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10o/o-át készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött végre
hajtó kezéhez letenni, átadni, avagy annak 
előleges bírói letétbe helyezéséről a kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni, illetve 
igazolni.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál maga
sabb ígéret tétetett, az 1908. évi XL I. t.-c. 
25. §-a értelmében nyomban kiegészítendő.

Gödöllőn, 1913. évi március hó 29-én.
Kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság

Dr. Kéler Tibor sk. jző.
A kiadmány hiteléül

Timáry tkvezető.

Minden jó iz lésü  
*ar ember

ruháját
Aszódon

Pálinkás István
angol férfi- és női szabó' 
nál készítteti cl. :::
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K O L L A R I T -  Az aszód i állandó m ozi e lad ó .
'  n  '  Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos

H A D I  p M F 7  megbízásából a „Hazai" biztosító fő-
,_ 4 ügynöksége Aszódon.

{anyós, viharbiztos é Í T d l n i l
szagtalan fedéllemez. A jelenkor -------- ----------------------
legjobb tetőfedéllemez. mmmamammm

J S ? .  -  }nmt jtiiWly lázi
*̂nra*'s/ié™** *mu netn°keiisei" helyben örök áron szabad kézből eladó.

Aszódon kapható

P iam an tM árton  Legfin om ab b , S í ^ n'íras ^ inü;^
vaskereskedónél. xi 9 50 fillér, 2 tucat 4 korona 50 fillér, 3 tucat 6 kor. Pénz előzetes be-

_____________________  küldése mellett poitó 30 fill. „Hez“, Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

„Varázstuvola."
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „V a rá z sfű  v o I a “
rendkívül kellemes, 20 
acél trombitahanggal és 
4 erős bőgővel van el
látva. Díszes kivitelben, 
kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyiitt

csak 4 korona. 
Csakis W agner „Hangszer- 
Kiraly" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá- 
ban kapható, Budapest. Jó- 
zsef-korut 15. — Gyorsjavító 
műhely Kérjen fényképes 

hangszerárjegyzéket.

Imakönyvek j
a római katli. hívek 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 kaphatok még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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 s/ét a „Mez" illatszertár 
vezetőség. Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

Kérje
az Athenáum-köny vtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i  
P e tő f i-n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

F o n t o s !
„He/.“ kölnivíz 1 üveg 50 fillér, 3 üveg 1 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 00 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.

T a n Ci I ó I g á n y o k
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

Nem mese!
csoda szappanunktól el néni múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. I drb. 
• Hez* Csodas/appaii 2 kor. 50 fill, 3 drb. 
„He/“ Csodas/appnn 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
portó 30 fillér, utánvételen Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez“ illats/crtár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjcgvzékünk ingyen és bér
mentve.

| | „Hez“ arckrémé . 80 fillérrldVCLCttt" ”Hez" arcszappan 80 »
f  • „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.
^ ^

Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
meri -i „B IB E R " absolul vízhatlan szigetelő lehetővé leszi mindennemű nedves és vizállásns helyiségek tökéletes szárazzá tételét*

„BIBER"-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B IBER " megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is. f ,,

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

egyéb felvilágosítást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi .1*010(1“ könyvnyomda nyomása.
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