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A húsvéti győzelem. megállítja a bűn utján és megtérésre ősz- nagysága mellett! Botor gondolat tehát
. ,önzi a gonoszságot. az ember szembeszállása az Istennel!
A templom, melyet nagypénteken az „

irigységből, féltékenységből fakadt féktelen . Ri. ,. . . . . , , , *
gyűlölet lerombolt, — harmadnapra újra nplf .. .... . ^  fennek és nevé‘ -Távol legyen tőlünk, hogy mi magun- 
felépült; a koporsó megnyílt: Jézus fel- , , , S?' e s e v e  .avi zso tarai közül kát Jézushoz méltónak tartanók. Ő Istennek
támadott! legszebbek azok, melyek Isten nagyságát, Egyszülött Fia; Ó benne lakozott az Isten-

Hiábavaló volt az önző gonoszság ,“ ö“ gé t.'Jnekl,l{ meg- ,ste" dicsőítésétől ségnek minden teljessége (Kolozs. II. 9.); 
minden támadása; hiába állított az eltemetett a *Z ,ef  eS. a .ö ’ e^eI< ^  neki te,Jes hatalom adatott égen
Igazság sírja fölé őrséget, az Igazság kitört: a rdf t,k az erös ,s“  d.csőségét és az és földön (Máté, XXVIII. 18.); Ó 
Krisztus feltámadott! 2  »kezemek munkaJát ama kiterjesztett neki az Atya mindeneket lábai alá vetett

A pillanatnyi győzelmet aratott hitetlen- Í 7 , ; 3 2 T T  naP° k (Efez‘ L 22 ): Ó az A,yába" s az A*ya Ö
ség felett örök diadalt vívott ki a Hit! bo^ggel prédikálják az Igét nekünk s az benne vala (Jan. XIV. 10). Érthető tehát,

Örök siralomra fordult a pillanatnyi egymásután következő éjszakák tanítanak ha már előre azt mondotta üldözőinek:
öröm s végtelen öröm váltotta fel a pií- T rpT ! '  szü etesekor az -Rontsatok el a templomot (t. i. testének
lanatnyi bánatot1 lók serege énekel hymnust az Urnák: „Dicső- templomát) s harmadnapra újra felépítem

Ez történt akkor a Nagy Husvét va- ség a r" agassá8os n’ennyekben Istennek. . . ! “ az .!‘ Oly magasan áll ö  mi felettünk, 
sárnapján; ennek az emlékét ünnepeljük , Mf gis ~  az‘. hisszük- ugy érezzük. mint az éS a föld fele«- Ö feltámadott, de 
ma, Jézus feltámadásának emlékünnepén1 s*en nagysaga> mindenható ereje, hogy bizhassunk feltámadásunkban és

dicsősége legszebben ragyog Jézus húsvéti örökéletünkben mi?! A mi sírunk felett 
feltámadásában, abban a csodálatos tény- hogyan dicsöülhet meg ama, Jézus kopor- 

Jézus feltámadása kimerithetlen kútfeje ben, hogy Isten Egyszülött Fiát mélységes sója felett megdicsőült isteni erő?*
az értékes tanulságoknak: megaláztatás után újra oly méltóságra Mi is Isten gyermekei, szerzetének

Hirdeti az erős Istennek dicsőségét, emelte, mely minden emberi méltóság felett tárgyai vagyunk; Ö minket is szeret hiszen
ébresztget. bennünk a feltámadás hitét s való méltóság! Egyszülött Fiát is irántunk való szerzetből
halhatatlanságunk tudatat és erősíti az A Husvét bizonyság az ember por- áldozta fel. Az enyészet hatalma alá helye- 
igazsag győzelméhez fűzött reményünket; szemnyi törpesége s az Isten végtelen zett — igaz; de mint menyei Atyánk akar-

T Á R C A .  Fülembe cseng a régi múlt ködébül. Ha érte bár bujdosni kellene!
_  * | Megismételted a példát, h a l t a i  Jertek az áldott frigyládái keresni,

I  ~ Krisztusnak szentegyháza hogy főiépül, Hogy visszatérjen az Úr szelleme'
Az elveszett frigyláda. A hitjavitás tiszta hajnalán.

Irta: CSENGEY GUSZTÁV. Frigyünk erős volt, napja jött csodáknak, Igaz valónknak itt van foglalatja,
Hivők vérétől ázott lett a föld . . .  Üdvhöz csupán az egy zálog vezet;

t engve búsan állok ablakomnál . . .  Mi is sirattuk romját templomának, Ez nem protestáns formák kapcsolatja,
j szomorú az elpusztult vidék! Bábel hatalma, hogy reája tört. Nem alkotmány, nem külső szervezet

v“:icsen ™dár a kopasz ágakon már, ' Mert a frigyláda titka a hitélet,
A V,B dal áríát magukkal vivék. Elmúlt a vész, im viszatért a béke, Az egyházban a lélek, tartalom;
^  crzem» mintha idegenné lenne Sión hegyén a templom újra á l l ; Az a szövetség, a mi benned éled,
jXrál: világom csendes otthona . . . Harangszó hi a szentség belsejébe, Az Úr szerelme, a hitbuzgalom.
Cn n m tudom, hogy mért jutott eszembe, De a frigyláda nincsen benne már!
A büszke Juda régi temploma? Üres dióhéj a mi szentegyházunk, Keresni ime mi is szerte járunk,
M Nem tölti azt be Krisztus szelleme; Utunknak Jézus hü vezére lesz;

volt királya, kit az ur megáldott, Ali adta egykor gazdag aratásunk; Ahol egy buzgó htt lelket találunk,
Hogy felemelte fényes templomát. Nem árad a hit termő melege. Hozzánk szegődik és velünk keres.
yhg a frigyláda rejtekében állott, Te ősi egyház jer te is, ki hajdan
^eve zengett a nagy világon át. Van még protestáns egyház a hazában, Vészben, viharban annyit szenvedél!
üh de leomlott Sión nagy hatalma, De protestánsok többé nincsenek; Edzett a hivők lelke ott a bajban,
?i,)gy a kevély nép megszegé frigyét. Nincs áhitat már ott benn a családban, Hol a hitvallók hős emléke él.
^záll, száll epedve Bábelben siralma, Szülők az égre már nem intenek.
' uSó szelek, hogy haza elvigyék. Sivár kebellel, kalmár küzdelemben ^  idegennek voltál martaléka,
K, _  Krisztushoz ütjük többé nem vezet . . .  S hazádért titkon szá,u fö1 sóN o d :
1 phéz a bánat, hosszú volt a rabság, A régi példát tán hiába zengem? . . .  A fáÍA ékesít a példa.
'̂ z ifjú vén lett, s a vén sirba szállt, A te frigyládád, népem, elveszett! . . .  S megérted most a hivó szózatot.
A szent Siont míg végre visszakapták, Lelkünk hevét ha többen igy kitárjuk,
S otthon köszönték a hajnal sugárt. Jertek — keressük! — Lesz, ki megtalálja: Az egyesekből lesz majd nagy család.
^ on hegyén a templom is fölépül, Csak elveszett, de meg nem semmisült; S a frigyládát ha végre megtaláltuk,
Ü' haj, üres a szentek szente már, Izráel is, lám, ugy akadt reája: Építsük újra az Úr templomát!
*Ues dióhéj a frigyláda nélkül" . . . Rég elfeledték, s im előkerült. _ _ _
A keserű gúny firól-fira száll. Jertek, keressük, vissza kell szerezni,



hatja-e, hogy örökre el merüljünk a meg
semmisülés éjjelében? Ez nem hihető. 
Ellene mond ennek eszünkön, szivünkön 
kívül Megváltónk tanítása és dicső példája. 
Az Ö ajkairól hangzottéi ez örök ige: „Én 
vagyok az életnek ama világossága; a ki 
engemet követ, nem jár sötétben, hanem 
az életnek világa lészen annak!“ Ö tanította: 
„Én vagyok a feltámadás és az élet; a ki 
Én bennem hisz, ha meghal is, él!" 
Bizonyság Jézus ez igéje a mellett, hogy 
az enyészet győzelme rajtunk is csak időleges! 
Bizonyság amellett, hogy egykor mi is fel
támadunk ! Ezen hitünket támogatja, erősiti 
Pál apostol is, midőn igy tanít: „Krisztus 
feltámadt és azokitak, kik Ö benne elalud
tak, lett első zsengéje. “

A feltámadásnak Jézus evangéliumában 
és dicső példájában gyökerező ezen tudata 
két szempontból is becses reánk nézve: 
bevilágít a sirontuli éjszakába; megnyugtató 
bizonyosságot önt hivő lelkűnkbe feltáma
dásunk és örökéletünk felől; másrészt vég
telen forrása a vigasztalásnak, — ha e 
földön igaztalanul üldöztetünk; ha ok nélkül 
szenvedtünk; ha a világ elismerés és tisz
telet babéra helyett töviskoronát fon honi-
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— Páska ünnep. A husvét ünnepének idejére 

ez évben a zsidók páska (héberül peszach) ün
nepe esik. Első nevét (peszach) onnan nyerte, 
hogy a halál angyala, amely az egyiptomiak első 
szülötteit elragadta, a zsidók házait elkerülte. Az 
ünnep Palesztinában hét, az ezen kívül lakó zsi
dóknál nyolc napig tart, a mely időn át csak a 
kovásztalan kenyér — páska — élvezete van 
megengedve. Eredetileg természeti ünnep 
volt, a mely az aratás kezdetével függött össze. 
Ezt a bibliai tudósok abból következtetik, hogy 
az ünnepi szokásokhoz tartozott az úgynevezett 
ómer bemutatása is, a mely abban állott, hogy 
az ünnep második napján megkezdték az aratást 
és a legelőször learatott gabonából egy ómert a 
templomban bemutattak oly módon, hogy a belőle 
készült lisztből egy maréknyit olajjal és tömjénnel 
az oltáron elégettek. Csak később fűződtek hozzá 
olyan történeti emlékek, mint az Egyiptomból 
való kivonulás és a mi vele egyértelmű, Izrael 
népének keletkezése.

— Fümagtermelés meghonosítása magyar- 
országon. Figyelmébe ajánljuk mindazon gazdák
nak, kik fümagtermeléssel szándékoznak foglal
kozni, hogy e célból ITJauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkeres'.cedő céghez Budapest, 
forduljanak. A Mauthner cég, mely a gazdák 
jövedelmének nagyobbitása terén már oly 
gyakran volt úttörő, készséggel bocsájt rendelke
zésre egy régi, tapasztalatokban gazdag fűmag- 
termelőt, ki a szükséges útbaigazításokkal és szak
szerű tanácscsal szolgál. A cég ezt minden költség 
felszámítása nélkül teszi, sőt még a szakember 
útiköltségeit is viseli. Ha figyelembe vesszük, hogy 
Ausztria-Magyarországba a múlt évben is külföld
ről csupán fűmagot 2V2—3 millió korona értékben 
hoztak be, úgy a Mauthner cég ezen mozgalma 
a gazdák körében bizonyára nagy tetszéssel fog 
találkozni.

— Talárt viselnek a bírák. Székely Ferenc 
igazságügyminiszter „Az uj polgári perrendtar
tással kapcsolatos további munkálatok progranimjaM 
címmel egy uj törvényjavaslatot készített. E 
javaslat második főrésze 30-ik számú rendeletének 
címe: „Rendelet bírói, ügyészi és ügyvédi öltöny 
viselése tárgyában.14 Mint a Magyar Jogélet 
értesül, a Ház még a nyári szünet előtt le fogja 
tárgyalni a javaslatot s valószínűleg még az ősszel, 
de legkésőbb újévre kötelező lesz a talárviselet.

— Lóverseny Uácon. E hó 23-án husvét 
után való vasárnap Pestvármegye gazdasági 
egyesülete lóversenyt rendez Vácon az ottani 
huszárezred tisztikarával és az urlovasok szövet
ségével. A verseny propoziciói most jelentek meg 
és ebből látjuk, hogy a lóversenyt nagyszabásúnak 
tervezik. Lesz öt futam és egy altiszti vadász
verseny. Ezekből kettő sik, három akadály és 
egy gátverseny urlovasok részére. Minden versenyt 
díjazni fognak, miként Alagon. A versenypályára 
Budapestről külön vonat viszi az érdeklődőket, 
kiknek száma bizonyára nagy lesz, mert totalizatőr 
is fog működni.

— Túlbuzgó csendőrök. Hazánk csendőrségi 
intézménye mintaszerű, ezt készéggel elismerjük, 
de hogy ezen a mintaszerüségen néha csorbát is 
ejt a tulbuzgalom, ezt a gödöllői csendőrséggel 
bizonyítjuk, mely két hatvani úri embert, kik 
hivatalos,' teendők ellátása végett Gödöllőn időztek, 
egy bankigazgatót meg egy ügyvédet összetévesz
tettek körözött egyénekkel és annak dacára, hogy 
a legmegbízhatóbb módon igazolták magukat, 
letartóztatták. Igazolásuk után természetesen 
szabadon bocsájtották, de bár a letartóztatottak 
tréfás oldalról fogták fel a dolgot, — ez nem 
mentheti a gödöllői csendőrséget ért blamaget.

— Országos vásár Hatvanban Április hó 24- 
és 25. napjain országos vasár lesz Hatvanban. 
Első napon állatvásár, vészmentes helyről szabad 
felhajtással, második napon kirakodó vásár.

— Honvédtartalékosok figyelmébe. A honvé
delmi miniszter leiratot intézett törvényhatósá
gunkhoz, amelyben fölhívja a honvédtartalékosokat 
és póttartalékosokat, hogy illetékes hatóságaiknál 
sürgősen jelentsék be, hogy fegyvergyakorlatra 
tavasszal vagy ősszel óhajtanak-e bevonulni, 
mivel később érkező halasztási kérvényeket az 
ezredparancsnokságok nem fognak figyelembe 
venni.

— fl budapesti újságírók egyesülete Alma
nachja május havában fog megjelenni. A magyar 
Írói, politikai és művészi világ legelőkelőbb 
képviselőinek érdekes közleményei, nyilatkozatai 
és feljegyzései fogják ezt a kötetet a könyvpiac 
szenzációs eseményévé avatni. Rendkívül érdekes
séget fog kölcsönözni e díszmunkának impozáns 
belső értékén kívül páratlan sokoldalúsága, 
amelyiyel a közönségnek kiváló Jrók tollából 
tájékozást ad a magyar irodalmi és társadalmi 
élet legaktuálisabb kérdéseiről. A politikai, irodalmi, 
művészeti és társadalmi élet diszességeinek 
legjaván kívül megszólaltat mindenkit, akinek 
tekintélyt, népszerűséget, érdemet biztosított a 
magyar közélet terén való működése. A kötet 
szépirodalmi része a mai- magyar szépirodalom 
elsőrangú és legkitűnőbb elbeszélőinek legjava 
munkáit fogja bemutatni. S ebben a sorozatban: 
Ágai Adolf, Ambrus Zoltán, Bercik Árpád, Bródy 
Sándor, báró Dóci Lajos, Gárdonyi Géza, Herceg 
Ferenc, Ignotus, Kóbor Tamás, Kozma Andor, 
Pékár Gyula, Rákosi Viktor, Szomaházy István 
elbeszélésein kívül az írói gárda legkiválóbb 
képviselői: Ady Endre, Biró Lajos, Krúdy Gyula, 
Molnár Ferenc, Móric Zsigmond, Lengyel Menyhért, 
Révész Béla, Színi Gyula stb. lesznek egy-egy 
munkájukkal képviselve. A modern magyar 
muzsikát Bartók Béla, Kodály Zoltán és Reinitz 
Béla egy-egy dala képviseli. Ezenkívül mintegy 
ötven már elhunyt magyar író és művész szellemi 
hagyatékának hollétéről fog számot adni. Külön 
önéletrajz-sorozat keretében fogja bemutatni azokat 
az írókat, kiket a közönség a napi és szépirodalmi 
sajtó révén állandóan maga előtt lát. És külön 
cikkek, apróságok, feljegyzések egész sora fogja 
reprezentálni a modern magyar zsurnalisztikának 
ama legktitünőbb munkásait, akik működésűkkel 
országos nevet és elismerést vívtak ki maguknak. 
A mii ára vászon kötésben 20 kor. félbőrkötésben 
25 kor. diszkötésben 30 kor. A jövedelem az 
egyesület segítő árva alapját gyarapítja. A munkára 
előfizetőket az Aszódi Hírlap szerkesztősége 
Feuerer Miksa utján gyűjt, akik tehát arra reflek
tálnak, egyenesen hozzá forduljanak. Melegen 
ajánljuk azt a rendkívül gazdag tartalmú magas 
színvonalon álló munkát olvasóink figyelmébe.

N y iltté r.

Mindazoknak, kik forrón szere
tett fiunk, illetve testvérünk

Szlaba Miklós
Aszód község segédjegyzöje

elhunyta fölötti fájdalmunkat rész
vétükkel enyhítették, ez utón 
mondunk őszinte köszönetét a 
család nevében.

Walla Ákos és neje.

K ö zig a zg a tá s.
Április hó 10-én tartotta meg a vármegye 

évnegyedes rendes közgyűlését gróf Ráday 
Gedeon főispán elnöklete alatt. A kibocsájtott 
vaskos tárgysorozat előre felkeltette sokak érdek
lődését, a melyet még fokozott a szép számmal 
összegyűlt bizottsági tagoknak kiosztott póttárgy
sorozat, mely a rendesnél sem terjedelem, sem 
pedig tartalom tekintetében nem maradt hátra.

Minket a tárgysorozatnak az aszódi biró és 
esküdtek választására vonatkozó pontja érdekel 
különösen. Ezen választást tudvalevőleg néhány 
aszódi választó megfelebbezte és annak megsem
misítését kérte. A felebbezést a vármegye állandó 
választmánya tárgyalás alá vette és azt javasolta, 
hogy a közgyűlés az esküdtek választását semmi
sítse meg, a bíróét pedg hagyja jóvá. A közgyűlés 
azonban úgy az esküdtek, mint a biró választását 
is megsemmisítette.

Egé szsé g ü g y.
A lefolyt héten a közegészségügy határozottan 

javulást mutat; a hűvös és egészen szeles idő 
dacára a légzőszervek betegülései csökkentek, 
enyhébb lefolyásuak voltak. Reméljük, hogy a leg
közelebbi napokban — ha elkésve is — enyhe 
tavaszi jellegű lesz az időjárás, mely után már 
hetek óta sóvárgunk.

A ragályos betegíilések az elmúlt héten 
némi javulásra mutatnak, amennyiben Aszódon 2 
esetben fordult elő roncsoló toroklob és 1 esetben 
vörheny enyhe jelleggel.

Kartalon roncsoló toroklob 1 esetben, vör
heny 1 esetben és hökhurut 1 esetben fordult elő.

S p o rt.
>Huzás.< Köszönjük szépen! Igazán megérde

meljük a dicséretet,— mert bár nagy önmegtagadás 
árán, — de betartottuk azon ígéretünket, — hogy a 
kedves és nyájas olvasó drága idegeit nem izgatjuk a 
a vérszagu vadász históriákkal egész a „húzásig44. 
Most tehát ha egy kicsikét elhazudozunk (mert 
tetszik tudni ezen sport ágazatban vajmi kevés 
igazat szoktak mondani), talán még jól is esik. — 
Tehát kezdjük. Megjöttek „Ok44! Sőt itt vannak 
„ök44! Hogy kik ? Hát a mi tejben, mézben, 
vajban és még sok rossz nyavalyában fürdő kedves 
országunknak a legmagasabb vendégei, kiknek 
oly fura társadalmi szabályaik vannak, hogy bár 
vendégek, de nem kopogtatnak senki ajtaján 
(nagy hiba, niondá Laci bátyánk), hanem aki 
velők érintkezésbe akar lépni, — be akar pillan
tani titokzatos életökbe, — hallani akarja társal
gásaikat, — bizony annak — légyen koronás 
fő avagy nyelvlógató szakvadász az ő u. n. 
tüske váraikban kell őket megvisitelni. — A 
látogatási idő nincs szigorúan szabályozva, de 
este VzÖ-tóI virradatig nem fogadnak, ha mindjárt 
koromsötét is az éjszaka (rém erényesek!). Nappal 
tüskeváraik labirintjaiban sétálgatnak — s táplál
kozási és egyébb teendőket végeznek, — az est 
beálltával, — a mikor a fekete rigó ide-oda 
röppenéssel éjjeli szállását keresi és utolsó
trilláit zengi — felcsapnak aeronautáknak, — 
szeldesik a levegőt keresztül kasul, s e közben 
társalognak egymással az ő „zsip-zsíp — kró-kró44 
nyelvükön, — s állítólag szivbéli ügyeiket is a 
légi séták alatt végezik egész az utolsó pontig, — 
s a vadász nyelvtan ezen légi sétáikat nevezi 
„húzásnak44, őket a magas vendégeket pedig 
„szalonkáknak44. Hogy honnan erednek ezen 
elnevezések, fejtse meg, aki jobban tudja, mi 
nem tudjuk, — de azt már sokat hallottuk, —
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hogy a mikor a jó Mester bácsi kibetíizi a 
szalagról a várva várt hirt: „megjöttek4* s szélnek 
ereszti, — nagyot dobban az igazi vadász s z í v , 
de még a kocapuskásokban is megmozdul 
valami. — Mindenki cihelődik, — jönnek a 
fegyver és töltény visitek, meg a nagy tervezge- 
tések, — én ide megyek anstandra, én amoda 
megyek stb. s mi szokott e nagy rugaszkodásnak 
a vége lenni, nem más, mint hogy a megvizitált 
fegyverek és töltények tizembe nem vétetnek, — 
az ide amoda tervezett anstandok elmaradnak, 
mert a neki tüzesedett puskás bácsik legnagyobb 
része igazat ad Keresztapának, aki azt mondi, 
hogy hiszen szép is lehet az a „húzás44, meg 
talán jó is, — csak az a madár ne volna olyan 
fene kicsi, ahhoz a fene nagy fáradsághoz, — 
igy bizony nem érdemes érte a csizmát koptatni, 
no meg a patront pazani, — no de erről már 
csak a jó Teremtő tehet majd valamikor.

Örömmel konstatáljuk, — hogy bizony 
kevés „ecsetet44 lehet látni a vadász kalpagok 
mellett hála Istennek, — igy van ez jól, hisz ha 1 
mindenki barátkozna velők, e nemes vendégnek ! 
rövidesen magja sem maradna, — lévén nem 
olyan szapora, — mint a mezei egér, — a mi 
természetes, mert valószínűleg sokkal nehezebb a 
szivbéli ügyeket a légi séták alatt elintézni, mint 
akár a hepe-hupás keramit járdán.

Tudtunkkal környékünkön körülbelül 30 drb 
adta le az ecsetet, vadászaink közül pedig állítólag 
csak kettő büszkélkedik e vadász ékességgel; no 
de ez a szám még nőhet, mert „Ök44 még itt 
vannak. Tehát rajta! Jankó Béla.

S ze rk e s ztő i ü ze n e te k .
Tavasz Ébredése, Ibolyák a hó alatt, Kikelet- 

Nem közölhetők.
Lovag. Szándéka cseppet sem lovagias. Ezt 

ne tegye. Nem szabad bosszút állni a nőkön, 
akiknek udvarolni akartunk.

Tanácstalan. A legkeményebb férfiaknak is 
van egy sebezhető helye, a melynek révén min
dig le lehet őket győzni: a hiúság.

Vidéki előfizető. Köszönjük a jó kívánságot. 
Kellemes ünnepeket.

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel.

Szolid bevásárlási forrás!

Erőteljes, egészséges, magas- 
törzsii és*bokor

r ó z s a f a  k
a legnemesebb fajokban, úgy
szintén tavaszi kiültetésre, 
ablak- és erkélydiszitésre
legmegfelelőbb növények, to
vábbá szobadísznek alkal
mas Pálm ák és egyéb 
virágok nagy és választékos 
: gyűjteményben kaphatók. : 
Virágkötészeti munkák meg
rendelésre a legizlésesebb 
: kivitelben eszközöltetnek. :

jtfagy. Kit. állami
jaVitó-tuVdointízri Kőlisztté Aszid, pestm.

Kereskedelem .
* fl váci takarékpénztár erősen terjeszkedik.

Csak nemrég alapította meg a péceli takarék- 
pénztárt, melynek 200 ezer koronás alaptőkéjének 
felét helyi érdekeltség, másik felét a váci intézet 
jegyezte, s már is — mint értesülünk — hasonló 
feltételek mellett még egy takarékpénztárt fog 
létesíteni Nagykátán.

* Uj szappangyári vállalat. Egy konzorcium, 
amely néhány fővárosi nagyiparosból és tőke
pénzesből áll, Patyolat szappangyár cég alatt uj 
vállalat létesítését tervezi. Az uj részvénytársaság 
alaptőkéjét egyelőre 200,000 K-ban állapították meg. 
A konzorcium egy oly szabadalom megszerzése 
ügyében tárgyal, mely a szappan előállításának 
költségeit lényegesen csökkentené. A megalakulás 
még ebben a hónapban meg fog történni. A 
gyár felállítását Hatvanban tervezik, mig a hiva
talok Budapesten lesznek. Hir szerint állami kedvez
mények ügyében is érdeklődnek már az alapítók 
a kereskedelmi minisztériumban.

Ip a r.
Az épületek bontásánál alkalmazandó biz

tonsági intézkedések megtételére és a bontás 
mikénti keresztülvitelének és sorrendjének helyes 
megállapithatása végett az épületet alkotó szerke
zetek tökéletes ismerete okvetlenül szükséges, mi
hez képest a bontás csak képesített iparos által 
végezhető és tehát az épületek iparszert! bontása 
az építőipar körébe tartoznak. Az épületek lebon
tását elvállalhatja ugyan bárki, ha vállalkozási 
iparigazolványa van, de magát a bontást csak 
jogosult építőiparossal végeztetheti. Ha a vállalkozó 
a jogositott iparost mellőzi, azaz maga vezeti 
munkásaival a bontást, kihágást követ el.

Üzleti könyvek, feljegyzési 
könyvek, köntös és napszámos- 
könyvecskék legolcsóbban be
szerezhetők a „ P E T Ő F I" - 
n yom d á b a n  A szó do n .

Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.

K o c h l á c s  L a j o s
„ W rep rln 44 —  Üsö Aszód Vidéke tcm tUtzbi Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.
Ajánlja magát egyszers- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.-------H ullaszállitásokat bel- és Mlí f O l M o k ! ”

Aszódi „Pttófi- Könyvnyomda nyomása.
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