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Március 15.
Álljunk meg e napnál! Emelkedjünk 

felül egy kissé a szokott sablonon, 
mert az események kronologikus el
sorolása igazán unalmassá vált már. j 
Hangzatos frázisok és hazafias felbuz
dulások helyett vizsgáljuk e nap soci- 
ális és gazdasági jelentőségét, mert 
csak ebből a szempontból tudjuk 
igazán méltányolni és tudunk méltóan 
ünnepelni március 15-én.

Küzdelmes idők voltak azok! Az 
elnyomott néposztályok, a gúzsba kö
tött gondolat felszabadulási vágya be
töltötte Európa levegőjét. Az 1848. 
februári francia forradalom újabb 
figyelmeztetés volt Európa népeinek 
a szabadság kivivására. A felvilágoso
dás, a haladás és az emberi jogokért 
való fenséges küzdelem szele hozzánk 
is eljutott. A kor genialitása orkánná 
növesztette a gyenge szellőt, mely 
könnyen söpörte el a traditiókban 
gyökeredző, korát múlta magyar al
kotmányt, hogy annál szebbet, ember
ségesebbet és hasznosabbat építhessen.

1848 március 15-én eltemették a 
nemesség kiváltságait, kimondották 
minden embernek törvény előtti egyenlő
ségét ; a jobbágy tulajdonosa lesz 
földjének, nem dolgozik robotban, nem 
fizet tizedet a papnak, kilencedet a 
földesurnak. A kor eszméinek hatása 
alatt belátják a liberálisan és humá
nusan gondolkodó politikusaink, vala
mint a minden nemesért lelkesülő 
ifjúságunk, hogy mindnyájan egyenlők 
vagyunk; fölemelik a porba döntötteket 
s emberekké teszik az emberi jogaik
tól megfosztottakat. Március 15 ikének 
e nagy vívmányai nem kívántak nálunk 
véráldozatot. A szellemi harcban meg
erősödött lángelmék sikerrel győzik 
meg a nemességet a jogtalanok küz
delmének jogosságáról.

Az ősiség eltörlése folytán szabadon 
rendelkezik a nemes az ő birtokával; 
a felelős magyar kormány megalapí
tásával szabad tere nyílik a gazdasági 
és kulturális haladásnak, melynek 
irányát a nép képviselői szabják meg. 
A gazdasági fejlődést természetes 
folyományának vélték őseink a nem

zet szabad rendelkezési jogának, épp 
ezért semmi nyoma sincs gazdasági 
önállóságunknak a tizenkét pontban.

A gyülekezési, vélemény- és sajtó- 
szabadság kimondásával a polgárok 
művelődésének és különböző társa
dalmi osztályok kívánságai bátor nyil
vánításának engedtek utat.

A sötétség megszűnt. A születéssel 
járó kiváltságok korszakának vége lett. 
A nemesség érdekeinek helyét a köz 
érdeke váltja fel. E  nap tehát az 
emberi jogok diadalnapja, nem pedig

a nemzeti dicsőség ünnepe. A harc, 
mely ezt megelőzte, nem a magyarság 
harca, hanem az elnyomottak érdeké
ben folyó küzdelem az elnyomóikkal 
szemben. Hálával tartozunk nagy elő
deinknek, kik a szabadság, egyenlőség 
és testvériség gyönyörű eszméit diadalra 
juttatták 1848. március 15-én.

Mi gyenge utódok tanuljunk őseink
től, mert csak akkor van jogunk ün
nepelni március 15-ét, ha a mostani 
márciusi napok emberi jogaikért folyó 
küzdelmében követjük az ő példájukat!

Az aszódi járásbíróság és adóhivatal.
Amikor Aszód község a szomszéd közsé

gekkel egyetemben kérelmezte és követelte 
az aszódi járás létesítését, a vármegye, át
hatva a járásunk közönsége által kérelmé
nek támogatására fölhozott érvek igazságától, 
hozzájárult az aszódi járás létesítéséhez. A 
vármegye hozzájárulásában bizonyára nagy 
része volt vármegyénk főispánjának gróf Ráday 
Gedeonnak, aki az ügyet magáévá téve, az 
aszódi járás létesítését kimondó vármegyei 
határozatnak belügyminiszteri jóváhagyását 
is kieszközölte, dacára, hogy az előző évek
ben erre a célra a kormány költségvetésébe 
semmit sem volt hajlandó beállítani. Hála ö 
neki és hála ama férfiaknak, akik a járás 
létesítését kezdeményezték, az eszmének 
propagálásában és híveinek megszerzésében 
fáradoztak, — de akiknek érdemeiről meg 
szoktak feledkezni — a járás létesült és mű
ködik.

Az aszódi járási főszolgabírói hivatal most 
már közel* egy éve óta működik a járás 
közönségének teljes megelégedésére. És 
hogy ezen hivatal létesítése közszükségletet 
képezett, bizonyítja az a számos helyes 
rendelet és intézkedés, amely azóta is a 
főszolgabírói hivatalból kikerült és bizonyítja 
az a minden oldalról, minden községből 
kényelmesen és rövid idő alatt igénybe 
vehető közigazgatási hatósági rendelkezés, 
amely járásunkat néhány rövid esztendő 
alatt országunk egyik mintajárásává fogja I 
fejleszthetni.

L)e hogy a járási főszolgabírói hivatal 
mindnyájunk szimpátiáját megnyerte, abban 
nagy része van a tisztikarnak is, de leg- 
nagyobb részé van abban Sárkány Ernő 
járási főszolgabiránknak, aki tapintatos, úri 
modorával, bölcs mérséklettel párosult igaz
ságos intézkedéseivel máris nagy, a hivatalos 
állásából folyó tiszteletnél és bizalomnál 
sokkalta nagyobb tekintélyt és közbecsülést 
tudott magának szerezni a járás közönségé
nek minden rétegében. Ennek okát abban

kell keresnünk, hogy járását nem a rég* 
szolga bírák módszerével: korbácscsal és 
megyei hajdúkkal akarja kormányozni, hanem 
a modern ember gondolkozásával, a haladó 
kultúra kívánalmai szerint és helyes szociális 
érzékkel fölfegyverkezve kívánja kis társadal
munk érdekeit szolgálni. Ennek bizonyságául 
a következőket kell felhoznunk.

Olvasóink bizonyára emlékeznek a két hét 
előtti, az aszódi járásbíróságra és az adó
hivatalra vonatkozó hírünkre. Arról szólt az, 
hogy a vármegye közigazgatási bizottságá
nak a kormányhoz intézett félévi jelentésé
ben az aszódi járásbiróság és adóhivatal 
felállításának szükségességét gyönyörű, meg
győző érvekkel kimutatta.

Vármegyénk főispánja, akinek a járás létesí
tését elsősorban köszönhetjük és akinek a 
járásunk érdekeinek előmozdítása mindenkor 
kiváló gondját képezte, most is a jelentés 
első pontjaként vétette fel az aszódi járás
bíróság és adóhivatal létesítését és ha valaha 
— reméljük, rövid, belátható időn belül — 
létesíteni fogják ezen községünk fejlődése 
szempontjából oly kiválóan fontos hivatalokat, 
úgy ez ismét nagy protektorunknak Ráday 
Gedeon grófnak az érdemeit fogja öregbíteni.

De kevesen, talán csak a beavatottak tud
ják, és mi sem ő tőle tudjuk, hogy a kezde- 
ményes e tekintetben járásunk főszolgabirájá- 
tól indult, aki a vármegyéhez fölterjesztett 
jelentésében szállt síkra e hivatalokért, és a 
kinek gyönyörű érvelését a vármegye jelenté
sében szórul-szóra fölvették.

íme itt látjuk, hogy járásunk főszolga- 
birája nem csak a szorosan vett hivatali dol
gait intézi el, hanem ahol módjában áll, 
községünk fejlődését is igyekszik előmozdítani.

Az illetékes tényezők majd elintézik ezt a 
reánk nézve oly nagy horderejű kérdést, de 
az is bizonyos, hogy rajtunk, Aszód községén 
is múlik a dolognak kedvező vagy kedve
zőtlen elintézése. Mert ne gondoljunk ám, 
hogy a kormány egyszerűen majd költség-
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vetésébe beállítja és mi minden áldozat 
nélkül hozzájutunk a járásbírósághoz és adó
hivatalhoz. De nem á m ! Minekünk is meg 
kell nyitnunk az erszényeinket és hozzá kell 
járulnunk a költségekhez. Nem szabad szűk
keblűnek lennünk akkor, amikor a község
nek fejlődéséről, a községnek előhaladásáról 
van szó. Sőt meg kell előznünk minden 
más községet áldozatkészségünknek bizonyí
tásával, nehogy lekéssünk. Aszód község 
elöljáróságát és képviselőtestületét fogja ter
helni egykor a felelősség, ha kicsinyeskedé
sével és garasoskodásával elszalasztja az 
alkalmat a község fejlődésének előmozdítá
sához.

Erre vonatkozólag álljon itt figyelmezte
tőül a következő tudósításunk:

Domony község képviselőtestülete f. hó
4-én tartott közgyűlésében az aszódi járást 
érdeklőleg két figyelemre méltó ügyet 
tárgyalt le.

Egyik tárgya volt az aszódi kir. járásbí
róság felállításának kérdése, melyre vonat
kozólag akként határozott, hogy annak fel
állítása óhajtandó és indokolt s megfelelő 
indokolással ellátott határozatát a járási 
főszolgabíró úrhoz beküldi.

A másik tárgyat azonban érdekes voltánál 
fogva teljes egészében közöljük:

Községi jegyző bejelenti, hogy több 
képviselőtestületi tag ama kérelmével járult 
hozzá, miszerint tekintettel azon körülményre, 
hogy Aszód község képviselőtestülete, a 
járási székház és főszolgabírói lakás felépí
tését érthetetlen okból megtagadta s a járási 
székhelynek Túrára való áthelyeztetése érde
kében mozgalom észlelhető, ez okból a 
járási székhelynek — Domonyba való át
helyezése érdekében a megfelelő lépések 
megtétessenek ; miután a járási székhelynek 
Túrára való áthelyezése Túra község helyi 
fekvésénél fogva nemcsak Domony községére, 
hanem az aszódi járás összes községeire 
nézve hátrányos volna, ellenben Domony 
község, mely a járás községeinek úgyszól
ván közepén fekszik, járási székhelynek 
nagyon is megfelelne. Közs. jegyző előadja, 
hogy tudomással bir arról, hogy Aszód 
község közönsége úgy a járási székház, 
mint a főszolgabírói lakás felépítését a 
törvényhatóságtól remélte s annak önerejé
ből, tehát községi kölcsönből való felépíté
sét tényleg megtagadta, arról is van tudo
mása, hogy a járási főszolgabíró ur, valamint 
a járási tisztviselők Aszódon lakást kapni 
alig bírnak saniit kapnak is, csakis 400—700 
koronának lakbérükre való reáfizetéssel kap
nak, azonban arról, hogy az aszódi járási 
székhely áthelyeztetése érdekében már ko
molyabb lépések történtek volna, tudomása 
nincsen, mindazonáltal örömmel üdvözli a 
képviselőtestület tagjainak ama törekvését és 
óhaját, hogy a képviselőtestület méltányolni 
tudja a járási székhelynek Domonyba való 
esetleges áthelyezésének jelentőségét s igy 
indítványozza azt, hogy mondja ki a képv. 
testület, hogy azon esetben, ha az aszódi 
járási székhely Domonyba való áthelyezése a 
felsőbb hatóságok részéről helyesléssel fogad- i 
tatnék s az kimondatnék; úgy Domony közs. 
közönsége a jövő év folyamán a községház 
és jegyzői lak építésével kapcsolatban haj
landó járási székházat és megfelelő főszolga
bírói lakást önerejéből felépittetni.

Többek hozzá szólása után következőleg 
hozatott

Határozat:
Domony község képviselőtestülete elhatá

rozta, hogy azon esetben, ha az aszódi 
járási székhelynek Aszódról való áthelyezé
sének kérdése csakugyan fennforogna, úgy 
Domony község eleve tiltakozik az ellen, 
hogy a székhely Túra községébe az aszódi 
járás legszélsőbb részébe helyeztessék, azon
ban figyelembe véve azt, hogy Domony 
község az aszódi járásnak úgyszólván kellő 
közepén fekszik, hova a járáshoz tartozó 
községek közel fekszenek, jó összekötő utjai 
vannak s vasútja is van s a járási tiszt
viselők állásuknak megfelelő lakást a törvény
ben meghatározott lakbérért kapni képesek, 
ez okból a járási székhelynek Domonyba 
való áthelyezése érdekében minden lehetőt 
elkövetni fog s most egyhangú határozattal 
kimondja, hogy azon esetben, ha a törvény- 
hatóság hozzájárulásával az aszódi járási 
székhely Domonyba helyeztetnék át, úgy 
Domony község közönsége a már törvény- 
hatóságilag is jóváhagyott 50,000 koronás 
jegyzői lak és községháza építésével kapcso
latban járási székházat és főszolgabírói lakást 
önerejéből felépíteni hajlandó.

A képviselőtestület egyben elhatározza, 
hogy a járási főszolgabíró urnái ezen ügy
ben küldöttségileg is tisztelegni fog s ha a 
székhely áthelyezésének kérdése tényleg 
fennforogna, úgy annak Domonyba való át
helyezése érdekében a főszolgabiró ur párt
fogását kérni fogja. sav.

Álom volt csak.
Álom volt csak. — Édes, titkos, 
Hófehér szép álom.
Egy virágos himes réten,
Te voltál az én tündérem,
Te voltál a párom . . .

Álom volt csak. — Rólad szövött 
Vékony, lenge fátyol.
Féltő gonddal. kegyelettel,
Úgy őriztem, mégis egyszer, 
Szétfoszlott magától . . .

Paulus.

Hírek.
— Kinevezés. A vármegye főispánja Kere

kes Dániel dr. dunavecsei járásorvost váci 
járásorvossá nevezte ki.

— Szabadságon. Dr. Gál Adolf járásorvos 
f. hó 5-től három hétre szabadságra ment.

— Vármegyei rendkívüli közgyűlés. A
vármegye törvényhatósági bizottsága f. hó 
10-én d. e. 10 órakor rendki vilii közgyűlést 
tart, melyet megelőzőleg pénteken f. hó 7-én 
d. e. 10 órakor az állandó választmány tar
tott ülést.

— Királyi tanácsosnak kinevezett plé
bános. A király Gallovich Győző dr. túrái 
plébánost királyi tanácsossá nevezte ki. Gal
lovich dr. régebben a koronás arany érdem
keresztet is megkapta.

— Osztrákok földbirtokai Magyaror
szágban. A legutóbbi népszámlálás nyomán 
kitűnt, hogy Ausztriának és Magyarországnak 
nemcsak a politikában, de a földbirtoklás 
terén is van egy másközti érdekeltsége, amennyi
ben Magyarországon kereken 2 millió ka- 
tasztrális holdból, ami idegen kézen van, több 
1000 millió koronát képvisel. Hozzáértő ma
gyar nemzetgazdák az osztrák kézen levő 
magyar birtokok évi tiszta jövedelmét 14— 15 
millióra becsülik.

— A fölösszámu póttartalékosok. A
honvédelmi miniszter rendeletileg közli, hogy 
a póttartalékba fölösszámuak gyanánt áthelye
zett védkötelesek a jogcímük fennállásának 
további igazolására nem köteleztetnek. A ked
vezmény alapjául szolgált körülmények utó
lagos megszűnése miatt a kedvezmény sen
kitől sem vonható meg. A rendelet meghatá
rozza a megvonhatás eseteit, amelynek ki
mondására azonban a vegyes bizottság ille
tékes.

— Nincs többé adóintés, de van falra
gasz. Szomorú világ szakad szegény, agyon- 
uzsorázott adózó emberekre az uj adótörvé
nyekkel. Nemcsak, hogy minden jövedelmet 
be kell vallani és nagyobb adót kell fizetni, 
hanem még nyilvános kipellengérezés is kö
vetkezik. Február elseje után ugyanis az uj 
kezelési szaabályok értelmében többé senki sem 
kap adóintést. Ezért még ne Őröljünk, mert 
az apró kis cédulák helyett falragaszokon, 
vagy az utca sarkokon dobolással fogják fel
hívni az állam adósait, hogy fizessék meg az 
adót, de félnünk nem kell, mert nem név- 
szerint szólítanak majd fel bennünket, hanem 
csak nagy szigorúan, névtelenül hirdetményen. 
A végrehajtó ezután váratlanul fog betoppanni, 
zord jövetelét nem előzi meg a szép, szelíd 
iutőcédula. Aki nem fizet, annál azonnal fog
lalnak ! — Nálunk Aszódon kímélettel bánnak 
a közönséggel, mert mindössze egy hirdet
mény a községháza folyosóján van hivatva 
a polgárokat az adófizetésre serkenteni. Nem 
tudjuk, hogy ezen egy hirdetményről mi
képpen fog tudomást szerezni a közönség ama 
része, amelyik a községházát nem szokta láto
gatni, a dobolásra pedig ki sem megy a ház
ból, amióta minden elveszett tarka tyúkot ez 
utón keresnek.

— Közgyűlés. Az Aszódi Takarékpénztár 
f. hó 2-án tartotta 44-ik évi rendes köz
gyűlését, amelyen a részvényesek nagy 
számban vettek részt. A közgyűlést Ráday 
Gedeon gróf, vármegyénk főispánja, az intézet 
ig. elnöke nyitotta meg, majd rátért a köz
gyűlés a tárgysorozat megvitatására, amely
nek folyamában az igazgatóságnak, mint a 
felügyelőbizottságnak a felmentvényt megadta.
A közgyűlés úgy szép lefolyásával, mint a 
részvényesek tömeges megjelenése folytán 
előállt méltó keretekben folyt le. A tárgy- 
sorozat elintézése után a közgyűlés az elnök 
előterjesztésére értekezletté alakult át, a 
melyen Sárkány Ernő járásunk főszolgabirája 
a részvényesek nevében remek beszédben 
köszönte meg Micsinay Ernő vezérigazgató 
eddigi 10 éves fáradhatatlan működését. 
Majd Szabó Lajos, gimnáziumi igazgató szó
lalt fel és statisztikai adatokkal támogatva ki
emelte Micsinay vezérigazgató érdemeit az 
intézet fejlesztése körül. Minden szónál szeb
ben dokumentálják — úgymond — az ünne
pelt érdemeit a következő számok: 1902-ben 
volt az intézet alap- és tartaléktőkéje 300 000 
K, ezzel szemben 1912-ben 796.000 K. A 
közönségnek az intézet iránti fokozott bizal
mát mutatja, hogy inig a betétek 10 év 
előtt 1,694.971 K-t tettek ki, addig 1912-ben 
3,701.729 K-ra rúgtak. A nyereség 1902-ben 
mindössze 12,000 K, 1912-ben 125,698 K, az 
osztalék 1902-ben részvényenként 12 K, 1912- 
ben pedig 40 K. Fényes bizonyság ez az inté
zetnek 10 év alatt tett haladásáról, amely hala
dás az ünnepelt szakszerű és buzgó vezeté
sének eredménye. Éppen ezért indítványozta, 
hogy Micsinay vezérigazgatónak az intézet 
körül szerzett érdemei elismeréséül festessék
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meg az arcképét és helyezzék el az intézet 
tanácstermében. Az ünnepelt meghatottan kö
szönte meg az elismerést, de szerényen el
hárította magától az ünneplésnek ezt a for
máját. Egyben az intézet elnöke gróf Ráday 
Gedeon iránt érzett hálájának adott kifejezést, 
aki a legsúlyosabb viszonyok közt is kitartott 
az intézet mellett. Végül legnagyobb kész
séggel ajánlotta fel közreműködését az intézet 
további fejlődésének előmozdításához. Az ér
tekezlet az ünnepelt szabadkozása dacára egy
hangúlag elfogadta Szabó igazgató indítvá
nyát és elhatározta, hogy Micsinay vezér- 
igazgató arcképét megfesteti és az intézet 
tanácstermében leleplezi. Végül az elnöklő 
gróf Ráday Gedeon üdvözölte még Micsinay 
vezérigazgatót és megköszönve a részvénye
seknek szives megjelenését, az értekezletet 
befejezettnek nyilvánította. — Itt említjük meg 
még, hogy az üresedésben lévő igazgatósági 
tagsági helyre a közgyűlés egyhangúlag Salzer 
Nándor aszódi tekintélyes kereskedőt válasz
totta meg.

— Március 15-ikének megünneplése.
Az aszódi polgári kör választmánya folyó hó
3-án tartott ülésében elhatározta, hogy a 
márciusi nagy napnak —  15-ének emlékét 
hagyományos módon díszközgyűlés keretében 
saját helyiségében fogja megünnepelni. Az 
ünnepi beszédet Németh János róni. kath. 
segédlelkész fogja elmondani. A polgári kör 
elnöksége a 4 órakor kezdődő hazafias 
ünnepségre ez utón is tisztelettel meghívja 
Aszód közönségét.

— Az aszódi állandó mozi. Éber érdek
lődés mellett alig berreg le a gép korongján 
a világhírű kép : a Nyomorultak és máris egy 
uj, teljes műsor lesz lejátszva ma vasárnap, 
amelyet hiába fog kivánni később több százra 
menő közönség, mert az többé alig lesz kap
ható. A két felvonásos, pazar kiállítású dráma ; 
Britannicus kerül előadásra, amelynek szín
helye Romában, Nero császár palotája. A mű
sor többi darabja pedig: A tőrök birodalom 
rombadőlése, valamint a humoros képek leg
kitűnőbbje: Pali tudományos kiküldetésben 
és A vízcsap. Miután az idő most kedvező, 
a szomszéd községek polgársága is megte
kintheti az előadásokat.

— A javítóintézetben április hó 6-án 
tartandó hangverseny iránt széles körben 
nyilvánul meg az érdeklődés. A rendezőség 
Ducker Ödönné úrnő védnöksége alatt élénk 
tevékenységet fejt ki a hangverseny sikeré
nek érdekében. A közreműködő szereplők: 
dr. Fuludi Sándorné,Hoczmann Istvánné Mnza- 
necz lanka és Halász Blanka urhölgyek, 
továbbá dr. Faludi Sándor, Filipek Sándor, 
Füsti Molnár Lajos, Hartyánszky Vilmos, 
Libucz József és Rosner Lajos urak. Ez a 
névsor biztosíték arra, hogy igen élvezetes 
művészi eseményben lesz részünk.

— Rossz benyomást gyakorolnak a
ferdére taposott cipősarkok. Utasítsa azért 
cipészét, hogy cipőit azonnal bersonozza, 
vagyis valódi Berson gummisarkokkal lássa 
el és ön ezzel eléri, hogy cipői állandóan 
elegánsan maradnak. 1)

— Tagfelvétel az aszódi Chevra-
Kadisában. Az aszódi Chevra-Kadisa f. hó
18-án d. u. 3 órakor tartja három évi 
rendes közgyűlését, amelynek tárgysorozata 
a következő: 1. Elnöki jelentés. 2. Elnökség 
és elöljáróság megválasztása. 3 . Uj tagok 
felvétele. 4. Netáni indítványok. A közgyűlést 
megelőző szokásos istentisztelet március 
16-án d. e. 11 órakor lesz megtartva. A

közgyűlést este 7 és fél órakor az izr. hit
község tanácstermében társasvacsora követi, 
amelyen már az uj tagok is részt vehetnek.
A Chevra-Kadisa elnöksége által kiadott 
jelentés az egylet működését a három év 
alatt minden tekintetben kielégítőnek mondja, 
amit szívesen is veszünk tudomásul, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a nyomor enyhíté
sére és más segélyre szorultak gyámolitására 
három év alatt 715327 K-t költött és 
mindamellett készpénzvagyona 20,874 29 K-ra 
emelkedett. Ez mutatja tagjainak kiváló ál
dozatkészségét és ez jellemzi az egyesület
nek emberszeretettől áthatott áldásos műkö
dését. De elismerés illeti egyben az egylet 
vezetőit, akik áthatva a rájuk háruló nehéz fel
adattól ott teremnek, ahol a segítség a leg
szükségesebb és mindamellett még tőkét is 
tudnak gyűjteni, számítva rosszabb és ne
hezebb idők elkövetkezhetésére.

— Az aszódi általános ipartestület
elöljárósága f. hó 2-án tartott ülésében az 
évi rendes közgyűlés megtartásának idejéül 
március hó 16-ikának d. u. 4 óráját tűzte 
ki. Elvben elhatározta még, hogy az 
iparos-szálló berendezési költségei javára 
májusban mulatságot fog rendezni. Miután 
Aszódon ez lenne az első iparosok által 
és iparosok céljaira rendezett mulatság, már 
most is biztosítottnak látjuk a mulatság 
sikerét és nem kételkedünk abban, hogy 
közönségünk ezen nemes cél érdekében a 
maga részéről nem fog egy csekély áldozat
tól visszariadni.

— Fősorozások. Járásunk az idén első 
ízben szerepel mint önálló sorozójárás. A 
sorozó-bizottság naponként reggel 8 órától 
kezdve fog működni a polgári kör helyisé
geiben, amelyet a kör választmánya erre a 
célra átengedett. F. hó 31-én az aszódi és 
túrái sorozókötelesek, április 1-én a galga- 
hévizi, kartali, vérségi, galgagyörki és 
domonyi, április 2-áu pedig az ikladi, galga- 
mácsai, bagi, hévizgyörki és boldogi sorozó
kötelesek fognak megjelenni a bizottság előtt.

— Országos vásárok. Amint már meg
írtuk, a nagypéntek napjára eső vásár, Aszó
don, miniszteri engedéllyel már f. hó 14-én 
pénteken lesz megtartva. Miután a sertészárt 
feloldották, most már szabályszerű járlattal 
mindennemű állat felhajtható, tehát sertés is. 
— Túrán is lesz vásár f. hó 16 és 17-én. 
Első napon állatvásár, második napon kirakó 
vásár lesz.

— Romlott takarmánymagvak A múlt 
nyári és őszi szakadatlan esők okozták, 
hogy a répamagot a legtöbb termelőhelyen 
nem bírták szárazon betakarítani, hanem 
ott csírázott ki a földjén. Az ilyen mag 
sohasem fog répát teremni; mert nagyobb 
részben ki sem kell s ami kevés még kicsi- 
rázik, az sem bir elég termőerélylyel, hogy 
rendes répát fejlesszen, hanem ujjnyi vékony
ságú gyökeret fejleszthet csak Ember emlé
kezd óta még soha sem került annyi meg
bízhatatlan, gyengén csirá/ó és kevert répa- 
mag forgalomba, mint az idén Gazdáink 
helyesen fognak cselekedni, ha répamag be
szerzése alkalmával a legszigorúbb írásbeli

\ jótállást követelik az eladó részéről csira
képesség és fajazonosság tekintetében. Ahol 
nem tartja majd a gazda szem előtt ezen 
óvatosságot, ott azt kockáztathaja, hogy az 
állattartását katasztrófával határos bajok ér
hetik. Amint egyébiránt halljuk, a földmive- 
lésügyi minisztérium szintén készül állást 
foglalni ez ügyben.

— A Nagykáta—Aszód között tervezett 
gazdasági vasút, melynek Ceglédig, sőt

Jászkarajenőig való kiépítése miatt még 
folynak a tárgyalások, financirozás dolgában 
igen előrehaladott stádiumban van. így pd. 
Blaskovits és Erdős René 150 — 150 ezer 
koronát, továbbá báró Prónay, gróf Károlyi, 
a hatvani cukorgyár stb. megígérték hozzá
járulásukat.

— Katolikus Kántor címen most jelent 
meg egy katolikus egyházzenei szaklap, 
mint a róm. kath. kántorok országos egyesü
letének hiv. közlönye, ifj. Buchner Antal 
esztergomi székesegyh. karnagy szerkeszté
sében. Megjelenik havonként kétszer. E lő 
fizetési ára évenként 10 kor. Megrendelhető 
a kiadóhivatalánál Eger, Gimnázium-u. 3. sz.

— Magyar Esperantó-Ujság címen 
havonkint megjelenő folyóirat jelent meg 
igen jó tartalommal. A folyóirat leckékben 
hozza az esperantó-nyelv nyelvtanát; aki 
tehát a nyelvet meg akarja tanulni, az 
mindenesetre a lapra elő fog fizetni. Meg
rendelhető a kiadóhivatalánál Eger, Gimná
zium-utca 3. sz. Ára egész évre 2 korona.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

parfttmcric ’ | | £ 2 ’ illa,sm,ár

háztartási, kozmétikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

Arc- és kézápolási cikkek:
6 darab pipere szappan (vegyes illat) K 1.—

1 2 .................................................................... 1.80
„Vera-Violetta“ arcszappan 1 darab „ —.70

„ „ „ 3 „ „ 2 . -
Tejkrém szappan 1 darab . . . . „ —.50

„ „ 3 ................................. 1.30
„Vera-Violetta“ arc- és kézkrém 1 tégely „ —.70

........................... ,. 3 „ „ 2 . -
„ ,, púder „ 1 doboz „ —.70
„ „ 3 „ ,. 2 . -

T e jk r é m ..................................... I „ „ —.20
., ...........................1 óriási „ „ —.50

Borax szappan ..................... 1 darab ., —.50
.....................................................3 „ „ 1.30

Kölni víz ..................... 3 kis üveg „ 1.20
„ .......................... 6 „  „  „  2.20

Kothe s z á jv iz ..................... 1 üveg „ —.50
1 deka gyöngyvirág parfume . . . . „ —.50
5 „ ,. ............................ „ 2 . 1 0

Utánvéttel csomagolást nem számítunk. Négy 
koronán aluli megrendeléseknél a pénz előre 
beküldendő 40 fillér portódijjal.

Illatszer és háztartási értesítőnket ingyen 
és bérmentve küldjük.

P a rfu m e rie  > H F 7 >  i l la ts z e r tá r

ve/etösége.
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I U J  S Z A B Ó  Ü Z L E T !
| Tisztelettel értesítem a n.é. közönséget, hogy Aszódon 8 
| a főutcán, a Pál Ferenc-féle házban, a mai kor igényeinek | 
0 mindenben megfelelő férfi- és angol női szabó-üzletet | 

nyitottam. Készítek mérték utáni megrendelést a legújabb 8 
divat szerint Ízléses kivitelben.

Főtörekvésem oda fog irányulni, hogy a n. b. ren- 
8 delöim bizalmát minden tekintetben kiérdemeljem, 
í Minek reményében vagyok, szolgálatára mindenkor 
8 kész kiváló tisztelettel !

P Á L I N K Á S  I S T V Á N
jj férfi- és angol női szabó. B

„Styria-Universal“
Kötőgépek

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen. Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

> tyria-K otőgép gyár Graz, III.

ŐK KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszídi flirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

Xawa-5antal - X a p s z u l á X
kitűnő szer húgycsőfolyás, kalikó, herelob, 
hólyaghurutésidtilt feliérfolyásellen.Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

j)r. Bojta-JnjcXció s t
dejiileg használva Orvosilag ajánlva. 1 
üveg 1 kor. 60 f il i ; ehhez egy fecsken
dező férfiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 
fili. Eredményért kezesség.

ttttiV«rsal*?l»ld “ r t
tásu testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, 
fej-, fogfájásnál és bőrviszketegségnél. 1 
próba üvegcse 40 fili. 1 nagy üveg I kor.
50 fillér.

SXribauíHX.j'd. S S í
Temesvár, Erzsébetváros-

XIV., ûnyadi-nt 30. 
Viszontetárnsitól; fényesen dijazVa.

bT ncY e T erY nc
oki. patkoló és kocsi kovácsmester

II Aszódon ||
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasa

lást, esetleg teljes elkészítését is, átala
kítást és javítást. Gazdasági gépek és 
eszközök javítását és a szakmába vágó 
építkezési munkák elkészítését. Továbbá 
külön speciális

k o c s iru g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz 
képest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugó. Bpesten a legjava kocsigyár
tók által kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
es más teherhordó kocsik alá ajánlható. 
50 mm. horderőigmegrendelhető. io-io 

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.

1 ^ ^  I r n l t Q ^  p \  Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
INC lY U llac Cl a húsvéti idényre raktáramat teljesen felszereltem, 

r f  Fővárosi nívón álló legdusabb választékú raktár

p é n z é  levélpapírok és írószerekben,
Budapesten, mese  ̂ és képeskönyvekben,

tolikések, zsebírónokban, 
praktikus ajándéktárgyakban.

+  Versenyképes ár, olcsóbb mint Budapesten.
Dombornyomisu névjegyek és levélpapírok, szép 
névnyomással.

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom"
a  h u s v é t * dája, könyv, papira és írószer"

^ M^_jtereskedése^ Aszódon.

Ha bárminő

nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzetikönyv és napló, úgy forduljon a 
Petöfi-nyomdához Aszódon. Leg
szebb kivitel és jutányos árak. Leg

gyorsabb elkészítés.

Báli meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesí
tések, egyszerű és legdíszesebb kivitel
ben azonnal elkészíttetnek. A Petőfi- 
nyomda könyvkötészete ajánlja magát 
egyszerű és diszkötések legszebb 

kivitelére.

Ugyanitt kaphatók

bornylWántartásolt és bortörVcny- 
KWonatoK.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést 
elfogad és azokat házhoz szállítja a

Petőfi-nyomda, Aszódon.

Kel vagy háromszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petőfi nyom dában. Aszódon. 

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.

H ird e tm é n y .
Az aszódi máv. árurakiárban f. évi március 

17-én d. e. 9 órakor

O P N 145146 jelű két láda uj férfi- 
ruha, 116 kg.

súlyban el fog elárvereztetni, ha a fél utó
lagosan másként nem rendelkezik, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából 
Halász s. k.

állomásfőnők.


	10

