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Néhány szó magunkról.

Hire ment, hogy egy vidéki lapnak 
a szerkesztője halt meg a fővárosban, 
az őrültek házában. Futólag emlékeztek 
meg róla a lapok, rövid hírben és ez
zel be van fejezve minden földi pálya
futása. Az emberek napirendre térnek 
felette, elfelejtették huszonnégy óra 
alatt azt is, hogy volt; de a mi ke
zünkben megremeg atoll, mert eszünkbe 
jut: ma neked, holnap nekem . . .

Egy újságíró, aki valóságos forradal
mat idézett körében elő. Egy lomha, 
konzervatizmusáról hírhedt parasztvá
rosba viszi be a nyugateurópai előre
haladottság műveltségének csiráját; 
évekig küzd minden maradiság ellen, 
szembeszáll az ál-erkölcsökkel, a jel
szavakkal, a tudatlansággal, és kezében 
diadalmasan lobogott fel a kultúra 
fáklyája. Csakhogy a harc kemény, 
megőröli a gyönge szervezetit embert, 
elégeti az idegeit, végtére elhomályo
sította elméjét. A lipótmezei őrültek 
házában emészté öntudatos pillanatai
ban lelkét! Tipikus újságíró sors, ti
pikus sorsa a magyar kulturakarónak, 
valaki, aki mennél magasabbra emel
kedik a tudomány, belátás létráján,

annál jobban ragaszkodik magyar vol
tához. Nyugat előrehaladottságának 
szemlélete nem arra ösztökéli, hogy 
megvesse a maga fajtáját, hanem mun
kára serkenti, hogy az ő parasztját, az 
ő fajtáját is odaállíthassa a modern 
külföld hasonló szociális életet élő pol
gárai mellé. Eszközei az élőszó és 
irás, ott van mindenütt az élet porond
ján, ahol tehetetleneket kell védelmezni, 
ahol jogtalanságról kell lerántani a 
leplet; a munkásszakszervezetekben és 
elegáns szalonokban egyforma figye
lemmel hallgatják a beszédét. És nem 
állítja meg őt sem a szidás, sem a di
cséret, ő a lázadók, rebellisek, harcos- 
kedviiek azon szektájához tartozik, akik 
előtt nincs más tekintély, mint a tu
dás, akik hisznek az emberi hivatásban, 
és problémákkal válaszolnak a gyanak
vóknak, a kicsinyeskedőknek, akik sok 
keserű örömet és tüszurást tartogatnak 
számára, s aki mégis biztosan veti 
meg a lábát abban a környezetben, 
mely történelmi múltjánál és jelen al
katánál fogva a legtávolabb áll ezektől 
az irányoktól.

Szépség, bűn, mámor, életharc egy
aránt problémái; mondhatnók modern 
apostol, vagy pusztába bolyongó pró
féta. Távoli verőfényből lopja a nap

sugarat azzal, amit szerez, a maga 
ugarát akarja gazdagítani, holott el- 
kivánkozhatik a centrumokba, a fővá
rosba, ahol ismerik értékét és megbe
csülik. Neki azonban nem megbecsül- 
tetés kell, hanem munka, uttörés. Egy 
ellenséges terrénumnak kell képzelni 
a vidéki társadalom felfogását, ahol 
lépésről lépésre kell hódítani az uj 
műveltség, uj irodalom, uj szociális 
belátás zászlójának, minden talpalatnyi 
földért meg kell küzdeni azokkal, akik 
mindent jónak tartanak úgy, ahogy van. 
Egy gyönge újságíró áll szemben egy 
világgal, de érezte hivatásának súlyát, 
van bátorsága harcolni az igazáért. 
Nagy elhatározás kell hozzá, nagy vál
lalkozás ez, akad olyan, aki bele is 
őrült, bele pusztul. Súlyos kereszt az 
igazság, de minekünk a sajtónak ezt 
a keresztet kell viselnünk. Az igazságért 
haragusznak az emberek, az igazságért 
bosszút is állnak, az igazság a leghá- 
ládatlanabb. Amikor az igazság har
cában elpusztult kartársunk homlokán 
látjuk a mártir-koszorut, megállunk és 
körülnézünk . . . Nincs visszhang ? Már 
elfelejtették? Újságíró sors . . .  —  az
tán dacosan felvetjük a fejünket, me
gyünk tovább, megyünk előre, a kul
túra és az igazság nevében! *

Látogatásom Nikitánál.
— Szenzációs intervju Montenegró királyával. —

A napokban, egy délután Montenegróban 
volt dolgom s fölhasználván az alkalmat, 
mint a mi kiváló lapunk munkatársa, felke
restem Nikilát Cettinjében. A „Nagyfejedelem-- 
hez címzett kávéház kártyaszobájában ü lt: 
előtte egy nagy térkép, körülötte teljes hadi 
díszben három magasrangu hadvezére.

A főpincér ismerte, mint régi stammgastot 
és kérdezősködésemre azonnal hozzá uta
sított.

Nikita hanyag eleganciával, kigombolt echt 
párducbőr kacagányban, fedetlen fővel ült 
ott . . . koronája a pinkában hevert.

—  Jó  estét. Mester! — szóltam megille- 
tődve és bemutatkoztam . . .

Előkelő gestussal helyet mutatott jobbján . . .
—  A terveim iránt érdeklődői, idegen, 

ugy-e bár?
— Yes, M ester! —  mondtam én . . . Tud

tam róluk egyet-mást és most, hogy 
Sasonow .. . hogy Oroszországban oly békés 
a hangulat

— Igen ! . . r Igen ! . .  . cserben hagytuk, — j

mondta Nikita, minekutána hosszan és meg
győződéssel káromkodott egyet.

—  A nyomorultak! . . .  De idegen, — for
dult felém vérben forgó szemekkel, — mondd 
őszintén, nem kém vagy te ? !  . . .  Osztrák 
vagy magyar ? !  . . . Beszélsz tán oroszul ?

—  Óh, rosszul beszélek oroszul, —  követ
tem el teljes rosszakarattal egy szójátékot 
ellene. —  Angol ? Anglia ! . . . Hm . . . Ezt 
a nevet hallottam már! —  mondta elgondol
kozva, —  persze, a hatodik elemiben tanul
tam róla.

—  De a tervek. M ester? —  tértem a 
dologra.

— Ja, a terveim ! ?  . . . Nos hát, Szkutarit 
elfoglalom mindenáron . . .  Az lesz az első 
lépés . . . Ausztria-Magyarország amilyen 
könnyelmű külpolitikát üz, nem nyugszik 
bele. . . talán ellenem támad . . . Fejjel rohan 
neki a falnak . . . Megütközünk . . . Három 
nap alatt ott vagyok Szabadkán, — nézd, 
idegen . . . hol is van csak a térképen ?  .. . 
Ja, nem látni a fene egye meg, épp itt van 
ez a gyertya pecsét . . . Szabadkán átszállunk 
és egyenesen észak felé . . .  Másnap elfog
laljuk Pestet . . .  Itt van Budapest . . . Azután 
Pozsony, Bécs, Linz . . .

— De ha az orosz nem segit?
— Mit bánom é n ! (Mit bánjuk m i! — 

igy kontrázott a három hadsegéd) . . .  A 
famíliára se számítok . . . csak a saját 
erejűnkre . . . Van még ötven kipróbált, hü 
vitézem. Pesten lesz a székhelyem . . . Nagy
szerű hely, egyszer jártam már o tt! . . .  
Ugy-e öregem, leszel oly szives és hozol 
egy hatosért liptói túrót, —  dúdolta elme
rengve s elmosolyodott az emlékek hatása 
alatt . . . He, he . . .  az a kis loknis a 
Caszinóba ! . ..

— Na és már biztos ? — kérdeztem most 
már izgatottan remegő hangon, mert kezdtem 
kétségbeesni szép hazám jövendő sorsa 
felett.

—  W iehá jszt?! — nevet önelégülten a 
a fejedelem, az az a király, a jövő hónapra 
már meg is rendeltem három erkély páholyt 
a Royál orfeumban az egész győztesen be
vonuló hadseregem számára . . . Csak a 
határon lesz nehéz becsúszni, de majd ki- 
játszuk valahogy a fináncokat . . .  A biro
dalmat azután felosztjuk . . . Minden harcosra 
jut egy tartomány .. . Szigorú, de igazságos 
urai leszünk a népnek! . . .

— Herr, Nikita ! . . . Egy partit ta lán ! —
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Hírek.
— Uj főszolgabíró. A f. hó 14-én meg

tartott közgyűlésen az újonnan szervezett 
gyömrői járás főszolgabirájává Meskó Rudolf 
tb. főszolgabíró választatott meg. Szolgabirák 
lettek Podmaniczky György báró és ifj. Adám 
György közig, gyakornokok, tb. szolgabirák.

— Uj adóhivatal. Julius hó 1-én Kispest 
községben uj adóhivatal állittatik fel Kispest 
és Pestszentlőrincz községekre kiterjedő ha
táskörrel.

— Mauzóleum-építés. Aszód község 
rövid időn belül ismét egy építészeti remek
művel fog gazdagodni. Néhány esztendővel 
ezelőtt ugyanis elhatározta községünk szülötte 
báró Tornyai-Schosberger Rezső né úrnő, 
hogy néhai szülei: Deutsch Fülöp és neje 
iránti kegyeletét lerovandó ezeknek földi 
maradványai befogadására díszes mauzó
leumot fog építtetni. E  célból az izraelita 
temetővel szomszédos jegyzői földekből meg
vásárolt egy jókora parcellát, amelyet az izr. 
sirkerthez csatoltatott és e földön építteti 
majd a Baumhorn Lipót budapesti hirneves 
műépítész által készített tervek szerint a 
gyönyörű síremléket. A báróné, amidőn 
most a Riviéráról hazaérkezett, a kegyeletes 
mü létesítéséhez szükséges intézkedések meg
beszélése céljából az elmúlt héten Aszódra 
jött és itt ezen ügyben dr. Hacker István 
hitközségi és Feuermann József szentegyleti 
elnökökkel értekezett. Elutazása előtt azon
ban, mint minden évben, úgy az idén is a 
nemes szivü báróné 100 koronát nyújtott át 
a hitközségi elnöknek a helybeli izraelita 
szegények közt való kiosztás céljából.

— Kitüntetett tanító. Az országos magyar 
iskolaegyesület, melynek áldásos munkál
kodása már széles körökben ismeretes — 
április 13-án tartotta meg rendes évi köz
gyűlését. Az elnök Rákosi Viktor megnyitó
jában reámutatott arra, hogy a jövő ereje a 
gazdasági és kulturális haladásban rejlik és 
hogy ezt a nemzeti naggyátétel eszméjét 
szolgálja az orsz. magyar iskola egyesület, 
amely az elmúlt évben 9 kisdedóvót, több

jött oda egy kopaszodó tőzsdeágens az 
asztalhoz; a következő pillanatban már asz
talon volt a kártya.

—  A kocka el van vetve — mondta be
fejezésül Nikita sötéten . . .  Apropos Herr 
Krausz ne felejtse el, bemondtam a kontrát. 
Aztán le ne hazudja a játék végén . . . Meg 
fogja látni —  fordult felém — a játszmát 
megnyerem . . .  És akkor Pest . . .  és Bécs . . .

— So ja l — mondta Krausz.
—  É s . . .  Istenem —  folytatta Nikita — 

ha meggondolom, hogy lesz még két koro
nám .. . Osztrák és magyar! Óh, hogy sze
retnék még két koronát.

— Parancsoljon Mester! — nyúltam zse
bembe szolgálatra készen, gondolván, hogy 
lesz bőr az arcán és nem fogadja el. 
Csalódtam!. . . Nem volt bőr az arcán s a 
forintot szórakozottan a zsebébe csúsztatta . . .  
Én szomorúan néztem a forint után. . .

Merkler István.
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magyar nyelvű tanfolyamot, 37 népdaloskört, 
sok munkásképző tanfolyamot, 14 népkönyv
tárat létesített. Ezek között Aszódnak is 250 
kötetre terjedő népkönyvtárat adományozott. 
Ezenkívül mint minden évben úgy ezidén is 
3000 korona jutalomban részesítette a magyar 
nyelv és népmüveltség terjesztésében kiváló 
érdemeket szerzett tanítókat. A kitüntetett 
tanítók sorában találjuk Perényi Rezső ág. 
h. ev. ig. tanítót is, kinek a fentemlitett 
érdemeken felül lelkes társadalmi és nép
müveltség terjesztési munkásságának némi 
elismeréséül 100 koronát szavazott meg az 
egyesület. Amidőn ehhez őszintén gratulá
lunk, hisszük, hogy ezen illetékes helyről 
érkezett elismerés buzdításul fog szolgálni a 
jövőre nézve a fáradhatatlan kitartással mun
kálkodó férfiúnak.

— A cínkotaí szolgabiróság. Hirt ad
tunk annak idején arról, hogy a vármegyei 
közgyűlés 1912. november hó 26-án elhatá
rozta, hogy 8— 10 gödöllői járásbeli község
ből egy Cinkota székhelyen fölállítandó uj 
főszolgabírói járást létesít. A belügyminiszter 
nem hagyta jóvá a határozatot, hanem ki
jelentette, hogy az aszódi, a kispesti és a 
gyömrői uj járások létesítésével elment a 
a méltányosság legszélső határig. Az érdekes 
határozatot itt közöljük egész terjedelmében: 
M. kir. belügyminiszter szám 4036/11. a. 
1012. a válaszirat alapjául szolgáló jelentés 
száma: 39565/191. Tárgy: Egy uj főszolga
bírói járás szervezése Pest-Pilis-Sollt-Kiskun 
vármegye közönségének Budapesten 1912. 
évi november hó 26-án tartott közgyűlésé
ben 2284/k. gy. szám alatt hozott véghatáro
zatát, amelylyel a vármegye közönsége ki
mondotta, hogy az ott felsorolt gödöllői 
járásbeli községekből Cinkota székhelylyel 
uj főszolgabírói járást létesit, nem hagyom 
jóvá. A vármegye területén ugyanis a közel
múltban már két főszolgabírói járás szerve
zése engedélyeztetett (az aszódi és a kispesii) 
legutóbb pedig a gyömrői uj járás létesítésé
hez járultam hozza jóváhagyásommal. Ennél 
messzebb menő áldozatot az államháztartás 
éidekeire, valamint más vármegyék jogosult 
igényeire való tekintettel nem hozhatok és 
egy uj járás szervezését most már nem en

Mondták .  . .

Valaki azt mondta 
Más az ideálod,
Vele van most tele 
Minden gondolatod.

Aztán azt is mondták 
Mulatsz, vigadsz mindég,
Pezsgő, cigány járja 
Dinom-dánom, vendég.

Én e sok beszédre 
Nem felelek semmit.
Szivem mennyire fá j  
— Talán nem is sejtik.

Talán nem is látják,
Hogy az arcod halvány,
Szemed könnybe lábad 
Az én nevem hallván.

Nem is értenék meg,
Hogy az hogy is lehet :
Hogy kerüljük egymást 
Pedig te is szeretsz!

F. Lenke.

1913. április 20.

gedélyezhetem. Ennélfogva a járások között 
a területi, illetőleg a népesség szempontjából 
netán jelentkező aránytalanságokat a községek
nek a jelenlegi járások között való célszerűbb 
megosztása utján igyekezzék megszüntetni. 
Erről a vármegye közönségét a fenthivatko- 
zott szám alatt tett alispáni jelentés itt nél
külözhető csatolmányainak visszaküldése 
mellett értesitem. Budapest, 1913. évi február 
hó 11-én. A miniszter helyett: Jakabfy s. k. 
államtitkár.

— Községi mozi felállítása. Túra köz
ség képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén 
Elefánty Kálmán főjegyző indítványára ki
mondotta, hogy községi mozit állít fel s 
megbízta az elöljáróságot a terv —  s költ
ségvetésnek annak idején leendő bemutatá
sával. Ezen tervnek megvalósítása annál is 
könnyebb, mert a világhírű Edison legújabb 
találmányi! mozigépének beszerzési ára, úgy
szintén a műsorhoz szükséges filmek kölcsön- 
dija összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint 
az eddigi rendszerű moziknál, mert mig a 
mostani moziknál egy öt-negyed órás mű
sorhoz 1000— 1400 méter film volt szüksé
ges, addig ehhez, melyen a fölvételek na
gyobb időközökben s kisebb méretekben 
készülnek s három sorban vannak elhelyezve 
a film szalagon 80— 100 méter film is 
elegendő. Községeink egyedüli számbavehető 
jövedelmét ezidöszerint a befolyó községi 
pótadó képezi, melylyel szemben a terhek 
óriási garmada áll szemben. Tisztviselők, 
szolgák, csőszök, éjjeli őrök fizetései mind 
nyomasztó teherként nehezednek a községi 
pénztárra. A községi jövedelmek szaporításá
nak annyiféle módja van s éppen e módok 
helyes megválasztása a község értelmi veze
tője, a község jegyzőjére vár. Igen életrevaló 
s követésre méltó példát állított Túra község 
elöljárósága ezzel, mert a községi mozinak 
házi kezelésben, helyes vezetésével a község 
tetemes évi jövedelemhez jut. A jó turaiakra 
mindig az mondták, hogy nagyon conservativ, 
maradi, állig begombolkozott nép, kikkel uj 
dolgot megértetni nagyon nehéz. Nemcsak 
ennek megcáfolását látjuk az említett életre
való eszmében, hanem a kultúra haladását 
is, s kívánjuk, hogy az eszme megvalósulása 
esetén sikerrel járjon. B. J .

— A domonyi segédjegyzö halála. Tóth 
Endre 19 éves domonyi segédjegyző néhány 
nappal ezelőtt megbetegedvén, a budapesti 
Rókus-kórházba szállíttatott, hol f. hó 17-én 
hashártya és vakbélgyuladásban meghalt. A 
törekvő, szerény viselkedésű és kiváló szor
galmáról ismert fiatalember halálhíre Domony 
község közönségét mélyen megrendítette s 
mert az elhunytnak Békésen lakó anyja, ki 
református pap özvegye, annyira szegény, 
hogy fiát saját költségén eltemettetni képes 
nem volt s még a temetésre sem tudott volna 
Budapestre jönni, a domonyi intelligens csa
ládok 1 - 2  óra alatt gyűjtés utján mintegy 
170 koronát hoztak össze s igy lehetővé tet
ték, hogy az elhunytnak nagy nyomorban 
sínylődő anyja, kinek még 5 apró gyermeke 
van, fia koporsója fölött kizokoghatta magát. 
A domonyi kertekből való virágszálakat 
Schuchtár Brúnó közs. jegyző vitte s helyezte 
el az elhalt ravatalán. Megemlítjük, hogy 
vármegyénk szeretett főispánja gróf Ráday 
Gedeon midőn értesült az elhunyt segédjegyző 
anyjának nyomasztó anyagi helyzetéről, rög
tön pénzbeli segítséget küldött Domony elöl
járóságához, mely összeget a községi jegyző, 
a többi gyűjtött összeggel a fájdalomtól meg
tört özvegy asszony kezeihez juttatta.
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— Nem tarthatott közgyűlést a mun- 
kásbiztositó. A váci kerületi munkásbizto- 
sitó pénztár igazgatósága vasárnap akart be
számolni a pénztár múlt esztendei működé
séről. A 120 váci és vidéki közgyűlési ki
küldött közül, a kiket éppen három év előtt 
választottak meg, hatvannak kellett volna 
összejönnie, de sokan elhaltak, vagy elköl
töztek közülök, még többen lemondtak s igy 
a törvényesen megkívánt számban nem vol
tak együtt, a közgyűlést nem tarthatták meg. 
Elhalasztották tehát május közepére, mikor 
már ez a hónap végén megválasztandó uj 
közgyűlési kiküldöttek fognak az igazgatóság 
választására összejönni. Ez pedig május kö
zepén lesz, mikor a beszámolással együtt az 
uj alakulás is megszülethetik.

— Jegyzőhelyettesitések a váci járás
ban. Veresegyházán Rappensberger István 
acsai körjegyzőt választották jegyzőnek, ügy 
értesülünk, hogy Rappensberger nem várja 
be, lesz-e felebbezés megválasztása ellen, 
hanem acsai állásáról lemond. Utódja minden 
valószínűség szerint Magyar Béla csomádi 
jegyző lesz, kit Ivánka főszolgabíró helyet
tesnek is küldött már e héten Ácsára. így a 
csomádi jegyzői állás is megürül, ide he
lyettesnek a központból Székely Károly ment 
ki, a ki pályázni fog a jegyzői állásra s több 
mint valószínű, hogy Csornádon meg is vá
lasztják. Legközelebb Felsőgöd is önálló köz
ség lesz, ehhez Sződ község képviselőtestü
lete már beleegyezését adta. Hogy ki kerül 
Felsőgödre jegyzőnek, azt még nem tudják.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik boldogult édesatyánk 

elhunyta alkalmából nagy bánatunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ez utón is hálás küszönetiinket.

Aszód, 1913 április 18-án.

Weiner Lipót
és családja.

CsődtSmegetadási hirdetmény.
Alulírott tömeggondnok közhírré teszi, hogy 

a vb. Weisz László aszódi bej. cég csőd
tömegéhez tartozó s az Aszódon a Fő-ut
cában (dr. Hercz-féle ház) levő üzlet- 
helyiségben elhelyezett, a csődleltár 1— 449, 
452— 454, 456, 457, 459, 461, 464- 470, 
473, 474, 476-479, 482, 483, 490, 492, 493, 
495, 497, 498, 500, 501, 503-507, 509-511, 
513, 516, 518, 520— 528, 530, 531, 533, 
535-537, 539— 544, 546, 547, 550-554, 
556-803 és 806-865 tételei alatt 11743 K 
77 fillér beszerzési és 9436 korona 25 fillér 
becsértékben felvett vas és fűszeráruk teljes 
üzleti berendezéssel és raktár helyiségekkel a 
csődválasztmánynak 1913. évi április hó 15-én 
kelt határozata értelmében zárt Írásbeli ajánlat 
és ezt követő szóbeli versenytárgyalás utján 
egy tömegben elfognak adatni a következő 
feltételek mellett:

den indokolás nélkül visszautasíthatja s a 
mennyiben a versenytárgyalás eredményét 
kielégítőnek nem találja — újabb verseny- 
tárgyalást rendelhet el, avagy az értékesítés
nek más módját is igénybe veheti, mig aján
lattevő ajánlatához feltétlenül kötve van.

A csődválasztmány és tömeggondnok a 
csődleltárban felvett áruk mennyiségéért és 
minőségéért, a leltárban foglalt adatok és a 
becsérték helyességéért, a leltárban előfor
duló esetleges tévedésekért szavatosságot 
néni vállal.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a vá
lasztmány elfogadja, tartozik a bánatpénzt a 
vételárra az ajánlat elfogadásától számított 3 
nap alatt kiegészíteni, illetőleg a vételárat, 
továbbá a nyugtabélyeget és vételi illetéket 
tömeggondnok kezeihez lefizetni s köteles 
az árukat ugyancsak 3 nap alatt átvenni és 
elvitetni, esetleg az árukat 1913. évi julius 
hó 1-ig az üzlethelyiségben hagyhatja, vagy 
onnan kiárusíthatja, mely esetben azonban 
az üzlethelyiség használatának idejére a tö
meggondnok áital megállapítandó bért fizetni 
köteles.

Ha vevő a feltételek bármely részének 
pontosan eleget nem tesz, a bánatpénz a 
tömeg javára elvész és a csődválasztmány 
és tömeggondnok tovább rendelkezik az 
árukkal, mintha ajánlat nem is tétetett volna.

Az ajánlattételben kiteendő, hogy ajánlat
tevő a feltételeket ismeri és azokat magára 
nézve kötelezőnek elfogadja.

A leltár és az áruk a csődtömeggond
noknál való előzetes jelentkezés mellett és 
annak közbejöttével naponként délután 
2— 6 óráig megtekinthetők.

Kelt Aszódon, 1913. évi április hó 17-én.

Dr. Glück Adolf

— Pesti Mozi. Gyilkos politikai szatírák, 
kacagtató humoreszkek és versek, vidám kar- 
rikaturak serege teszik oly népszerűvé a leg
olcsóbb magyar viccujságot. A „Pesti Mozi" 
szerkesztője Korda Sándor, munkatársai G á
bor Andor, Kaczér Illés, Kálmán Jenő, Ka
rinthy Fiigyes, Korcsmáros Nándor, Lovászi 
Károly, Móricz Zsigmond, Paulini Béla, Som
lyó Zoltán, Szomaházi István, Vajda Ernő, 
rajzolói Biró Mihály, Dezső Alajos, Major 
Henrik, Tuszkay Márton, Vértes Maicell. A 
„Pesti Mozi" egyes számainak ára 10 fillér. 
Kiadóhivatal : Budapest, V II. Kiiály-utca 27.

— 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)

— Képviselőválasztók száma. A vár
megye közp. választmánya az országgyűlési 
képviselőválasztók 1914. évi ideiglenes név
jegyzékét legutóbbi ülésén összeállította, mely 
szerint a választók száma: 1. A szentendrei 
választókerületben 4071, szaporodás 260, 2. 
ráckevei 5565, szaporodás 178, 3. váci 3808, 
szaporodás 152, 4. gödöllői 13266, szap. 
1341, 5. monori 6988, szap. 682, 6 abonyi 
4610, szap. 117, 7. alsódabasi 5987, szapo
rodás 287, 8. dunavecsei 3254, fogyás 51,
9. dunapataji 5469, szaporodás 51, 10. keceli 
4601, szaporodás 51, 11. fülöpszállási 7338, 
szaporodás 177. A választók összes száma 
64957, szaporodás 3245.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

A zárt írásbeli ajánlatok alulírott tömeg- 
gondnok aszódi, vagy a csődválasztmány el
nökének, dr. Fenyő Soma Kornél ügyvéd 
urnák budapesti (V. Országház-tér 4. sz.) iro
dájában 1913. évi április hó 24-ik nap
jának délelőtt 11 órájáig nyújtandók be 
s egyúttal a becsérték 10 %>-a is, vagyis 
943 kor. 62 fill. bánatpénz gyanánt kész
pénzben fizetendő, különben az ajánlat nem 
lesz tárgyalás alá bocsátva.

Külön ajánlatok tehetők a csődleltár 
452-454, 456, 457, 461, 464— 470, 473, 
474, 476, 477, 482, 483, 490, 492. 493, 495, 
497,498, 500, 501, 503-507, 509-511, 
513, 516, 518, 520-528, 530, 531, 533, 
535-537, 539-544, 546, 547, 550-554, 
556,-577, 596-598, 611-613, 642-647, 
679, 691, 704. 705,707-714.729,730,752, 
769, 782, 787, 788, 799, 801 -803, 806- 861, 
tétel alatt 1744 kor 77 fill. beszerzési árban 
és 1343 kor. becsértékben felvett fűszer, fes
ték, olaj, szappan, cement stb. árukra, me
lyekre bánatpénz gyanánt 134 kor. 30 fillér, 
továbbá a csődleltár 1 449, 459, 478, 479,
492,578- 595,599-610,614-641, 648--678, 
680-690,692-703, 706,715-728, 731-751, 
753-768, 770-781, 783-786, 789-798, 
800, 862— 864 tétel alatt 9199 kor. beszer
zési árban és 7493 kor 25 fill. becsértékben 
felvett vasárukra, melyekre bánatpénz gyanánt 
749 kor. 32 fill. és a 865 tétel alatt 800 K 
beszerzési árban és 600 kor. becsértékben 
felvett 2 fészer és raktár faalkatrészeire (desz
kák stb.), melyekre bánatpénz gyanánt 60 
korona teendő le.

A csődválasztmány az ajánlatok felett 1913 
évi április hó 24-én délután 3 órakor fog a 
csődválasztmány elnökének irodájában (B u 
dapest, V. Országház-tér 4 )  megtartandó 
ülésen határozni.

A választmány az ajánlatok felett szabadon 
határoz, azoknak elfogadása tekintetében 
semmiféle kötelezettsége nincs, azokat min

ügyvéd, mint vb. Weisz László cég 
csódtömeggondnoka.

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden sziliben kap
hatók a Petőfi-nyomdában. Aszódon.
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KOLLARIT-
bőrlemez
kaucsuk-kompozitióval bevon 1 m- 
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

VÉDTELENÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható j

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

IVlinden jóizlésű ember

ruháját
| Aszódon |

Pálinkás István
angol férfi-' és női szabó'

| vu nál készittcti el. j

Cigányprímás! ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája, ^ ^ B
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája. ^ ^ B

Az Aszódi itirlap |
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest Hir- 
dessen az Aszódi H írlapban. H l

Hit Vagy háromszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. :• |

Kérje
az Athenáum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az aszódi 
Petö fi-nyom dában  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

parfumeric ’HEZ’ iU alszcrtár I

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

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

ilclilámunH óriási eredménye
ujabb reklamának ösztönöz, 'melynek? nyo
mán tisztelt közönségünknek még nagyobb és 
szenibeszököbb előnyöket biztosítunk.

Ujabb
cló'nyajánlaitttiH:
1 csoport 2 korona 50 fillér ( .9  drb.)

I drb. Uvegtégely francia arc- és ké^.inomitó 
1 francia szappan (bármely illatban)
1 üveg francia parfüm (bármely illatban)
1 • francia brillantin (bármely illatban)
I könyv (60 lap) angol pouderpapir 
I csomag dr. Ileidcr-féle fogpor 
I drb. francia fogkefe (csontnyéllel)
1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor 
I üveg valódi Joliann Mária Farina kölnivíz 
10 drb. szekrény- és ruhaillatositó (francia 

Sachet- lap),
összesen 19 drb 2 korona 50 fillérért.

Szállítások naponta eszközöltetnek utánvét mel
lett. Négy koronán aluli megrendeléseknél portó- 
meltakarítás céljából célszerű a pénzt előre be- 
kuldem. (Lehet bélyegekben is), igv a portó 50 
fillér, utánvételes szállításnál portó 84 fillér. Cso
magolási költséget nem számítunk.

Tizenhat oldalas illatszer és háztartási ér
tesítőnket ingyen és bérmentve küldjük.

P arfu m e rie  ’ | | £ 2 9 llla ts z e r tá r

vezetősége. |

T a n o n c n a k
jo házból való fiú, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetés mellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Tanúlóluányok
fizetéssel felvételnek az aszódi Petőfi- 

! nyomdában.

Akartait Diatnant-tanyán 
sárga nyitott féderes és egy 
fekete félfödeles féderes ko

csi eladó.

N 6  kÖ ltSC e l  T iM telettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
C 1  a pünkösdi idényre raktáramat teljesen felszereltem

P é n z é t  ar° S‘ " ÍVÓn á" 0 legdUSabb v i,isz ték “  raktár
levélpapírok és írószerekben, 

Budapesten, mese' és képeskönyvekbe
tolikések, zsebirónokban, 
praktikus ajándéktárgyakban.

♦  DomhVnerSenyk/ PeS Ír ' ° 'CSObb mint Budapesten.
X o m T sr u nev,egyek es - P

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom'
a pünkösd! dá’a’ ,kÖnxv’ Papir' és írószer' 

II kereskedése Aszódon.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

"Király Ernő mulat"
ez a cime a legújabb rendkívül sikerű t humoros 
dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül „Sok
szor úgy szeretnék sírni", „Futóbolond", „Teme
tés volt a faluban" stb. Darabja 2.50 fül. E hang
lemezek eredeti felvételben kizárólag egyedül csakis

WÁtáNER
„Hangszer-Király-nál kaphatók. — Budapest, József- 
körut 15—20. Alig használt nagy dupla hangleme
zek óriási választékban darabja csak 60  fill. Leg
olcsóbban jav it! — Lemezcsere ingyen ! — Kérjen 
nagy fényképes árjegyzéket.

Óvás! Figyelem a „Wágner" névre 
és a 15— 20. házszámra.

„Styria-Universal“
Kötőgépek

Styria-Kotígépgyár Graz, III.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen.

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.
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