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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nyomdában, Aszód, Főút 482. szám.

Képviselőválasztó polgárok 
vizsgája.

A választói kerületek uj beosztását 
a hivatalos lap után a fővárosi lapok 
is hozták már nyilvánosságra.

Ezekből látjuk, hogy Aszód a régi 
kerületben a váciban fog szavazni, 
ami eléggé sajnálatos, mert bizony 
könnyebb lett volna nekünk, —  ha 
már Aszód külön választókerület szék
helyévé nem lehetett — Gödöllőn 
honpolgári kötelességünknek eleget 
tenni. De a törvény, vagy törvénynyel 
szankcionált miniszteri rendeletben 
meg kell nyugodnunk.

Jövő hónapban kezdi meg mükö- 
dösét egy eddig nem létezett, különös 
bizottság: a képviselőválasztók írni- j 
olvasni tudását vizsgáló bizottság.

Ez a bizottság nem irodalmi szem
pontokból fogja vizsgáztatni a választó
közönséget, akik vizsgázás helyett egé
szen mást várnak a választóktól, ha
nem azokat, akik elemi iskolai tanul
mányaikat sem fejezték be és oly b i
zonyítványhoz fogja hozzájuttatni őket, 
melynek alapján képviselő választói 
jogaikat mint irni-olvasni tudók, —  j

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

ha a többi feltételeknek is megfelel
nek, — gyakorolhatják.

A bizottság a főszolgabírói hivatal 
helyiségében fog m űködni; elnöke a 
főszolgabíró vagy helyettese. Tagjai 
fele részben a közigazgatási tisztvise
lők, fele részben pedig a tanférfiak 
soraiból fog kineveztetni.

Járásunk kiváló tanítói kara meg^ 
elégedéssel fog megyőződhetni arról, 
hogy igen kevesen lesznek azok, akik 
erre a bizonyítványra rászorultak.

Politikai gyilkosság.
Parisban a pénzügyminiszter felesége fegy

vert fogott egy újságszerkesztő ellen, aki 
férjéi napról-napra leleplezésekkel ingatta 
meg politikai pozíciójában, majd magán be
csületében gázolt és megígérte a támadások 
folytatását.

Az asszony férje becsületének védelmére 
fegyvert fogott^ és ieieritette a szerkesztőt. 
Az asszony, aki gyiikoir, a rendőrség és a 
büntető hatóságok kezében van és a törvény 
értelmében bűnhődni fog. A;:zal védekezik, 
hogy az ura nyugalmát és politikai hitelét, 
magánélete tisztaságát és tulajdon női be
csületét védte meg a kétségbeesés fegyveré
vel. De minthogy életet oltott ki, nem kese- 
rülheti a földi igazságszolgáltatás megtorló 
kezét.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Feltéve, hogy az eskíidtbiróság szavazata 
felmenteni fogja a gyöngéd és törékeny asz- 
szony szivét a lelkiismeret skorpióitól és 
megszabadítani. Akik nagyon védelmére 
kellnek, a siker és a törletés emberei azok igy 
Írnak az esetről.

„És a gyilkos asszony megmérhetetlen 
nyomorúságát megnövelni fogja annak a tu
data, hogy férjét is megölte, amikor a leg
ádázabb ellenségét leteritetle. A gyilkos asz- 
szony ura befejezte karrierjét. És itt a kar
rier szót meg kell gondolnunk abban a h i
deg, kiszámított, bensőleg mindvégig üres 
értelemben, hogy a stréberek szokták a kar
riert csinálni. A miniszter nagyra nőtt, mert 
nagyra volt hivatva. Az elegáns szónok, aki 
ijesztő virtuozitással dobálódzott a számok
kal, a legalaposabban képzett fináncember 
volt abban az országban, ahol még a kis 
polgár is jól ért a börzéhez, ahol a legna
gyobb mozgó energiát képes kiváltani a 
tőke, ahová a pénzért, de nem csak a pénz
ért, hanem a pénz filosófiájáért és a pénz 
tudományáért is, búcsút jár az egész világ.

A miniszter félelmes volt jó barátnak, mert 
fejjel nagyobb volt híveinél. Még félelmete
sebb ellenségnek, mert ismerte a túlsó oldal 
minden rejtett gyöngeségét, föltárta hibáit, 
semmivé tette alakoskodásait, napvilágra 
derítette rosszhiszeműségét. Volt miniszter és 
ellenzéki. De hatalma nem volt kisebb az 
ellenzéken, mint a kormányszéken. Végre 
most néhány hónappal a nagyratörő finánc
politikus elérkezett, ha nem is a zenitre, de

/ )

Szalonkahuzás.
— Irta : U b ra n ko v it* D ánie l. —

Isten hozott kedves tavasz! Isten hozott 
ti gyönyörű tollazatú, okos gömbölyű szemű, 
hosszú csőrit kedves vándormadarak ! Eljöt
tetek megint? Itt vagytok szerelmeskedő 
természetetekkel s gyönyörűségére és igazán 
kedves és nemes szórakoztatásukra az igazi 
vadászoknak, akik azon boldog hitben in
dulnak alkonyaikor, vagy hajnalban az erdő 
mélyébe, hogy meglessék a szerelmes hosz- 
szucsőrü madár pisszegő korrogását s azután
— ha meglátják — véget vessenek a sze
relmeskedésnek s halálthozó lövéssel elhal- 
gattatták a kedves hangot, amely a lö
vés ulán is olybá tűnik fel, mintha még 
mindig a párját szólítaná, a gyönyörű madár 
pedig már meghalt, kiszenvedett!

M ily gyönyör és boldogság a tavaszi enyhe 
időben kimenni a fakadó erdőbe és alko
nyaikor olyan helyen ciállani, ahol biztosra 
vehető a szalonka megjelenése. Kéjes érzés
— mikor még nincs kellő alkonyat, mely a 
húzás ideje — végig hallgatni az erdei ma
darak vidám csacsogását, a rigók dalát és 
fütyürézését s amikor már alig hallani ma

dárhangot s amikor a szarka kései lármája 
is elhalt s egészen csendessé válik az erdő, 
jön ő lassú szárnylibbenéssel s hallatja a 
nagy csendben, messzire elhangzó, majdnem 
füttyszerü pisszegését és korrogását.

Jön csendesen s a vadász még csende
sebben, égfelé néző szemekkel lesi és várja a 
kedves szép madarat.

Nem is sejti szegény, hogy ez az utolsó 
útja s ha tudná, bizonyosan nem repülne 
olyan nehézkesen és gyanútlanul.

Még néhány szárnylibbenés, egy durranás 
és holtan esik le a vadász közelébe.

Ez a vég a vadásznak boldogságot és 
ölömet szerez; mert bizony sokszor meg
esik, hogy hiába történik a leselkedés, a 
szalonka vagy nem jelentkezik, vagy 
pedig lötávolon kivill repül tova s a vadász 
nem tűzheti kalapjához büszkeségének jelvé
nyeit, azokat a bizonyos picike hegyes tol- 
lacskákat.

M ikor a zsákmány megvan, türelmesen 
vár még a vadász egészen addig, ameddig 
azt gondolja, hogy még meglátná a szalon
kát s le is löhetné.

Ha többen mennek lesre, több lövés es- 
lietik s nagyobb lehet az eredmény és aztán 
van miről beszélni. Egyik ezt látta, a másik

ezt hallotta, a legtöbben azonban elégedet
lenek ; mert még a puskájukat sem lőhet- 
ték ki.

Néni csüggednek azonban, majd holnap, 
vagy azután, amíg a virágvasárnap el nem 
érkezik, amikor a szalonkákra azt mondjuk 
„Palmarum, tra llarunr s a vadász várhat 
jövő tavaszig.

Sirassatok vén akácfák . . .
Sirassatok vén akácfák, ti sárguló levelek,
Búcsú nélkül, könnyek nélkül, én örökre elmegyek. 
Nem hagyok itt hátra semmit, mindent magammal

viszek,
Nincs, akitől elbúcsúzzam, csak ti hulló levelek.

Arcod kisér a hosszú utón, édes volt szerelmem, 
Valahányszor eszembe jutsz, boldogságom temetem. 
Sírjad, susogd te vén akác azt a régi álmot, 
Amelynek az emléke most nálam örök átok.

Megy a vándor, tikkadt fáradt szive visszavágy tán, 
Lopva titkon visszatekint poros keresztutnak.
Ne takard le az orcáját hulló akác lombja.
Nem fáj nékem már kacaja, szivem sem szaggatja.

Isten veled te vén akác, te sirass meg engem,
Ha hozzád megy, mondd meg neki, sosem voltam

hűtlen.
P. A.
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arra a pontra, ahol a csúcsot elérnie köny- 
nyü munka volt."

Csakhogy az éremnek más oldala is van. 
Az a szerkesztő, aki leleplezéseit közölte a 
miniszterről, egyetlen hazug állítást nem tett 
közzé lapjában. Levelek és okiratok állottak 
rendelkezésére, olyanok, amilyeneket még 
csak szépíteni sem lehet. Súlyosan kompro
mittáltak egy embert, aki közéleti szereplését 
magánvagyona öregbítésére használt fel, a 
köz kárára, politikai erkölcstelenség, árulás 
és egy esetben egy szédelgő bankár hiva
talos megvédésével.

Hogy mik voltak a mozgatói erői ezeknek 
a rendes támadásoknak, az a pikantériát ke
resők számára lehet fontos, de nem jelent 
semmit azoknak, akik egy miniszter tevé
kenységét tisztán akarják látni, akik tudni 
akarják azt, hogy a dolgokat ki kezeli, hogy 
az állam pénzügyi adminisztrációja milyen 
kezekben van fektetve. Ez fontos minden
kinek, ez a hivatása egy újságírónak: az 
újságnak pláne kötelessége, hogy ha birto
kába kerültek olyan adatok, hogy azokat 
tekintet nélkül bármilyen körülményre, kö
zönsége elé vigye. Ezzel tartozik a köznek, 
amelyet szolgálni kell.

Azt mondják ■. . !
— 600 ko roná t utalványozott a váci 

sportegyesületnek testedző célokra a kultusz- 
miniszter az 1914. évre. ügy tudjuk, hogy a 
fővárosi egyesületek is kapnak évente hor- 
riblis szubvenciókat a minisztertől. Vájjon a 
mi vérmes reményekre jogosító, de ezidő- 
szerint tagokban és anyagiakban egyaránt 
szűkölködő sportegyesületünknek nem jut- 1 
tatna egy kis segítséget a kultuszminiszter ? 
Azt hisszük, hogy igen, csak kopogtatni kel
lene az ajtaján.

— T isz tog a tjá k  az árkokat, bizony már 
legfőbb ideje. Mert ha még soká maradnak 
igy árkaink, az a kis nap, ami most süt, 
illatossá tette volna tavaszi levegőnket, a 
párává változtatott pocsolyákkal. Most már 
csak meg kellene ismételni azt a hatósági

Szeretnélek elfeledni . .

Szeretnélek elfeledni.
Szeretnélek nem szeretni 
Szeretném ha csak mégegyszer 
Szabad tudnék lenni.

Csak mégegyszer mondhatnám, hogy 
Nem ösmerlek téged 
Törölhetném ki szivemből örökre 
Em léked!

Tudom akkor megsiratnál 
Megszánnál és visszahívnál.
Szőke fejed  rám hajtanád, 
Csókjaiddal sajgó szivem itatnád.

De majd egyszer ha megszólal 
A lélek harang nékem 
Látsz lefutni egy csillagot:
Ha a szivein már nem dobog,
Tudom, visszahívnál engem.

D. A.

rendeletet, hogy a háztulajdonosok a kapu
ikhoz vezető hidak alját is tisztittassák, mert 
hiába tiszta az árok, nem folyhat le rajta az 
esővíz, ha elzárják a szemetes hidaljak.

— Dűlnek a házak, bizony dűlnek 
Aszódon, mert nem fordítanak gondot a 
karbantartásukra. Ma itt, holnap ott dűl be 
egy fal és kevés híja, hogy a lakót maga 
alá nem temeti. Talán közbe is kellene lépnie 
a hatóságnak és házról-házra, udvarról-ud- 
varra megnéznie, megvizsgálnia a rozoga 
falakat, mert addig fognak díiledezni, amíg 
majd valahol nagyobb szerencsétlenség nem 
fog történni. Már pedig úgyis sok a kiván
dorló, minek engedjünk hát valakit hatósági 
uilevél nélkül a — másvilágra.

— U j zászlót tűztek k i községünk 
egyetlen vagyonát képező s rendő.i felügye-

| let alatt álló, szabályozható mázsa és zene- 
pavillonra, abból az alkalomból, hogy köz
kedvelt cigánybandank hetenként kedden és 
szombaton hangversenyt és térzenét hirdet, 
ügy látszik jó szezonjuk volt az idén, hogy 
uj zászlóra is tellett. Reméljük, hogy uj nó
tákra is kerüiközik valami kis mag.

— Gyönyörű m auzóleumot, uj lakást 
kapnak a holtak. Szép emléket építenek oda
fent a zsidótemetőnél, igaz gyönyörűségére 
azoknak, akik élnek és nem fognak benne 
lakni. De vájjon a szülők iránti kegyeletet 
sértenők meg azzal, ha a község minden 
lakosa örömére a szülők régi lakását, azt, 
amelyet életükben használtak, nem hagynók 
elpusztulni ? Vagy talán nem akadna köz
ségünkben oly nemes cél, egylet, iskola, 
amelynek ezt örök használatra átengednők, 
ha már használni, karbantartani nem akar
juk? Vájjon másként méltóbban tudnók-e 
nevüket megörökítem, mi**t egy ilyen örök
szép alapitványnyal ? Vagy talán csak arra 
való a ház, hogy nyáron katonabeszállásolás 
idején, tiszti konyhának szolgáljon?

Hírek.
— Májusban soroznak. Az 1914. évi

ujoncozási, utazási és működési tervezet sze
rint Aszódon május hó 25., 26. és 27-ik 
napjain lesz a sorozás megtartva. Hogy mely 
községek mely napon lesznek sor alá állítva, 
majd később fogjuK közölni.

— A vérségi iskola Verseg község kép
viselőtestülete már hét esztendő óta tárgyalja 
iskolaépítését, amely azáltal vált szükségessé, 
hogy a tankötelesek nagy számánál fogva az 
ottani róm. kath. iskolaépület elégtelennek 
bizonyult, ügy a község képviselőtestülete, 
mint a közigazgatási bíróság több izben 
határozott az ügyben, de az ellentétes hatá
rozatokat végrehajtani nem lehetett. A köz
ség a vallás és közoktatásügyi miniszterhez 
újra felvételi kérvényt adott be, amelynek 
hely adatván, a miniszter az eddig hozott 
összes határozatot hatályon kívül helyezve, 
úgy intézkedett, hogy a község az időközben 
közegészségügyi okoknál fogva hatóságilag 
bezárt róm. kath. iskolaépületet használható 
állapotba helyezze és hozzon határozatot 
uj iskolaépület emelésére nézve.

A képviselőtestület legutóbbi közgyűlésé 
ben a miniszteri rendeletnek megfelelően 
kimondotta az emlitetl régi épületnek tör
vényes karba helyezését és azt, hogy egy 
kéltanlermes községi jellegű iskolát épít és 
ezen községi iskola felállításával a róm. kath.

skolának eddig adott mindennemű segély 
beszüntet. Miután a régi iskolaépület nem 
alkalmas arra, hogy bármily nagy költséggel 
is használható állapotba helyezhető legyen, 
és mert az építendő uj iskola községi je l
lege mindezideig megállapítva nincsen, en
nélfogva előreláthatólag hosszú idő fog még 
eltelni, amig a vérségi községi iskola építé
séhez hozzáfognak, vagy amig a régi iskolát 
az egyház maga fogja saját költségén lielyre- 
állitani.

— A Deák Ferencz társaskör tegnap 
este ünnepelte meg társasvacsora keretében 
az uj helyiségének megnyitását. A tál saskör 
a takarékpénztár földszintén levő 3 tágas 
helyiségben talált otthont, a piactérre nyíló 
ablakokkal. Berendezése igen csinos és tag
jainak megfelelő kényelmet nyújt. A füstöt 
és nyáron a forró levegőt egy jól működő 
szellőztető van hivatva kivezetni. A vacsorán 
igen sokan jelentek meg és a késő órákig 
igen jó hangulatban maradtak együtt.

— Felolvasás. Az aszódi ipari- és ke
reskedelmi alkalmazottak köre ma délután 
5 órakor tartja harmadik felolvasását, mely 
alkalommal dr. Katona Henrik a polgári kö
telességek és jogokról tart felolvasást. A 
felolvasáson vendégeket szívesen lát a kör 
vezetősége.

A múlt héten tartotta meg szép számú 
közönség jelenlétében felolvasását Frey Jakab 
a kör egyik alelnöke, mely alkalommal Pe
tőfi Sándor nagynevű költőnk életét és 
halálát igen hatásos és érdekfeszilő modor
ban ismertette. Felolvasásában a nagy költő 
halálának többféle verzióját is ismertette. 
Utána felolvasta Szilaj Pista elbeszélő költe
ményét. A felolvasó bizonyítékát adta nagy 
készültségének s fáradságos munkáját a je
lenvoltak nagy tapssal honorálták meg.

A kör legközelebbi felolvasását a húsvéti 
ünnepek után tartja meg, mely alkalommal 
a kör elnöke Bolla Lajos, főgimnáziumi ta
nár a szociálizmusról fog felolvasni.

A kör tagjait és érdeklődiőt ez utón is 
értesítik, hogy a könyvtárt megvették és 
azt ma délután megnyitják. Könyvtári órák : 
minden vasárnap délután 2—4-ig.

— Elhalasztották a munkásbiztositó 
közgyűlését. Első alkalom lett volna hosszú 
évek után, hogy a váci kerületi munkásbiz
tositó pénztár, amelyhez Aszód és környéke 
is tartozik, nemcsak hogy nem deficitről, de 
közel harmincezer korona többletről tudott 
volna a munkásság és a munkaadók képvi
selői előtt beszámolni. Vasárnapra tűzték ki 
a közgyűlést, ámde, úgy látszik, nem hat a 
szenzáció erejével a hűséges sáfárkodás. 
Most lett volna az alkalom, mikor a sociális 
intézmény adminisztrálása, berendezkedése 
ellen mindkét részről a panaszok nem a le
vegőben hangzottak volna el, hanem minden 
jogos felszólalás visszhangot nyer és felvilá
gosítást kap. Ámde sem a munkaadók, sem 
a munkások nem érdeklődtek a törvény által 
előirt számban a közgyűlés iránt. Nyolcvan- 
egy közgyűlési kiküldöttnek kellett voJna a 
váci városházán összegyűlni, de hát csak 
hetvenötén jöttek össze, ezért a közgyűlést 
el kellett halasztani. Most vasárnap azután, 
tekintet nélkül a megjelentek számára, meg
tartják. 6

— A reklám tízparancsolata. I. Ha
olcsón jutsz valamely cikkhez, hirdesd azt, 
hogy eladhasd.

2. Legyen hirdetésed csinos és eléggé nagy 
Bhhoz, hogy a közönség megerőltetés nélkül
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észrevegye, mert hisz a hirdetés tulajdon- 
képen képviselője üzletednek.

3. A hirdetés legyen lebilincselő, de ne 
tolakodó.

4. Ne várj addig, amig versenytársad meg
előz idényhirdetésével, hanem előzd te 
meg őt.

5. Add azt, amit hirdetésedben ígérsz, 
mert igy szerzel magadnak vevőket.

6. Mond el hirdetéseidben röviden és 
szabatosan áruid előnyeit; a közönség re
gényekre és frázisokra nem kiváncsi.

7. Ne higyj annak, aki azt állítja, hogy az 
újsághirdetés elavult dolog. A sajtó az egye
düli eszköz, amely által a nagyközönséggel 
érintkezésbe léphetsz.

8 Tanulj mások hirdetéséből, de ne utá
nozd azokat, mert ez csak rossz vért szül, 
néked azonban nem használ.

9. Egy hirdetés nem hozhat még ered
ményt, valamint egy fecske nem csinál ta
vaszt. Csak rendszeres hirdetéstől várható 
siker.

10. Fizesd ki készpénzben hirdetési szám
láidat, mikor is a lapkiadó épp úgy meg 
fog becsülni téged, miként te megbecsülöd 
készpénzzel fizető vevőidet. „Üzlet*.

—  Miért csukják be a fegyházat?
— Hallotta?
— M it?
— A váci fegyházat be kell csukni.
— Tán a kolera ütött k i?
— Dehogy!
— Hát miért kell becsukni?
— Hogy a rabok ki ne fussanak.

— T ü /o lto te s tü le ti közgyűlés. Az ikladi 
önkéntes tüzohótesiület múlt hó 29-én Rá
day Gedeon gróf testületi elnök elnöklete 
alatt tartotta rendes évi számadó gyűlését. 
Az 1914 évi számadás jóváhagyása es az 
1914. évi költségvetés megszavazása után a 
Székely Miklós volt parancsnok halálával 
megüresedett parancsnoki tisztségre egyhangú 
felkiáltással Külin Ernő eddigi alparancsnok 
választatott meg ; Faska Lajos községi jegyző 
pedig a titkári teendőket vallatta magára. 
A megüresedett örvezetői állás betöltése, 
három uj tag beválasztása és egyéb kisebb 
ügyek elintézése után a közgyűlés véget ért.

— Elvi elöntés. Konkrét esetből kifo lyó
lag a m. kir. Kúria elvi döntést hozott a 
lapkiadók javára ; kimondotta, hogy ha va
laki dinére megküldött hírlapot, folyóiratot 
— habár nem rendelte is meg azt — meg
tartja, illetve amennyiben nem küldi vissza, 
előfizetőnek tekintendő s rajta az előfizetési 
d ij törvényes utón behajtható. Jó lesz ezt az 
elvi döntést figyelemre méltatni mindazoknak, 
akik a címükre érkezett lapokat, folyóirato
kat nem küldték vissza a feladóknak.

— Uj egyenruhát kapnak a vasutasok.
Régóta kívánják a vasutasok, hogy uj egyen
ruhát kapjanak. Ez a kívánságuk ugylátszik 
teljesülni fog, mert a magyarországi vasutak 
igazgatóinak legutóbb tartott értekezletén a 
máv. igazgatósága az. egyenruha dolgában 
tervezetet mutatott be. A bemutatott terve
zetnek az az alapelve, hogy a kü lönb öző  

szakosztályban és rangban levő altiszteket 
már egyenruhájuk után meg lehessen

különböztetni. A tisztviselők- uniformisná 
azonban kevés változtatás lesz.

— Felemelték a tisztek fegyvergyakor
lati pótdiját. Az idei fegyvergyakorlatok 
alkalmából a tisztek már jelentékenyen fel
emelt potdijat fognak kapni. A zászlóaljban, 
a lovasságnál, osztályban történő ezredgya- 
korlatok idején az állandó helyőrség terüle
tén a tisztek a hadapródtól és zászlóstól 
kezdve egész föl a tábornokig napi 2 korona 
pótdijat kapnak. Kombinált gyakorlatok al
kalmával és az úgynevezett nagygyakorlatok
nál 4 koronában állapították meg a pótdijat.

— Uj posta ügynökség. Nógrád várme
gyében Nagykökényes községben f. év már
cius hó 21-én postai ügynökség lépett életbe, 
mely postaküldemények felvételével továbbí
tásával és leadással van megbízva. Kézbesí
tési köre Nagykökényes községre, Teclakta- 
nya, Kis és Nagytamota pusztákra terjed ki. 
Összeköttetését a vérségi postahivatalhoz és 
vissza naponként egyszer közlekedő gyalog
járat utján nyeri.

JtnsVéti tojás
Húsvéti cukorka

Húsvéti csokoládé bonbon és 
Csemege különlegességek 

Friss Tescheni tea vaj
Friss Sárvári tea vaj 

Hungária tea vaj
Ementhali és Groi sajtok 

a legjobb minőségben!
Puszta Dóri,

Mágnás és Gentry sajt 
különlegességek!

Friss lip tó i tú ró ! 
Különféle halkonzervek 
Herz-féle turista szalámi különlegesség! 

valamint
a M. kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészeti termelvényei kaphatók

Székely Farkas
fűszer és csemegekereskedőnél

ftszí* (Fő-nlca).

Bútorozott szoba
ve ra n d áv a l eg yü tt kiadó .

Cím a kiadóhivatalban.

E R K U L E S
ZSÁKMÉSZ
gépileg oltott és őrlőn mész, 
mely teljesen pótolja a dara
bos illetve leoltott meszel.

E g yedáru sitás  és állandó  

ra k tá r  55 kg  zsákokban

Forschner Mór
fakeresked ő né l, A S Z Ó D O N .

MOST JELENT MEá!

A JÉCVILÁ6
A SARKKUTATÁSOK

T Ö R T É N E T E
Irta dr. Cholnoky Jenő egyet, tanár.
Temérdek képpel illusztrált kötetünk a tudo
mány vértanúinak, a Pólusok meghódításáért 
évszázadokon át folytatott, emberfeletti harcát 
ismerteti. A szerző maga is híres világutazó 
és tudós. E nagy értékű Írásában elénk tárja 
azoknak a nagy hősöknek — Hudson, Frank
lin, Scott - -  megrázó drámáit, amelyek az 
örök fagy misztikus ködében lejátszódtak. Ez 
az első magyar munka, amely az északi és 

déli sark meghódításának történetét adja.
A gazdagon illu s z trá lt kötet ára  6 korona s 
m egrendelhető lapunk k iad ó h ivata la  u tján-

Eladó
5 darab Aszódi HeresKcdelmt báni; 

és taKarcHpénztár részvény.
Cím  a k ia d ó h iva ta lb an .

gy csinosan 
bú torozott 
szoba kiadó.

Cim  a k ia d ó h iva ta lb an .

Angyal Béla
asztalos-mester

Aszódon
ajánlja magái 

mindennemű botor-
is  épületasztalos munKánaH

s z a k s z e r ű  e l v é g z é s é r e .
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N em lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
mert a „B IB E R " absolut vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos helyiségek tökéletes szárazza teleiét. 

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

...................................  a  BIBER-MÜVEK" egyedárusitója
Prospektust, használati utasítást és minden " ,  , . . «  A e 7 Á n

e g y é b  felvilágosítást készséggel a d í V AS M Ó R  f a k ö T C S k c d Ó ,  A S Z O D .
5 - 5

A lcgszóraHodatóbb

hangszereket szállítja

\ k Í  f i  S  C  | 5  ,,H angszer“-K irá ly-t"l
f f  M U  I i  L l >  Budapest, Jó/sef-körut 15.

Hegedű, 16 drb felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös há/számra. (Telefon.)

Lecithin Cognac
táp lá ló  ere je fo ly tá n t e lsőrendű

e r ő s ít ő  c o g n a c

K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos vendéglőjében
7-8  A S Z Ó D .

Ne költse el pénzét Budapesten,
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