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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- Felelős szerkesztő és k ia d ó :

nyomdában, Aszód, Főút 482. szám. VAS JÓZSEF.
Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 

a kiadóhivatalban előre fizetendők.

I parki ál 1 itás Aszódon.
Az aszódi általános ipartestület negyedszázados fönnállásának emlékeze

tére és megünneplésére Aszódon 1914. évi augusztus hó 20., 21., 22 és 
23-ik napján méltóságos gróf Ráday Gedeonné úrasszony és méltóságos gróf 
Ráday Gedeon ur, császári és királyi kamarás, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megye és Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város főispánjának 

védnöksége alatt iparkiállitást rendez.

Korunk az ipar terén is átmeneti időszak, amelynek válságai között nagy 

erőfeszítéssel kellett küzdenünk, hogy az aszódi iparosok régi jó hírnevét fön- 
tartsuk. Nagy bizalommal és jogos reménnyel nézünk a jövő elé, mert úgy 

látjuk, hogy a széles körben fejlődő egyéni ízlés nem elégszik meg a sablonos 

gyári iparcikkekkel, hanem folyton fokozódó igényei kielégítését a művésziessé 

fejlődő kisipartól várja. Jubileumi kiállításunkon mi arról akarunk bizonyságot 
tenni, hogy ezen magasabb igényeknek is meg tudunk felelni. Ezen törekvé
sünkben azonban a közönség érdeklődésére és támogatására van szükségünk 
s azért kérjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy a kiállításra megrendeléseket 
tenni szíveskedjék.

*

Amidőn iparosainknak a közönség
hez intézett fenti kérelmét teljes egé
szében közöljük vezető helyen, tanú
ságot kívánunk tenni arról, hogy az 
iparosok vállalkozásának nagy fontos
ságot tulajdonítunk.

Az bizonyos, hogy méltóbban és 
praktikusabban nem ünnepeltethette 
volna meg az ipartestület 25 éves 
fennállásának az évfordulóját, hiszen 
a kiállításon módjában lesz iparosa
inknak bebizonyítani, hogy nemcsak, 
hogy tudnak dolgozni, hanem a kö
zönség fejlettebb egyéni Ízlésének, a 
jelen kor kívánalmainak is meg tud
nak felelni.

És különösen jól eső örömmel re
gisztráljuk, hogy iparosaink nemes 
ambíciójú törekvésükben a magas véd
nökök támogatása mellett még társa
dalmunk vezető köreiben is a leg
messzebb menő pártfogásban része
sülnek.

Járásunk agilis vezetője Sárkány

Hulló csillag.
Kovács Ferkö ott ült beteg édesanyja 

ágyánál. A szenvedő anya álkarolva tartotta 
egyetlen gyermekét, özvegysége vigaszát és 
vele fontos dologról beszélgetett. Ferkő nő
süléséről folyt a beszéd és ő éppen most 
vallotta meg édes szülőjének, hogy nem 
tudja, vájjon Csörgi szomszéd két leánya 
közül melyiket vegye el.

— Tehát a Csörgi leányokra, az ikrekre, 
vetetted szemedet, szólt az anya. Azok a 
legszebb leányok az egész környéken és ha 
örzsinek a nyakán nem volna egy lencse, 
akkor alig lehetne őket egymástól megkü- 
lömböztetni. De lásd fiam, ha egyik lyuk
tojás a megszólalásig hasonlít is a másikhoz, 
mégis mindegyikből más-más csibe kell ki. 
Ha kikelt, akkor látja az ember, hogy egyik
ből fehér, a másikból tarka tyuk lesz. A Csörgi 
leányokat én tartottam keresztvízre, meg az
tán jómódúak is. Hanem azért, édes fiam, 
ne hirtelenkedjed el a dolgot. Én ugyan 
tudnám, hogy a kettő közül melyik volna 
neked való, de hát nem énnekem kell az 
asszony.

— Szóljon kend, édesanyáin, könyörgött 
Ferkó, m ert nem akarnék olyat a házba 
hozni, aki kendnek nem tetszik.

A beteg még jobban magához ölelte gyer
mekét és szeretetteljesen tekintett rá.

— Nem, nem édes magzatom, neked kell

vele élned. Kérni fogom azonban a jó ls*ent, 
hogy az igazit eltalálhasd.

*
Szép csillagos, holdvilágos nyári est van. 

A falu fiatalsága a korcsma előtti térségen a 
terebélyes fák alatt táncra perdült.

— Ni, ni. Kovács Ferkó is e ljö tt! Kiál
tottak fel többen, midőn a tánchely felé kö
zeledett. Illedelmesen köszönvén, egy leány 
felé sietett, aki félrehuzódva ült és horgolt.

— Ejnye, de szorgalmas vagy, örzse, hogy 
még ilyenkor is dolgozol.

— Te itt vagy? szólt, miközben nagy kék 
szemeivel szemrehányóan tekintett Ferkóra.

— Hát nem örülsz, hogy eljöttem?
— Hiszen édesanyád olyan nagyon beteg 

és mégis el tudtál ide jönni ?
— Mar látom, hogy alkalmatlan vagyok, 

szólt bosszúsan Ferkó. Bizonyára mással 
akarsz táncolni. Ugyan kire vársz ?

— Kire várnék ? felelt örzse. Még nem 
táncoltam senkivel és csak Terka miatt jöt
tem el.

— Ugy-e csak Terka miatt ?
— Igen, mert édesanyám máskép nem 

''.k.irta ereszteni a táncba. Nem ülsz le?
• Ferkó széket hozott és egész közel leülvén 
a leány mellé, így szó lt:

— Valamit kérdezek tőled, Örzse.
— No mit ?

|  — S/.ereted Terkát ?
^ — Hát hogyne szeretném 1

— Ha feleségül venném, mit szólnál 
hozzá ?

A szép szőke leány ölébe ejtette horgolá

sát és kebléből nehéz sóhaj tört elő. Pár 
pillanatig csend volt és aztán igy szólt :

— Azt kívánom, hogy boldog, nagyon 
boldog legyen Nálad jobb férjet úgy sem 
kaphatna Terka ?

♦

A zene elhallgatott. A cigányok letették a 
vonót. A Csörgi-ikrek fiatalabbját táncosa 
elhozta testvérihez. Alig tudott lélegzetű, 
orcái pirban égtek a tánctól, szemei pedig 
ragyogtak. Kovács Ferkó ránézett és úgy 
tűnt fel, mintha a két leány közül Terka 
volna a szebbik.

— No, csak hogy egyszer léged is lehet 
látni, Ferkó, szólt és szavaiban bizonyos 
szemrehányást sejtetett.

— Hiszen tudod, édesanyám beteg.
— Ej, azért mégis csak eljöhettél volna. 

Ez csak olyan üres kifogás.
— Pedig most is nem táncolni jöttem, 

hanem inkább szeretnék egyet veletek a 
szántóföldeken sétálni.

— Ha nem akarsz táncolni, akkor otthon 
is maradhattál volna, duzzogott Terka.

Az idősebb nővér ránézett a fiatalabbra 
és lopva intett neki.

— Úgyis már sok port nyeltél Terka és a 
Ferkó csak a te kedvedért jött el. Az em
berek meg is szólnák, ha táncolna, mikor az 
egész falu tudja, hogy édesanyja beteg. 
Jer, kösd magadra kendőmet, mert nagyon 
fel vagy hevülve.

A szép szavak nem tévesztették el hatá
sukat. Terka magára vette a felajánlott kendőt 
és mindhárman elhagyták a tánchelyet.
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Ernő főszolgabíró magára vállalta a 
kiállítás elnökségét, mellette áll Bolla 
Lajos főgimnáziumi tanár, iparhatósági 
biztos, mint a kiállítás rendezőbizott
ságának elnöke, akiket munkájukban 
az ipartestület vezetősége is támogat.

Azt hisszük, hogy ily lelkes vezető
ség mellett az iparosok kiállítása fé
nyesen fog sikerülni és a kiállítás a 
magyar kisiparos életrevalóságáról fog 
újabb tanúbizonyságot tenni.

Mi is azzal a kérelemmel fordulunk 
a közönséghez, hogy iparosainkat tö
meges megrendelésekkel támogassa 
most —  már saját érdekében is, mi
vel ez alkalommal is igazi jó mun
kára és méltányos árra számíthat.

A munkát vállaló iparosok neveit a 
falragaszokon és az ipartestületben 
megkapják az érdeklődök. Felvilágo
sítással a szerkesztőség is szívesen 
szolgál.

Hírek.
— Eljegyzés. Bárdos Jenő, a Bihar-Szi- 

lágyi Olajipar Részvénytársaság tisztviselője 
Mezőtelegden, eljegyezte Walil Ilonkát Aszód
ról. (Minden küiön értesítés helyett.)

— Ezüstlakodalom. Markbreit Zsigmond 
aszódi tekintélyes kereskedő e hó 19-én 
ünnepelte meg házassága 25-ik évfordulójá
nak öröniünnepét nejével született Diamant 
Linkával, családja és nagyszámú rokonság 
körében. Ez alkalommal gyönyörű pohárkö- 
szöntőt mondott Schreiber József főrabbi a 
jubiláns párra, őket mint a házastálsi szere-

Milyen csendes ma ez az örzse és milyen 
halvány, gondolta magában Ferkó.

A leány csendesen haladt melettük és 
mindig kikerülte a legény tekintetét

Terka előre futott és néhány pipacsot 
szedvén, azokat szőke hajába tűzte.

— Hogy tetszem neked Ferkó ? Ugy-e 
jótáll ?

— Búzavirág sokkal jobban állana, volt a 
válasz.

— E red j! Neked mindig van valami ki
fogásolni valód.

— Ferkónak igaza van, szólt közbe Örzse 
A búzavirág jobban illik  a szőke hajhoz, ( 
hozok is neked egy pár szálat.

Ezzel ott hagyta őket.
Ferkó vizsgálódva tekintett Terkára és 

igy szólt:
— Már régen nem voltál édesanyámat 

meglátogatni, Terka.
— Minek is menyjek el oda? Hogy min

dig leckéztessen ? Azt hiszed, hogy valami 
nagy élvezet erkölcsi prédikációkat hallgatni.

— Hiszen édesanyám nagyon szeret és 
csak jót akar neked.

E pillanatban egy fényes csillag hullott le 
az égről.

— Nézd, örzse, egy csillag hull most le 
az égről, kiáltott nővére felé, aki egy szép 
búzavirág csokorral közeledett. Hamar kí
vánj magadnak valamit, mert azt mondják, 
hogy az beteljesedik.

— És te mit kívántál magadnak ! kérdé 
Ferkó.

tetnek és békének mintaképeit méltatva, 
amire a gyermekek nevében a jubilánsok 
fia dr. Madarász Imre nagyon szép és meg
ható beszédben reflektált. Az ezüstlakodalom 
alkalmából számosán üdvözölték a jubiláló 
családot. Mi is gratulálunk !

— A túrái iparosok temetkezési egy
letének módosított alapszabályait a belügy
miniszter láttamozta. Az egyesület 1896-ban 
kezdte meg működését és miután alapsza
bályai '  elavultak, azokat most módosította. 
Az egylet vagyona a 2000 K-t meghaladja 
és tagjai 2 K 40 f tagdijat fizetnek, amivel 
hozzátartozóik 60 K temetési segélyre sze
reznek igényt.

— A galgamdcsai körorvosi állásra
járásunk főszolga bírája dr. Rácz Adolf nyug. 
körorvost helyettesítette. Ezen előreláthatólag 
rövid ideig tartó helyettesítés után az állásra 
amellyel 2800 korona alapfizetés és 600 K 
lakpéiiz jár, pályázat fog hirdettetni.

— Az „lto“ aszódi helyi bizottsága, 
amint azt múlt heti számunkban is közöltük, 
megalakult. Miután sokan vannak, akik az 
Ito tagjai kívánnak lenni, de a belépés mód
ját nem ismerik, ezúton közli a helyi bi
zottság elöljárósága, hogy akik az Ito tagjai 
sorába akarnak belépni, ezen szándékukat 
Révai Miklós bizottsági jegyzőnél bejelen
teni szíveskedjenek.

— Boldog községnek Heves várme
gyéhez leendő átcsatolása ügyében vár
megyénk törvényhatósági bizottsága legutóbbi 
rendes közgyűlésen úgy határozott, hogy 
Boldog községnek, vagy a község egyes 
területeinek Heves vármegyéhez leendő át
csatolásához hozzá nem járul, de szüksé
gesnek tartja, hogy a nagyteleki majornak 
jelenleg Hatvan községhez tartozó 26 Itold- 
nyi területe Boldog községhez csatoltassék 
és ennek folytán vármegyénkbe kebeleztes- 
sék át.

— Százezer koronát! kiáltott fel csodál
kozva Ferkó. És ugyan mit csinálnál azzal 
a tömérdek sok pénzzel.

— Bolond kérdés 1 válaszolá nevetve 
Terka. Szép nagy házat vennék magamnak, 
úri ruhákat viselnék és négyes fogaton jár
nék.

— És szegényhez nem is mennél felesé
gül ?

— Bizony nem, mert akkor válogathatnék. 
No, meg nem is tudom, hogy miért is men
nék akármelyik éhenkórászhoz feleségül !

Terka mitsem felelt nővére szavaira. Ko- 
nyáék Pistája jött feléjök és azzal elment 
táncolni. Ez volt a valasz.

— Elmész most haza? kérdé félénken 
Örzse, miközben nagy kék szemei könnyek
kel tellek meg.

Ferkó csak fejével intett.
— Akkor vidd el édesanyádnak ezt a 

csokrot, talán örülni fog a virágoknak.
— Mondd csak örzse, mit kívántál ma

gadnak, amikor az előbb a csillag lehullott ?
— Most már megmondhatom neked Ferkó. 

Azt kívántam, hogy Terkából jó asszony 
lészen és hogy téged nagyon, nagyon bol
doggá tegyen.

A legény hálásan megszorította a leány 
kezét.

— Köszönöm jó kívánságodat örzse, ha
nem most egy szívességet tehetnél nekem. 
Jöjj el velem és add át magad a csokrot 
édesanyámnak, ügy is oly soká volt egye
dül szegény és tudom fog örülni, ha téged

Ezt a határozatot, amelyet a belügymi
niszter minden valószínűség szerint jóvá fog 
hagyni, illetőleg ilyen értelemben fog intéz
kedni, azzal indokolja meg a vármegye, hogy 
Boldog község keletkezése óta vármegyénk 
kebelébe tartozik és évezredes múltjának 
minden mozzanata vármegyénkhez köti. A 
község képviselőtestületének ez ügyben ho
zott szép határozata, —- amely Katona 
Endre községi jegyző avatott tollát dicséri — 
minden sorában kifejezésre juttatja a köz
ségnek vármegyénkhez való hű ragaszkodá
sát és azt, hogy a közgazdasági helyzet és 
a község fejlődése Pest vármegyére utalja a 
községet s azt, hogy Heves vármegyétől 
semmit sem remélhet.

Megelégedéssel fogadjuk a vármegye ha
tározatát, amellyel a Boldog község területén 
levő nagybirtokosoknak az elcsatolás iránt 
indított mozgalma remélhetőleg visszautasi- 
tottnak tekinthető.

— V ivóestély Aszódon. Peér György 
budapesti vivómester, aki Aszódon és Túrán 
igen sikerült vivótanfolyamot tartott, amint 
arról már említést is tettünk, f. hó 30-án 
este 8 órakor a Weiner-szálloda nagytermé
ben az Aszódi Sport Egyesülettel karöltve 
vivóestélyt rendez. Az estély iránt úgy Aszó
don, mint a környéken nagy érdeklődés 
mutatkozik és azon úgy a kir. javítóintézet 
tisztikara, mint a túrái tanfolyam résztvevői 
előrelaihatólag teljes számban fognak meg
jelenni. ügy hisszük, hogy közönségünk tö
megesen fogja megtekinteni ezt a nálunk 
ritkaságszámba menő szép látványt.

— T üzo ltó tisz ti továbbképző  g ya ko r
la to t fog tartani Aszódon, e hó 28-áu, Ha- 
uisch György járási tüzrendészeti felügyelő, 
az országos tűzoltó szövetség megbízásából.
A gyakorlaton a járásbeli tűzoltó tisztek fog
nak oktatásban részesülni.

■ ■

meglát. Csak pár lépést kell tenni és mire a 
táncnak vége lesz, akkorra visszahozlak. 

Némsokára célnál voltak.
— Ki van veled fiam ? kérdé a beteg 

auvja, ki megismerte ugyan a fia lépteit, de 
sötét lévén, nem látta kivel lépett be.

-Ferkó megfogta örzse kezét és oda ve
zette édesanyja ágyához.

— Menyasszonyom van velem, édes jó 
s/iilőm. Egy hulló csillag mutatta meg a/, 
ig iz il! A jó Isten meghallgatta a kend imád
ságát.

— Nem, nem szabadkozott a fülig elpirult
Öi /.se.

— Mit tagadod és mit huzakodol, édes 
rózsám. Úgyis tudom, hogy nincs ellene 
kifogásod.

—- És Terka ?
— Majd talál az magának másikat. Hiszen 

az előbb mondta, hogy válogathat a kérők
ben.

A beteg átölelte és megcsókolta a zokogó 
leányt.

— Hiszen úgy is téged óhajtottalak, szólt 
örömmel Most már nyugodtabbau Italok 
meg

— Ne beszéljen úgy édesanyánk, szólt 
egyszerre a szerelmes pár. Kendnek még 
sokáig kell élni. Szeretni fogjuk mindketten 
és hűséges gyermekei leszünk, inig csak élte 
napja le nem tűnik, ama hulló csillag, amely 
minket idehozott.

— Úgy legyen, édes gyermekeim. Adja 
Isten, hogy boldogok legyetek !

ü.
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— Madarak és fák napja. A vérségi rk. 
iskola növendékei e hó 26-án tartják a szo
kásos madarak és fák napját, mely napot az 
erdőben töltik a gyermekek tanítóik vezetése 
mellett.

— Ne játsz a fegyverrel! Balázs M i
hály hévizgyörki 18 éves legény f. hó 18-án 
a délutáni órákban kiment a szőlőhegyre s 
ott a szőlőcsősz fegyverével játszott, oly sze
rencsétlenül, hogy a fegyver elsült, a lövés a 
szájába ment s a legényt nyomban megölte.

— Tűz. Versegen f. hó 19-én éjfélkor 
kigyulladt Kis Imre gazda háza s a tető le
égett. Egyébb kár nem volt, ez biztosításból 
megtérül. A tűz oka ismeretlen.

— Ugyancsak tűz volt Galgamácsán is f. 
hó 21-én éjjeli 12 órakor, amikor Pesti 
István házának teteje teljesen leégett, való
színűleg gyújtogatás folytán. A kár biztzsitás 
utján részben megtérül.

— Iskola lesz Versegen. E hó 20-án 
Pest vármegye műszaki tanácsosa megvizs
gálta a régi iskola épületét s ama kijelentést 
tette, hogy egy uj épület emelése alig fog 
többe kerülni, mint a régi épület kijavítása, 
így valószínűleg uj iskolát kell a községnek 
építtetnie.

— Villám csapás. A hétfői nagy vihar 
alkalmával Versegen Kovács József gazda 
udvarára lesújtott a villám s az ott álló akác
fát szét hasogatta. Ember életben nem esett 
kár.

— Majális júniusban. Az aszódi ipa
ros- és kereskedelmi alkalmazottak köre 
közbejött akadályok miatt a mára hirdetett 
majálisát a jövő héten, azaz junius hó 1-én, 
pünkösd hétfőn fogja megtartani. Tekintettel 
arra, hngy a fiatal egyesület a mulatság 
tiszta hasznát kulturális célra, a könyvtár 
költségei egy részének fedezésére kívánja 
fordítani, jogosan reméli közönségünk támo
gatását, annál is inkább, mert a rendezőség 
a legmeszebbmenőleg gondoskodik a ven
dégek jó, kellemes mulattatásáról és kényel
méről.

— Az adóemelés tárgyában értekezletet 
tartottak a III. oszt. kereseti adót fizetők 
május 16-án este a Deák Ferencz társaskör 
helyiségében. Az értekezleten elhangzottak 
igazolták a mi legutóbbi lapunk vezető he
lyén közölt cikkünket, amennyiben az érte
kezleten az érdekelteknek legnagyobb rés/.e 
megjelent, a többiek pedig csatlakozásukat 
az ivén jelentették be. Az összehívók nevé
ben dr. Faludi Sándor vázolta a visszás 
helyzetet és egyúttal körvonalazta a fenye
gető veszély elhárításának módját. Az értekez
let egyhangúlag magáévá tette a fel szólam 
lásban elmondottakat.

— A sorozások Aszódon. A/, idei so
rozás hétfőn május 25-én kezdődik reggeli 
8 órakor. Ezen a napon a túrái, boldogi es 
galgamácsai állitáskötelesek lesznek sorozva. 
Május 26-án, kedden a bagi, hévizgyörki, 
galgahévizi, galgagyörki és ikladi, május 
27-én szerdán pedig a kartali, domonyi, 
vérségi és aszódi ifjak kerülnek sor alá.

— Országos vásárok A pénteki gyenge 
aszódi vásár után a környéken a következő

vásárok tartatnak. Gödöllőn május 24-én és 
25-én, Hatvanban junius 1-én és 2-án. 
Mindkét helyen az első napon állatvásár, 
mindenféle állat felhajtással. Második napon 
kirakodó vásár lesz.

— Halálozás. Stirnáth Károly kádármes
ter, Aszódnak egyik legöregebb, derék ipa
rosa, munkás életének 74. évében, folyó hó
21- én elhunyt. Temetése nagy gyászoló kö
zönség részvétele mellett pénteken, május
22- én ment végbe.

Sport.
— Az első m atch. Május 21-én, áldozó 

csütörtökön kezdte meg idei szezonját az 
Aszódi Sport Egylet labdarugó osztálya, mert 
ez időig a rossz helyen levő pálya a sok 
esőzés miatt a még téli időszakból megma
radt víztől nem tudott felszabadulni. A jobb 
időjárás bekövetkeztével a szénsalakkal meg
javított palya ismét használható lett és re
mélhetőleg hétről-hétre vonzani fogja a régi 
közönségét, csak a sportegylet is gondos
kodjék méltó ellenfélről és annyira-ameny- 
nyire a közönség kényelméről.

Az áldozó csütörtöki bemutató mérkőzésre 
csak nehezen sikerült az ASE. vezetőségé
gének megnyerni a Ferencvárosi S. C. jó 
képességű csapatat, amely mérkőzés az aszó
diaknak az első győzelmet hozta.

A mérkőzés lefolyása egyébként a követ
kező : Erős iramú játékkal háttal szélnek, 
napnak kezdenek az aszódi fiuk. Kis me
zőnyjáték után Hermáim bal szélső lefut és 
egy Borbasnak is dicséretére válható goall 
rúg. A további játék az aszódiak fölényét 
domborította ki. A második goal Német er- 
deme, amennyiben erős lövését a kapus nem 
képes védeni. A harmadik goalt Német rúgja. 1 
Félidő 3 : 0 az ASE. javára. A második fél
időben szép mezőnyjátékban ismét az aszódi 
csapat fölényét konstatálhattuk, amely aztán 
az ellenfél kapujának heves ostromához ve
zetett. Ez ostromból esett Galambos negyedik 
goalja. Ezután ismét szép halfjáték után a 
szélső lefut a labdával és az ezt követő 
kavarodásból a labda hátra kerül, honnan az 
erős lövés következtében a belső kapufáról 
a hálóba kerül. Végeredmény 5 : 0 az aszó
diak javára, amiben bizonyára a csapat jó 
összeállításának is vau része. A csapatban 
voltak: Jankó, Lagler, Weiner, Galambos L, 
Galambos III., Szepesi, Einbtrger, Galam
bos II., S/igeii, Nemet és Hennáim.

♦

Ma május 24-én délután 3 órakor ismét 
mérkőzik az ASE. egy fővárosi csapattal, a 
BFC. (Budai Football Club) jónevü és erő
sebb csapatával. Itt már nehezebb küzdelem 
vár a mi fiúinkra ; reméljük azonban, hogy 
szép összjátékkal és kitai lássál megállják a 
sarat. Csak legyei1 közön-ég is, amelynek 
láttán ők is jobban lelkesednek.

Bag község elöljáróságától.
834. szám. 
kig. 1914.

Árverési hirdetmény.
Alólirt községi elöljáróság ezennel köz

hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező 
a bagi 6. sz. tkvi betétben A I. 2 sor 19. 
hr. 191. ö. i. számú

Községi nagyKorcsma cs mészár- 
szék 5 a Vele járd istálló d$ pince
1914. évi junius hó 3-án d. u. 3 órakor
Bag községháza tanácstermében megtartandó 
árverésen el fog árvereztetni.

Miről az árverezni szándékozók azzal ér- 
tesittetnek, hogy az árverési feltételek addig 
is Bag községházánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. Bánatpénz 1000 korona 
készpénzben teendő le.

Kelt Bagón, 1914. évi május hó 21-én.

A községi elöljáróság nevében :

Hanisch s. k., Könczöl János s. k.,
jegyző. biró.

legfinomabb (alxi) saláta olaj.
Mindenféle olaj és porfesték

Terpentin, kence (firnisz), brunolin. 
Gyorsan száritó „Rapidol" olaj 

festéket és ecseteket stb. 
Különlegességek idei termésű melegágyi 

termékek úgymint uborka, ka
ralábé, zöldborsó, spárga, tök.

ananász Is Kaudalup-dinyt. 
Ananász földi eper.

M kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészet összes termelvényei 

kaphatók:

SzdKely Farkas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszíd (Fő-utca).
TE LEFO N  21.

Csatáéi házat
kerttel keresek megvételre, le
hetőleg a fő- vagy pesti-uton. 
C im : Vantsay Dezső, Penc
(Nógrád-megye).
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Egy használt
gőzcséplő-készlet

jutányosán eladó a
puszta-fenyőharajzti gazdaságban

u. p. Aszód

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

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a Petö fi-nyom da pap irtiz le tében,
Aszódon.

Egy óra rek lám képen ! Aki 
ingyen akar órát, még hozzá 
elegáns, precíziós órát urak v. 
hölgyeknek választás szerint, 
Írjon azonnal U hrenhaus Fr. 
Schm idt Prag. W einberge 

554.

Football-labdák
kicsinyek és nagyok kaphatók a I 
Petöfi-könyvnyomda pa- 
pirüzletében, A s z ó d o n

II legszebb ajándék
egy doboz Petöfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Ára: K 150. Kapható a Petőfi- 

nyomdában, Aszódon.

önlosoK
ajánljál;
betegeknek, üdülőknek, szop
tatós anyáknak a D réher-fe le

„£xcil$ io r“
i j  tlpsírt,
melyet 25 üvegenként, vala
mint más fajta gyári és saját 
töltésű söröket megrendelésre 

házhoz szállít

Lövy Manó
Dréher-féle sörraktára, A S Z Ó D O N .

A legszóraljoztatóbb

hangszv eket s/allilja

W  A /£ tű p" P  ..Hangszer -K irály tol
* *  ™  ™  Budapest, Jó/sef-kórut 15.

Hegedű. 16 drh. felszeretéssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal Iti korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és I ndoni kiállításon aranyérem 

és érdem iu reszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegy/ék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

J O H A N N  M A R IA  FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
Ezen cég készítményei, úgymint:

KilniViz, KölniViz-jzappan éj pointer
minden jobb drogériában, illatszertárban és gyógyszertárban kaphatók. 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál a

J o l i a nn  M a r i a  F a r i n a  g e g e n ü b e r  d e m j { t t d o l f $ p l a t z
feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson visssza. 

Magyarországi képviselő:

HOLCZER EMIL ZOLTÁN.
BUDAPESTEN, Vili. KERÜLET, SZIGETVÁRI-UTCA 16. SZÁM.

Aszódi .Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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