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A női kereskedelmi szak- 
tanfolyam.

Amiről lapunk legutóbbi számaiban 
már többször hirt adtunk, mint köz
ségünk és egy nagy környék érdekeit 
mélyen befolyásoló tervről, ma már 
az őszinte öröm és kultúra iránti 
meleg érdeklődés érzéseivel közölhetjük, 
hogy a bányai ág. hitv. evang. egyház- 
kerület aszódi leánynevelőintézetének 
vezetősége és felügyelő nagybizottságá- 
nak áldozatkészsége folytán a női 
kereskedelmi szaktanfolyam folyó évi 
szeptember hó elején megnyílik.

Abban a reményben hogy sok-sok 
szülő nagy megnyugvással fogadja és 
üdvözli eme községünk kulturális 
életében kétségkívül számottevő nagy 
vívmányt, úgy hisszük jó szolgálatot 
teszünk, ha legalább nagy vonásaiban 
megismertetjük a szaktanfolyam célját, 
rendeltetését és azokat a módozatokat, 
amelyek alapján a tanfolyamra beirat
kozni lehet.

Abban a fejlődési procedúrában, a 
melyben a nemzetek társadalmi, gaz
dasági, kereskedelmi téren a tökélete

sedés felé haladnak, bizonyára mind
annyian figyelemmel kisérjük az át
alakulásnak mind jellemzőbbé váló 
azt a jelenségét, hogy a létért és 
pedig jólétért való küzdelemben már 
nemcsak férfiak vesznek részt, hanem 
a nők is megkövetelik munkájuk révén 
azokat az életelőnyöket, amelyek ne
kik az önállóságot, a biztos kenyeret, 
a megélhetést jelentik.

Az ez év őszén megnyíló egyéves 
női kereskedelmi szaktanfolyam célja 
az, hogy növendékeinek megadja a 
módot oly irányú alapvető elméleti 
és gyakorlati ismeretek megszerzésére, 
melyek őket a kereskedelmi, üzleti, 
irodai, pénztárnoki, hivatali stb. ál
lásokban való térfoglalásra jogosítják.

Mindannyian szükségét éreztük egy 
oly intézménynek, amely az annak 
elvégzésével megszerzett ismeretek 
alapján gyermekeinket oklevél (dip
loma/ államérvényes végbizonyítvány 
birtokába juttatja s amelynek alapján 
odakünn az életben leánygyermekeink 
is az államnak, a társadalomnak, a csa
ládnak s önmaguknak is kereső, pénz
kereső tagjaiként jelentkeznek.

Meg vagyunk győződve róla, hogy 
a gyermekeik nevelését féltő gonddal 
lelkükön viselő és gyermekeik szellemi 
képzettségeit minél magasabb fokra 
emelni akaró szülők a legnagyobb 
örömmel fogják üdvözölni ez uj intéz
ményt s nem fognak sem habozni, 
sem késni az ezen intézmény nyújtotta 
előnyök kihasználásában.

Községünk fejlődése emelkedő irány
zatot mutat s erős a meggyőződésünk, 
hogy azok a tervek, amelyek a fejlesz
tésre irányulván, rövid időn belül 
valóra válnak s akkor a létesítendő 
uj intézményeknél bizonyára sokan 
kereshetnének és találhatnának jöve
delmező olyan foglalkozásokat, amelyek 
indokolttá teszik a létesítendő tan
folyamon tanítandó ismeretek meg
szerzését.

Nem méltányolhatjuk eléggé az in
tézet vezetőségének a szaktanfolyam 
szervezésével kapcsolatos ama elhatá
rozását, hogy a kereskedelmi szak- 
tanfolyamra beiratkozó növendékek, 
nemcsak az ezen irányú ismeretek el
sajátítására kötelezvék, hanem a dél
előtti órákban tartoznak az intézet

Régi mese.
Csilri leánykorában, bolondos fejecskéjével 

mint annyian —  szintén valami nagy úrról 
ábrándozhatott. Hogy minő nagy úrról, azt 
maga se tudta volna hirteleuébeu meg
mondani. Lehet, hogy főherceg, de lehet, 
hogy csak gróf vagy báró, gazdag és előkelő 
volt a képzeletbeli ideál. Minél több regényt 
fogyasztott el napközben, annál többet ál
modozott éjszakánkint s annál mohóbban 
várta a bajuszos ösmeretlent.

Való igaz, hogy szép volt és kedves volt 
és okos volt a leány s ő ezt épp oly jól 
tudta, mint azok az urak, kiknek megakadt 
a szemük rajta. Csodás bája sokaknak 
szemet szúrt és ez elvakulttá tette. A leány 
mindég és mindenkor csak magát látta. A 
körülötte rajzó, lebzselő és neki komolyan 
és nem komolyan udvarolható férfiakat 
dehogy vette észre, mert hisz neki nem volt 
szive, nem volt lelke. Csupán báboknak 
tekintette az ifjakat és öregeket egyaránt, a 
kik közül pedig nem egy vette volna fele
ségül. Na persze! Holmi jegyző, gyógyszerész, 
mérnök, tanár, ügyvéd, hogy is kellett volna 
neki, mint a vele egykorú társnőinek, kik a jó 
alkalmat dehogy szalasztották el, férjhez 
mentek boldog asszonyokká váltak.

Férjhez menni ilyen közönségesen, brr! 
ezt igen nevetségesnek tartotta. Egy-kettőre 
megtehette volna, de minek tenné, mikor 
várni akar, mert várni kell. Hadd pukkad
janak a barátnők, azok a szegény filiszter 
asszonyok, kik éppen csak azért mentek 
férjhez, hogy ne maradjanak pártában. Még 
egy arany-sujtásos, csengő-pengő sarkantyuju, 
kardcsörtető sneidig hadnagyocska is hide
gen hagyta.

Az idő vénült, ő sem maradt fiatal, ügy 
találta egy napon, hogy nagyon is magára 
van hagyva. Az urak el-elmaradoztak mellőle, 
mert megsokalták a leány szívtelen, önző 
csúfolódásait. Most, hogy egyedül maradt, 
elég ideje akadt gondolkodni sorsa felett. 
Belátta, hogy az álomábrándok nem mindig, 
sőt igen ritkán szoktak teljesülésbe menni. 
Amit a bakfisleány hóbortos fejjel és rövid 
szoknyában kigondol, az a lulélénk képzelő
dés csalfa, hazug játéka.

Azért ő külsőleg nem változott. Nem 
tükröződött le onnan az, ami belsejében 
dúlt, tombolt, viharzott. Csilri leánykorában 
álmatlan éjszakái voltak a képzeletbeli ideál 
miatt, most ezen álmatlan éjszakái miatt nem 
tudott aludni. Künn a világban az emberek 
között büszkén hordta a fejét; vidáman 
mosolygott, szellemesen gúnyolódott, ügy

vélte, jobb ha ő neveti az embereket, sem
mint hogy ezek kacagják őt. Higyjék azt, 
hogy ő még az a régi, az a régi, ki szívből 
kacagta a férfiakat. És ez volt az egyedüli, 
amit szivből tett s most még azt sem tudja 
szívből tenni.

Aztán még néhány esztendő repült el, ő 
már végleg lemondott holmi királyi sarjról, 
vagy bácskai nábobról, de arca még mindig 
a régi gúnyos arc volt, fejtartása a régi 
büszke fejtarlás. Pedig ő igen jól tudta, 
hogy milyen más, mint egykor volt, minő 
egészen m ás. ..

•

Az érthetetlen leány egy napon meglepte 
a világot. Felesége lett egy éltesebb, két 
gyermekkel bíró özvegy mészáros mesternek. 
Szegény leány, illetve asszony! Azt mondotta 
mindenfelé, hogy Ő szánta, sajnálta a két 
árva gyermeket, nem tudja elnézni, hogy 
anya nélkül legyenek. És ő azt hitte, hogy 
a világ elhiszi azt, hogy merő szánalomból 
lett az özvegy ember neje.

Hogy őt ne szánják, ő szánakozott. Ebben 
is megelőzni akarta az embereket.

Hajdú Ilona.
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kebelében már évek óta fennálló és 
eredményében olyannyira áldásdus ház
tartási tanfolyamot is elvégezni, amely
ben a szükséges gazdasági, kertészeti 
stb. ismereteket is elsajátítják s amely 
ismeretekből, ha a legközelebbi év 
végén még nem, de úgy reméljük, 
hogy az azután következő évben már 
szintén az életben való érvényesülésre 
jogosító oklevél fog kiszolgáltatni.

A tanfolyamra vagy négy polgári 
iskolai év sikeres elvégzését igazoló 
bizonyítvány alapján, vagy felvételi 
vizsga sikeres letevése utján lehet 
jelentkezni.

Ha most még azt is közöljük, hogy 
a háztartási és kereskedelmi tanfolyamot 
elvégezni óhajtó leánynövendékek a 
felsorolt nagy előnyöket csekély havi 
20 korona tandíj lefizetése ellenében 
szerezhetik meg, úgy hisszük, a leány
nevelő intézet vezetősége és fenntartója 
községünk kultúrát szomjazó lakossá
gát örök hálára kötelezte ezen intéz
mények megvalósításával. *

Hírek.
— Báró Podmaniczky Gyula miniszteri 

osztálytanácsos a földmivelésiigyi minisztérium 
lótenyésztési osztályának főnöki teendőivel 
bízatott meg, a nyugalomba vonult gróf 
Szapáry Péter miniszteri tanácsos helyett.

— Nagybizottsági ülés A helybeli leány
nevelőintézet felügyelő nagybizottsága junius 
9-én d. e. 10 órakor ülést tartott az intézet 
tanácskozó-termében, amelyben részt veitek 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök elnök
lete alatt: Veress József, Wagner Gusztáv 
Adolf és Sárkány Béla kerületi esperesek, 
dr. Szelényi Aladár kér. főjegyző, Reviczky 
Károly ev. lelkész, Bezzeg Sámuel püspöki 
titkár, Mikolik Sándor isk. szakfelügye'ő, 
Sárkány László, Oeschger Adél intézeti 
igazgató bizottsági tagok és Sárkány 
Ernő járási főszolgabíró mint vendég. A 
nagybizottsági ülésnek tárgyai voltak: 1 . 
Női kereskedelmi szaktanfolyam létesítése, 
melyről lapunk más helyén emlékezünk 
meg. 2. A tanitónői karban beállott válto
zások. 3. Tandijelengedések. 4. Épülettataro
zások. A nagybizottsági ülést délben a ház
tartási és gazdasági szaktanfolyam növen
dékei által készitett próbaebéd —  ezen 
növendékek vizsgája — követte, amelyen az 
ülésen résztvevőkön kivül még Podmaniczky 
Gyuláné báróné Öméltósága, valamint az 
intézet tanári kara is részt vett. Az ebéd 
igen fényes volt és kitünően sikerült. Efölötti 
megelégedését Scholtz Gusztáv püspök pohár
köszöntőjében fejezte ki.

— A főgimnáziumi Petőfi-kör ma
junius 15-én délután 4 órakor tartja záróün
nepélyét a következő műsorral:

1. Olasz népdal, előadja a gimnázium 
énekkara.

2 . Lelkesedés és állhatatosság című dol
gozatát felolvassa Csörgi János V. o. t.

3. A lengyelek fehérasszonya, irta Jókai 
M ó r; szavalja Ballagó József V. o. t.

4. Szentjóbi Szabó Lászlónak „Az együgyü

paraszt“ cimü költeményét elmondja Fábry 
Kálmán V. o. t.

5. Magyar népdal, énekli a gimnázium 
énekkara.

6. Kőlcseynek Kazinczy felett tartott 
emlékbeszédéből szónoki gyakorlatot mutat 
be Kovács Sándor V. o. t.

7. Petőfi aszódi diákéletéből anekdotákat 
mond el Kemény Gábor V. o. t.

8. Az élőszobor, irta Vörösmarty M ihály ; 
szavalja Bruckner László V. o. t.

9. Berzsenyi Dánielnek A magyarokhoz ci- 
mű költeményét előadja Z ichár Béla V. o. t.

10. Endrődi Sándornak Dal a bujdosó Rá- j 
kócziról cimü költeményét a következő zene- | 
játék bevezetéséül előadja Ferencz Ernő IV. o.t.

1 1 . Az eredeti Rákóczi-nótát hegedüli ját- 
sza Ballagó József, harmoniumon Szvoboda 
Sándor V. o. t.

12. Szózat, énekli a gimnázium énekkara. 
Ez után lesz a főgimnázium valamennyi

osztályának a tornavizsgája az ev. templom 
melletti téren.

— Évzáró ünnepély a leánynevelőben
A leánynevelőintézet szokásos gazdag müsoru 
évzáró ünnepsége junius hó 25-én d. e. 9 
órakor az intézet dísztermében lesz megtartva. 
Ugyanaz nap megtekinthetők lesznek a nö
vendékek kézimunkái és rajzai is. Ezt meg
előzőleg az évvégi osztály vizsgák junius 2 1- 
én és 23-án a rendes tanítási időn belül a 
leánynevelőintézet ügyeit vezető bizottság ál
tal kiküldött tagok jelenlétében fognak le
folyni. Junius 24-én reggel 8 órakor pedig 
hálaadó istentisztelet lesz.

— Áthelyezés. Lacz Kálmán családföse- 
gédet az igazságügyminiszter a szamosujvári 
javítóintézettől az aszódi javitónevelő inté
zethez helyezte át.

—  Kirándulás A kir. javitónevelő-intézet 
mintegy 60 növendéke, Krenkó István és 
Molnár Lajos családfők vezetése alatt f. hó 
10-én kirándultak a kisbagi erdőbe, ahol a 
növendékek lelkűidére jó hatással lévő kel
lemes szórakozás és játék között töltötték a 
napot. Mint halljuk az intézet igazgatósága 
az ilyen kirándulásokat, mint a melyek a 
növendékekre nagyon jó nevelő hatással 
vannak, ilyen formában rendszeresiteni fogja.

— Gyermek kezébe gyufa nem való.
Kartal községhez tartozó és határában levő 
Polner-tanyán Bratkovics György és Kis Ist
ván 5 éves gyermekek tüzet raktak, mely ttiz- 
ból kifolyólag Kis István és Kis József ugyan
ottani lakosoknak egy fedél alatt volt sertés
óljuk 88 kor. értékben leégett. Emberéletben 
szerencsére kár nem esett, nagyobb állat sem 
pusztult el. A tüzet okozott gyermekek szü
lei, mivel gondatlanság terheli őket, a gödöl
lői kir. járásbíróságnak feljelentettek.

—  Tüzeset Túrán. Szabó András túrái 
lakos udvarán f. hó 11-én d. e. 9 órakoi 
egy boglya szalma kigyulladt. Nagy szél a 
környező házakat veszélyeztette. >/« órai mun
ka után a tüzet az önk. tűzoltóság eloltotta.

— Községi képv iselőtestület választása.
Boldog község junius 11-én választotta meg 
képviselőtestületét Madarász Elemér szolga- 
biró vezetése alatt. Mint értesültünk, a kép
viselőtestületbe nagy többségben uj emberek 
kerültek be. Az uj képviselőtestület megala
kulása f. hó 16-án hétfőn d. u. V*4 órakor 
fog végbemenni.

~  Tanulmányi kirándulás. A helybeli 
főgimnázium I. osztálya f. hó 9-én, hétfőn

osztályfőnöke Karádi János és természetrajzi 
tanára dr. Ponyiczky Zoltán vezetése mellett 
megtekintette az állatkertet. A déli zápor után 
beállott kellemes idő csak növelte a gyerme
kek jó hangulatát és örömét, így a kirándu
lás minden tekintetben igen szépen sikerült.

— Tűzrendészet!* vizsgálat. Sárkány 
Ernő főszolgabíró, valamint Haniscli György 
járási tűzrendészed felügyelő az elmúlt héten 
tűzrendészed vizsgálatot tartottak Aszód köz
ségben, valamint a kir. javitónevelő-intézeíben 
is. ügy a községben, mint az intézetben a 
tűzrendészed felszerelést és berendezéseket 
kifogástalannak találták.

— Évzáró vizsga a tanonciskolában.
Az aszódi tanonciskola ma junius 15-én, 
vasárnap délután 2 órai kezdettel az evang. 
népiskola épületében évzáró vizsgálatát tartja, 
mely alkalommal az iparostanoncok rajzaiból 
ugyanott rajzkiállitást rendez. Ezen vizsgála
tokra az érdeklődő közönséget a tanonciskola 
igazgatósága ez utón is tisztelettel meghívja.

— Főispáni hivatalvizsgálat. Várme
gyénk főispánja Ráday Gedeon gróf, f. hó 
1 1 -én tartotta meg a hivatalvizsgálatot az 
aszódi főszolgabírói hivatalban. Kíséretében 
voltak a vármegye alispánja, a számvevőségi 
főnök és a főispáni titkár. Az ügykezelésnek 
legapróbb részletéig menő vizsgálat délutáni 
'/44 órától esti 3/48 óráig tartott, amelynek 
befejeztével a főispán a tapasztaltak felett 
megelégedését fejezte ki Sárkány Ernő járási 
főszolgabírónak és a főszolgabírói hivatal 
tisztikarának. —■ Ezt megelőzőleg f. hó 7-én, 
szombaton d. u. Vs4 órától esti 3A7 óráig 
Domony községnél tartotta meg a hivatal
vizsgálatot Ráday Gedeon gróf főispán, ahol 
szintén a legbehalóbban érdeklődött minden 
ügy iránt és a vizsgálat befejeztével Schucli- 
tár Brúnó községi jegyzőnek a tapasztalt 
rend felett megelégedését fejezte ki. Ugyan
csak f. hó 1 1-én délelőtt Püspökhatvan köz- 
ségben is tartott hivatal vizsgalatot a főispán, 
ahol szintén kifogástalannak taialta az ügy
kezelést.

— Tanítói közgyűlés. A pestmegyei ág. 
hitv. ev. esp. tanítói testület 1913. évi junius 
hó 26-án, csütörtökön délelőtt 9 órakor 
Budapesten (a Deák-téri ev. iskola tanács
termében) évi rendes közgyűlést tart. Tárgy- 
sorozat: 1. Évi jelentés; előterjesztések. 2.
A magyar pap és tanító szociális kötelessé
geiről. Előadó: Sommer Gyula, Vác. 3. A 
népiskolai rajztanitás jelentősége és gyakor
latias módszere. Előadó: Rotli Kálmán, 
Aszod. 4. Fertőző betegségek az iskolában. 
Előadó: Lakatos Emil, Cegléd. 5. A zsinati 
tanitóképviselőre megejtendő szavazás. 6. 
Indítványok.

— Rendőri hírek. Verekedés. Homok Ist
ván, Homok Márton, Langa János, Matuz 
József, Lados István és Lados Jánosné kar- 
tali lakosok f. hó 1-én az esteli órákban 
Söregi Istvánt annyira megverték és nieg- 
szurkálták, hogy rajta 8 napon felül gyógyuló 
sérüléseket ejtettek. A tetteseket a csendőrség 
a gödöllői kir. járásbíróságnál feljelentette.

— Ne járjunk a sínek között. A galga- 
mácsai csendőrség özv. Kmety Borbála 
Lauko Istvánná és Bozsik Mihályné ikladi 
lakosokat a kir. járásbíróságnál feljelentette, 
mert '/28 óra tájban Iklad alatt a vasúti si
ttek között járkálták és a vasúti forgalom 
zavartalan lebonyolitását veszélyeztették.
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— A galgamácsai róm. kath. iskola 
tanulmányútja. Felejthetetlen napja lesz a 
galgamácsai róm. katli. iskola növendékeinek 
május 21-ike, amely napon ugyanis a reg
geli vonattal az iskola mintegy 40 növendéke 
a lelkes tantestület vezetése mellett tanulmány 
kirándulásra ment Budapestre, hol —  a já
rókelők által kiindulások helyéről gyakran 
megképeztetve — locsogó esőben végigjárta 
az állatkertet, megtekintve az összes ketrece
ket és barlangokat, csodálkozva az eddig még 
csak magyarázatok és leírások után ismert 
állatok különféleségén. Az állatkertből a nö
vendékek a földalatti villanyoson a Dunaparlra 
mentek, hol elragadtatva szemlélték a még 
nem látott nagy folyót, a rajta lengő kisebb 
nagyobb személy és teherszállító hajókat, pro
pellereket, gyönyörködtek a budai hegyek 
által nyújtott panorámában, a királyi várpa
lotában és a sziklák közül itt is, ott is eltü
nedező villákban, nemkülönben a folyón át
vezető remek hidakban. A kirándulásra az 
idő nem nagyon kedvezett, dacára annak a 
növendékek fáradságot, fázást és az egész 
napi esőverést leküzdve, vig nótázás mellett 
tapasztalatokban meggazdagodva értek este 
vissza Galgamácsára. A látottak és tapasztal
tak fölötti öröm a kiránduláson résztvevők 
kedvét annyira fokozta, hogy egyhangúlag 
elhatározták még a vonaton, miszerint a jövő 
iskolai évben újból elmennek valahova, ha a 
tanító urak lesznek szívesek őket vezetni. A 
kirándulás pontjául a jövőben Visegrád tűze
tett ki. A kirándulási költséget maguk a nö
vendékek az év folyamán fillérenként gyűj
tötték össze, de nagyban hozzájárult a ki
adások fedezéséhez a jószivü gyermekbarátok 
adománya is. A nemes célra adakoztak: 
mélt. báró Boxberg János 20 K , az iskola 
pénztára 20 K., Hitelszövetkezel 16 K., a 
községi pénztár 8 K., Gyelnik Gyula 5 K. 
Az adományokért ez utón mond hálás köszö
netét a növendékek nevében a tantestület.

— A jó sógorasszony. A pusztamind- 
szetiti gazdaságnak a vérségi határhoz tartozó 
egyik búzatábláján f. hó 7-én az esteli órák
ban egy zsíros bödön tele zsírral találtatott. 
Az esetet a vérségi csendőrségnek bejelentet
ték, amely a megindított nyomozás után ki
derítette, hogy a zsir Hangya János vérségi 
lakostól lopatott el. Hangya egyúttal azt adta

letti Csicsókásban szokásos nyári jótékony- 
célú táncmulatságát. Tekintettel azon körül
ményre, hogy nyári mulatság ez évben még 
nem volt, a közönség részéről nagy érdek
lődés mutatkozott. Már a kora délutáni 
órákban úgy a közeli javítóintézetből, mint 
a városból is nagy számmal jöttek a családok, 
úgy hogy midőn az iskolásgyermekek V2 8 óra 
tájban hazamentek, az összes asztalok 
zsúfolva voltak jókedvű vendégekkel. Sajnos, 
az esti zivatar gyorsan véget vetett a 
kedélyesnek Ígérkező mulatságnak, mindazon
által a fiatalságnak táncra elszánt tagjai a 
zuhogó zápor közepett vonultak Egerváry 
Ferenc vendéglőjébe, hol a szabadban meg
zavart valcert és csárdást hajnalig járták. — 
A jótékonycélu táncmulatságon felülfizettek : 
dr. Galambos József 8 kor., Ducker Ödön 
8 kor., Nádassy József 4 kor., özv. Kovácsy 
Mihályné 3 kor., Lipták Pál 3 kor., Vimmerth 
Frigyes 3 kor. Reiner József 3 kor.,
Keményfi Gyula, özv. Zsigmond Istvánná, 
Varga János, ifj. Tér Mihály, Zsifcsák József, 
Harangozó Lajos, Kálmán Bertalan 2— 2 kor., 
özv. Matheidesz Sándorné, Hunyadi József, 
Csordás József, Józsa Mihály, Búzás József, 
Rab Vilmos, Beke Gyula, Mazauecz Janka, 
Keresztes István, ifj. Major Pál, ifj. Rausz 
István, Faska Lajos, Tímár István, Virág 
János, Dolinszky Pál, Rosner Lajos, Almásy 
Géza, Büchler Nándor, Lottka Károly, Rausz 
Sándor, Angyal Aladár, Hozlinger Gyula, 
Ujváry Sándor, Jajkó Mihály, Kisák János, 
Horváth Endre, Dobák János, Sztoy Nándor, 
dr. Katona Henrik, Kómár István, Némedy 
Béla, Polacsek Dezső, Bodonyi János, 
Herczeg István, Rácz István, Fischer Jakab 
1 — 1 kor., Roth Kálmán 50 fill., Bótha István 
40 fill., Melhoffer József 20 fill. Melyért ez 
utón is hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség.

—  Isko la i zárvizsga. Május 3 1-én volt a 
vérségi róni. kát. elemi iskolások zárvizsgája, 
mely tekintve a rendezetlen iskolai viszonyo
kat, fényesen sikerült. Sajnos az iskolaszék 
tagjai közül egy sem érdeklődött gyermekeik 
előmenetele s tanítóik buzgalma iránt, sőt 
évközben sem lépték ál egy tag kivételével, 
annak küszöbét.

996/913. Bag község elöljárósága
szám.

Árverési hirdetmény.
Bag község képviselőtestületének 1913. 

junius hó 7-én megtartott rendkívüli képviselő- 
testületi közgyűlési határozata értelmében 
közhírré tétetik, hogy a községi vadászterü
leten gyakorolható

vadászati jog
folyó 1913. évi junius 16-án délután 
3 órakor Bag községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen legtöbbet ígérőnek 6 
egymásután következő évre haszonbérbe 
adatik. Az árverési feltételek addig is a 
jegyzői hivatalban hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Bagón, 1913 junius 7.

(P. h.) Az elöljáróság.

S z e rk . ü zen et.
— G. J ,  V. Tudósítását besoroztuk. A 

cikket helyszűke miatt most nem közölhetjük.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

„üisKa“
á l la tV id ip o r

az egyetlen gyógy- és óvszer száj- és 
körömfájás, sertésvész és baromfivész 
ellen. A m. kir. földm. miniszt. által 

rend. eng.

Ára eredeti dobozban K 3.— 

Főelárusitó :

Miller és Társa
Budapest, Károly-körut 10.

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.
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Az a s z ó d i állandó mozi eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos 
megbízásából a „Hazai" biztosító fő- 

3 _ 4  ügynöksége Aszódon.

prntincr jVíihály háza
helyben örök áron szabad kézből eladó.

■ r m____________■_ ■_ elszakíthatatlan, francia „Mimi- férfi
L G 0 T l n O l l l a U U |  gummi-óvszer 1 tucat 2 korona 
50 fillérT2 tucat 4 korona 50 fillér, 3 tucat 6 kor. Pénz előzetes be
küldése mellett portó 30 fill. „Hez“, Budapest, V ili, Losonci-utca 13. 

Diszkrét szétküldés.

„Varázsfuvola."
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „ V a r á z s fu v o la "
rendkívül kellemes, 20 
Iacél trombitahanggal és 
4 erős bőgővel van el
látva. Díszes kivitelben, 
kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona.
Csakis W agner „Hangszer- 
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá
ba n kapható. Budapest. J<> 
zsef-körut 15. — Gyorsjavító 
niiihelv Kérjen fényképes 

hangszerárjegyzéket

T s s s i s a l a s i i  I  "Hez“ arckréme • 80 ,i,,ér
i l u V C l C t N  *  , , H e z “ a r c s z a p p a n  8 0  » *
4  • ttHez“ 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.

<  -----

Imakönyvek
a római kath. 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 őO K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók 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 kimentő 24 oldalas értesítőnk ujabli 
kiadása már megjelent: kérjük meghozatni. — In
gyen és bérmentve küldi szét a „Hez* ill.itszertái 
vezetőség. Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

K r i s t á l y
forrásásványviz.

Étvágyat javit. — Gyomorrontást megaka
dályoz. — Több mint ezer orvos ajánlja. 
Kapható minden fűszer és csemege üzletben, 
jobb vendéglőben és kávéházban. Főraktár: 
L ő v y  M a n ó  cégnél, Aszód. Szt. Lukács- 

fürdő Kutvállalat r.-t. Budapest (Buda).

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

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

egy liter 5 korona 50 fillér.
„Mez/* kölnivíz-szappan I drb. 60 fillér, 3 drb. 

I korona 60 fillér.
A minőség elsőrendű voltáért felelősséget vállal

tunk. 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 fin, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetés mellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Stirnáth Károly a pesti-utca 
8. számú háza szabad kéz- 

2 -2  bőt eladó.

Nem mese!
csoda szappanunktól el nem múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. I drb. 

Mez" Csodaszappan 2 kor. 50 fill, 3 drb. 
„He/* Csodaszappan 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
portó 30 fillér, utánvételes Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez" illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

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

„BIBER"-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B IBER " megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is. 5_5

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

__ e9yéb felvilágosítást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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