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Női kereskedelmi tan
folyam.

A bányai ág. h. evang. egyházke
rület életrevaló eszmét pendített meg, 
amely Aszód és környékét igen közel
ről érinti s régen érzett hiányt lesz 
hivatva pótolni.

Az aszódi leánynevelő-intézet pol
gári iskolájával kapcsolatosan egyéves 
női kereskedelmi szaktanfolyam felál
lításáról van szó. Az illetékes egyházi 
főhatóság a kérelmet — mint értesül
tünk — a napokban fogja a minis- 
teriumhoz benyújtani, amelyhez Aszód 
község képviselőtestületének támogató 
véghatározata is csatoltatni fog.

Úgy Aszód község, mint környéke 
közönségére —  különösen a kereskedő
osztályra —  a terv megvalósulása igen 
nagy jelentőséggel bir.

Sajnos, ilyen nagy kereskedelmi 
gócpont, mint Aszód, nem rendelkezik 
semmiféle oly szak-tanintézettel, amely
ben a kereskedelmi tudás elsajátítható 
volna.

A kereskedelem folytonos fejlődése 
magasabb szaktudást és jártasságot 
igényel, nem elegendő ma már az 
apáról fiúra szálló s tisztán a tapasz
talatokra, —  amelyekhez gyakran saját

kárán jut az ember, —  alapított tudás.
A kereskedelmi pályákra készülő 

ifjak kiképzése, —  bár a szülőkre 
igen nagy megterheltetéssel jár — , 
megoldható úgy, hogy azok a főváros 
szakiskoláit látogatják s mindennap 
be- és kiutaznak.

A taníttatásnak ez a módja azonban 
a leánygyermekeknél meg nem en
gedhető.

Tapasztalatlan leánygyermekeket az 
órákat igénylő felügyelet nélkül való 
utazás és a főváros forgataga veszélyé
nek kitenni nem lehet, nem szabad s 
a gondos szülő inkább lemond leány- 
gyermeke taníttatásáról, mint hogy 
gyermekét az erkölcstelenség mindenütt 
leselkedő veszélyének kitegye. Ezt 
bővebben magyarázni felesleges is, 
mert sok szomorú tapasztalat igazolja 
ez aggodalom alapos voltát.

A megélhetési viszonyok megdrá
gulása, a társadalmi igények és hely
zetek megváltozása komoly kötelessé
gévé teszik a szülőknek azt, hogy 
a leánygyermekeiket is megélhetést 
biztositó kiképzésben részesítsék. A 
polgári iskola az általános művelt
séghez szükséges tárgyakat öleli fel, 
általános ismeretekkel bővíti a tudást, 
de csak alapot biztosit a továbbkép
zésre. A végbizonyítvány egymagában

kenyérkereső pálya betöltésére alig, 
vagy csak igen csekély mértékben 
jogosít.

A kereskedelmi szaktanfolyam el
végzése után nyert végbizonyítvány 
megnyitja a megélhetési források soro
zatát s biztosítja a végzett növendékek 
jövőjét.

Valóságos áldás lesz Aszódra és 
környékére az eszme megvalósulása, 
mert a leánygyermekeik jövőjéért aggódó 
szülőknek módjukban lesz saját fel
ügyeletük alatt gyermekeiket kiképez- 
tetni.

Örömmel üdvözöljük az eszme meg
teremtőit, sikert kívánunk tervük meg
valósulásához, a legteljesebb elismerés 
lesz munkájuk jutalma.

iksz.

K özségi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

hó 20-án tartott közgyűlésében ismét igen 
fontos ügyekben hozott határozatot. Oly 
ügyek ezek, amelyek hivatva vannak végre- 
valahára néhány régen óhajtott intézményün
ket dűlőre juttatni.

Első tárgyként szerepelt az újonnan létesí
tendő ártézi kút munkálatainak odaítélése feletti 
döntés. A képviselőtestületi gyűlés úgy hatá
rozott, hogy a legolcsóbb ajánlatot, Fejes 
Bertalan 5115 koronás ajánlatát fogadja el

A zenélő óra.
A szobában félhomály uralkodott. A sötét- 

plíis bordó függönyön áttörték magukat a 
napsugarak, mintha végleg széjjel omlani 
nem tudnának, mielőtt búcsút nem vesznek 
a vén barokk stílusban épült massiv palotá
tól. A szobában kelten voltak, a beteg, meg 
Ferenc barát a házi gyóntató. A vén fali 
óra éppen zenélni kezdte a hetet. Egy ősrégi 
finálét játszott. A pap elállitani akarja a halk 
muzsikát, de a beteg tagadólag oda szól:

— Ferenc páter, ne bántsa. Hagyja hadd 
játszón, ki tudja nem-e utoljára hallom. 
Hadd játszón, Istenem tudja mi jutott 
eszembe? Rokokó s krinolinos hölgyek, 
parokás férfiak, a finálé, a körmagyar. Igen 
ebben a teremben tartották mindég a mulat
ságot. Hároméves voltam. Azóta minden 
megváltozott, pedig csak húsz esztendeje. A 
régi világból semmi sem maradt meg, csak 
az a zenélő óra, meg a képek. Ferenc páter 
mondja? Mi varázsolja azt a szép s kellemes 
derűt ennek a sok dédatyáimnak az arcára ? 
Őszbe borult valamennyi. Milyen sokáig is

éltek az előtt az emberek. Nézzen meg en
gem. Huszonhároméves vagyok, már is 
megyek. El kell mennem. Igen, én érzem, 
hogy meg fogok halni. Higyje el, nem saj
nálom. Mit sajnáljak ?  . .  .

A beteg felsóhajtott s úgy tett, mintha 
valami nagyon nehéz teher nehezedne a 
mellére. A páter az ima zsámolynál térde
pelt s két tenyerébe temette az arcát. Az 
óra egyre játszott. Mélabus lafrance szerű 
melódiát pengetett A nemes s tiszta hang
hullámok befutották a kissé nehézkesen be
rendezett nagy szobát s a klassicizmusba 
kontárkodó akkordok szinte hozzá illettek az 
ősök derült s ártatlan arcához.

— Ferenc páter! jöjjön ide, ide mellém, 
húzza errébb a széket s beszéljen valamit. 
Igaz, hiszen nekem gyónnom kellene. A pap 
odaült az ágy mellé s egy latin imát mor- 
gott. A kuszáit hajú fiatalember melle zihált 
s szemei beesettek s szava szakadozott.

— így ni. Hallgasson ide. Bűn az ha . . .  
ha, ne haragudjon nem tudom, nem merem 
kimondani, bocsássa meg anélkül, hogy 
meggyónnám.

— Nem gróf ur, azt nem tehetem. A jó

Isten csak azt bocsátja meg, amit meg
gyónnak.

— Higyje el, az nincs rendjén. Hogy 
adjam elő mondanivalómat, mikor oly csúnya 
még gondolatnak is. Különben elmondom. 
Maga az én tékozló és parázna életem úgy 
is ismeri. Mindezt azonban még tetézi egy 
becstelen tettem. De mégsem, ez nem becs
telenség. Ez nem csúnya. Ugy-e nem ? Nos, 
feleljen? Nem hallja?

— Megbocsát, még azt sem tudom, hogy 
mire feleljek!

— Egy törvénytelen gyermekem van. Mit 
néz oly ijedten ?  Nem bűn volt a célom, 
hanem a szerelem. Igen i s . .  . Különben 
mit tudja ön, hogy mi a szerelem. Ugye 
nem tudja? A gyermek fiú lett. Most négy
éves. Bűn ez ? Bűn apának lenni ?  Bűn 
utálni azt, akit nem szeretünk ? Bűn imádni, 
bálványozni egy olyan valakit, akit ellenez
nek a szüleim meg az egész rokonság? 
Bűn titokban csókolni egy olyan gyermeket, 
kinek nyilvánosság előtt a soffőröm az 
ap ja? E  titkot én tudom, az asszony s ön 
páter. A gyerek nem tudja, de ma este 
tudtára adom. N o s? Beszéljen? Bün-e, vagy 
nem bűn?
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azzal a feltétellel, ha a ministeriumtól az 
összeg 50 százalékát segélyképen megkapja.

2. Bübály János, Bobály Pál, Csobán 
János és Kmetty József kérelmét, hogy 51, 
illetve 119 négyszögöl területű beltelkeikre 
az építkezés megengedtessék, teljesítőnek 
találta.

3. A tárgysorozat ezen 3. pontja ismét 
felszínre hozta a régen vajúdó tíizoltószertár 
ügyet. A képviselőtestület elhatározta és 
reméljük, hogy most már véglegesen, hogy 
a szertárt a Kárász-féle ház mellett levő üres 
telken haladéktalanul megépítteti és utasította 
az elöljáróságot megfelelő terv és költség- 
vetés bemutatására.

4. Utolsó tárgya volt a képviselőtestület
nek a Fő-utca burkolásához pénzbeli hozzá
járulás felajánlása. A képviselőtestület a 
főutcánkat tevő állami útnak burkolásához 
10000 korona hozzájárulást szavazott meg, 
mely 10 év alatt évi 1000 korona részletek
ben fog kifizettetni. Reméljük, hogy ezen 
áldozatkészséggel a képviselőtestület a régen 
óhajtott ügynek megvalósulását nagyban elő
mozdította.

Hirek.
— Járási tiszti értekezlet. F. hó 20-án 

a járás jegyzői kara a főszolgabíró elnöklete 
alatt tiszti értekezletet tartott, amelyen a 
fegyvertartási szabályrendelet életbelépteté
sénél követendő egyöntetű eljárást beszélték 
meg.

— A járási jegyző-egylet e hó 20-án 
tartott évi rendes közgyűlésén a főszolgabírói 
bankett számadásait felülvizsgálta, jóvá
hagyta és Matolcsy Kálmán egyl. pénztáros
nak a felmentvényt megadta.

— Hymen. Erdős Sándor az Aszódi 
takarékpénztár könyvelője, ma f. hó 25-én 
d. u. 1 és fél órakor az aszódi izr. templom
ban esküszik örök hűséget Weiner Margitka 
kisasszonynak Váckisujfaluról.

— A kénes gyufa. Az 1911. V. t. c. ér
telmében a fehér vagy sárga foszforral ké
szített gyujtóárut raktáron tartani, árusítani 
vagy bárminő módon forgalomba hozni

— Bűnnek bűn ez fiam, de menti, eny
híti cselekedetét a kétségkívül megállapítható 
igaz érzés, ön  átgázolt az emberi törvényen, 
hogy eleget tegyen a természet törvényének.

A beteg arca felderült s egy örömkönny
csepp buggyant a szemébe.

— Csitt! Ezt csak önnek mondom, gróf 
ur, mert az én felfogásomnak a világéval 
egyezni kell, amely e cselekedetben semmi
féle enyhítő körülményt nem talál és a leg
ridegebben kimondja az Ítéletet, hogy az 
bűn és bűn! Lássa ez az emberi törvény, 
ön ezt átlépte, egy pillanatra nemes benső 
ösztöne után ment . . .  és már a világ előtt 
bűnösnek kell lennie . . .

A beteg szinte lázban égett az örömtől s 
ugyan csókolni szerette volna a pátert.

— Hivassa be kérem a soffőrömnek mon
dott fiút. Az udvaron kiáltsa a nevét han
gosan. Janikának hívják. Kicsi fekete szemű 
gyerek. Hivja be rögtön. Úgy érzem, hogy 
meg nem érem a holnapot, én elbúcsúzom 
még utoljára tőle. Kiáltsa nevét. Kiáltsa 
hangozan.

A barát elment. Egy pillanatra csend lett. 
Bejött az inas s meggyujtotta a lámpát.

ASZÓDI HÍRLAP

tilos. A tilalom f. évi julius hó 1-én lép 
életbe. Az érdekelt keresdedök tehát saját 
érdekükben cselekszenek, ha az említett mó
don készült gyujtóáru készleteiket a jelzett 
időpontig elárusítják.

— Agyonnyomta a kavics. Zámbó 
Gyula javitónevelő-intézeti kertész leánya, a 
9 éves Ilona, f. hó 22-én d. u. a Schosberger 
Lajos báró tulajdonát képező Csicsókásban 
a part alatt játszadozott, amikor is a hosszas 
esőzéstől amúgy is meglazult föld reászakadt. 
A kis leányt nagysokára kiásták a föld alól, 
azonban már meg volt halva. A szerencsét
lenség színhelyére a községi elöljáróság 
intézkedése folytán bizottság szállt ki, hogy 
megállapítsa a halál okát és körülményeit. 
A boncolásnál kiderült, hogy a sódernek a 
nyult-agyra való esése a leányka rögtöni 
halálát okozta. Temetése nagy részvét mel
lett tegnap délután ment végbe. A hatóság 
egyben nyomozást indított, hogy a leányka 
haláláért kit terhel a felelősség.

— Gyermeknap Ikladon. Ikladon e hó
18- án tartották meg a gyermeknapot. A 
gyűjtést Kiihn Ernő, az Országos Gyermek
védő Liga helyi megbízottja rendezte. Az 
eredmény 19 korona 44 fillér.

— Évzáró vizsga. Évenkint valóságos 
fölemelő ünnepség számba megy az ikladi 
ev. népiskola évzáró vizsgálata, melynek 
fényéta megjelent előkelő hallgató közönség 
és a tanügy barátjai által adományozott 
értékes jutalom tárgyak kiosztása nagyban 
emelik. Gróf Ráday Gedeonná, megyénk 
főispánjának kegyes szivü neje, Sárkány 
Lászlóné, Sárkány László, Perényi Rezsőné 
és még mások érdeklődtek a kis németek
nek a magyar nyelvben tett előmenetele 
iránt. A vizsgán Chugyik Pál dékán, aszódi 
ev. lelkész elnökölt, Perényi Rezső aszódi 
igazgató-tanitó pedig mint censor vettek részt. 
A vizsga végeztével számos értékes jutalom
könyv és egy óra került kiosztásra, amelyeket 
gróf Ráday Gedeonná, Sárkány László és 
dr. Glück Adolf adományoztak. A jutalom 
tárgyakért ezúton mond hálás köszönetét az 
iskola vezetősége.

— Le ne ugorjunk a mozgó vonatról!
Lenár János túrái lakos cipész-mester f. hó
19- én este fél 10 órakor érkezett Túrára. A 
vonat már kiindult az állomásból, amikor a

Kinn már sötét lett minden s a távoli házak 
feketébe öltöztek. A siri csendet csak az 
óra egykedvű tik-takolása zavarta meg és a 
beteg szinte hangos lélekzete. Csoszogást 
hallott a folyosón. Belép a páter meg egy 
fiúcska.

— Janikám gyere ide!
A fiúcska félénken forgatja kezében kalap

ját s nem mer a szőnyegre lépni. Ijedt s 
kipirult arccal hallgatja a beteg szakadozott 
szavait.

— Hallod! Ide gyere. Ülj ide az ágyamra, 
mesélek majd neked valamit. Tisztelendő ur, 
addig fái adjon ki egy kissé.

A pap kiment.
— Nézd édes kis fiam, én érzem meg 

fogok halni, én . . .  én a te apád vagyok 
szivem Igen igen, ne félj, csókolj meg 
szépen. Igyni. Még egyszer. Hajolj ide a 
mellemre. Igen, édes fiam én atyád vagyok 
s akit te apádnak hívsz, az csak nevelőd. 
Nem kell titkolnod tovább, csak amig el
temetnek . . . Tudod, hogy szólíts hát ?

A kis fiú szepegő hangon felelni akart, 
meg nem is. Szeme tele lett könnyel s 
csak ennyit felelt:
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mozgó vonatról leugrott. Oly szerencsétlenül 
lépett le, hogy a kerekek alá került, melyek 
bal lábát levágtak. Szerencsére sikerült a 
Hatvan felől áthaladó gyorsvonatot leinteni, 
mely pár lépésre állt meg attól a helytől, a 
hol Lenár a síneken feküdt. A gyorsvonattal 
beszállították Budapestre.

— A főutca burkolása ügyében újabban 
Duckcr Ödön kir. javitónevelő-intézeti igaz
gató azon óhaját fogja a közigazgatási be
járást teljesítő bizottsághoz juttatni, hogy a 
burkolás necsak a javítóintézeti igazgatói 
lakásig készittessék, hanem tovább egészen a 
javítóintézeti kórház végéig, mert az ennek 
folytán beálló pormentesség kedvezően be
folyásolhatja az intézet kórházában ápolt 
betegek állapotát, természetes, hogy ez eset
ben az igazságiigyministerium részéről is 
bizonyos anyagi hozzájárulás a burkolás 
költségeihez várható lenne.

— Az aszódi ág. h. ev. népiskola —
tekintettel a nagy mértékben fellépő kanyaró- 
járványra — évzáró vizsgálatait május 26-án 
délelőtt a templomban tartja meg. A vizsgá
latokra a tantestület az érdeklődőket ezúton 
is tisztelettel meghívja.

— Csendőrszolgálat a pályaudvaron.
Halász Dezső főellenőr-állomásfőnök tekin
tettel az aszódi pályaudvarnak rendkívüli 
nagy forgalmára és az utóbbi időben mind 
sűrűbben előforduló botrányokra, valamint 
az utazóközönség testi épségének megóvása 
érdekében átiratban kérte járásunk főszolga- 
birájának közbenjárását aziránt, hogy a 
pályaudvaron állandóan csendőrszolgálat 
szerveztessék. A vasút megfelelő helyiséget 
is rendelkezésre bocsátana a csendőrségnek. 
Miután az aszódi csendőrőrs jelenlegi lét
száma oly csekély, hogy az állandó szolgá
latot a pályaudvaron a személybiztonság el
hanyagolása nélkül nem teljesíthetné, ez ok
ból Sárkány Ernő főszolgabíró a vármegye 
közigazgatási bizottságához jelentést fog 
tenni és kérni fogja, hogy a ininisteriumban 
az aszódi őrsnek megfelelő megerősítése 
javasoltassék. Hogy mennyire szükséges volt 
már erre az intézkedésre, mutatják a követ
kező számok. Az elmúlt esztendőben az aszódi 
pályaudvaron felszállt 216,492 utas, leszállt

— Igen én tudom, hogy te vagy az apuka, 
hiszen minden este imádkozok érted a 
mamuskával . . .

A beteg görcsösen szorította mellére a kis 
barna gyereket s a meleg könnyeik egybe
olvadtak, egy hosszú csókban.

Menj aranyos kis fiam az anyádért is. 
Siess, nagyon s ie s s !----------- — —  —

Megjött az asszony. Kisirt szemeit kétségbe
esetten meresztette a páterre, aki némáin 
intett kezével, hogy ne . jöjjön közel az 
ágyhoz.

M iért? Mi ba j? Csak nem fordult rosz- 
szabbra a helyzet. Janika menj csókold meg. 
Avagy alszik talán ?  . . . Tisztelendő ur, nos 
mi van az úrral?

— Csitt!! Térdeljetek le, egy kukkot sem. 
Csitt!! Fiam ne közelíts most ide . . . A gróf 
u r .. . meghalt. . .

Holly József.
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215,508 utas, ezenkívül volt még 211,800 át
meneti utas, ami összesen 643,800 személyt 
tesz k i ; nem szólva még a százezrekre 
menő intézeti, vagyis vasúti munkásokról, 
akik az amúgy is nagy forgalmat tetézik. 
Aszód állomása — mint a statisztika kimu
tatja — a személyforgalmat illetőleg egész 
Magyarországon az 5-ik helyet foglalja el. 
Más sokkal kisebb forgalmú állomásokon 
már régen rendszeresítve van a csendőrszol
gálat és reméljük, hogy mihamar nálunk is 
meglesz, mert erre személy és vagyonbizton
sági okokból igazán szükség van.

— Az 1504. számú gyorsvonat nem 
fog megállani. Aszód község és vidékének 
érdekeltsége múlt évi december hó 2 1-én az 
iránt folyamodott a kereskedelmi miniszter
hez, hogy az 1504. számú gyorsvonat Aszó
don megállittassék. A ininister a kérelmet 
teljesíthetőnek nem találta, miután a Buda
pestről való haza utazásra két alkalmas 
vonatunk van, úgymint a 314. és 318. szám; 
a gyorsvonatok közlekedését pedig a meg
állás szoros csatlakozások és erőltetett 
menetrend miatt hátrányosan befolyásolná.

—  Pótapaállatvizsgálat. F. hó 23-án d. 
u. 3 órakor, Aszódon, pótapaállatvizsgálat 
volt. A bizottságban résztvettek: Sárkány 
Ernő főszolgabíró, mint elnök, Totth Ödön 
urad. intéző, Suba István jár. állatorvos és 
Biczó István gazd. kér. segédfelügyelő — a 
kir. kerületi gazdasági felügyelőség részéről 
—  mint bizottsági tagok. Megvizsgáltatott 
összesen 7 apaállat.

— Üdülő helyek a Székelyföldön A
maros-vásárhelyi „Székely Társaság*4 a Szé
kelyföld 23 egészséges, pormentes, kitűnő 
levegővel és vízzel biró helyén — legtöbb 
hires gyógyfürdők közelébe — nyári üdülő 
telepeket szervezett, melyeken tanítók és 
szegényebb sorsú tisztviselők olcsón juthat
nak lakáshoz és ellátáshoz. Az ezekről szóló 
tájékoztatást bárkinek díjtalanul küldi meg 
Szentgyörgyi Dénes a társaság titkára, 
Maros-Vásárhelyt.

— Pályázat internátusba való felvé
telre. A Dmke. makói diákotthonába az 
1913.— 14. iskolai évre 160 gimnáziumi, 
esetleg elemi iskolai tanuló vételik fel. Az 
ellátási dij havi 40, beiratás-, orvosi-, bútor
használati dij évi 40 korona. A felvételt kérő 
bélyegtelen folyamodványok iskolai, születési 
és I. osztályú tanulóknál ujraoltási bizonyít
vánnyal felszerelve 1913. év julius 10. nap
jáig adandók be a Dmke. makói diákottho
nának felügyelő-bizottságánál. — Részletes 
prospektussal kívánatra készséggel szolgál a 
diákotthon igazgatósága Makón.

— Az «Unió» élet- és gyermekbiztositó in
tézet mint szövetkezet f. hó 19-én tartotta 
50-ik rendes közgyűlését dr. Wittmann Mór elnök
lése és a számosán megjelent biztosítottak elénk 
részvétele mellett. Az évi jelentésből kitűnik, hogy 
az elmúlt esztendő rossz közgazdasági viszonyai 
ezen intézet működésére is hatást gyakoroltak, 
amennyiben a nagy értékpapír állomány mellett 
kénytelen volt 526.3*0 koronát mint árfolyamvesz
teséget leírni. Mindennek dacára az intézet a ren
des üzletmenet minden ágában az elmúlt eszten
dőben is csak eredményeket mutathat fel, amint 
ez az egyes mérlegtételekből kitűnik. A díjbevétel 
4,232.883.45 koronára, a kamat- és házbérjövede- 
lem pedig 942.546.bl koronára emelkedett. Külön
böző ̂ esedékességekért, melyek a mérlegben rész
letesen fel vannak sorolva, 2,490.503.06 korona,

kötvénykölcsönökért 670,775.09 korona fizettetett 
ki, mely utóbbi tétel magasságának oka abban 
rejlik, hogy a bankok és takarékpénztárak, úgy a 
fővárosban, mint a vidéken csak nagyon korlátolt 
mértékben nyújtottak hitelt a közönségnek. Az uj 
biztosítások szerzeménye az 1912. ‘ üzletévben 
18,555.350 koronát tett ki, az egész biztosítási állo
mány pedig az elmúlt esztendő esedékességeinek 
levonása és az alapszabályszerü törlések után 
81,701.927.45 koronára rúg. A díjtartalék 22,647.650.18 
koronára, a különtartalék pedig 365,748.40 koronára 
emelkedett. A jutalékfelemelési tartalék 338,046.44 
koronát mutat anfellett, hogy a biztositási-alap 
tétele 200,000 korona értékben változatlanul meg
maradt. A 23,812.232-31 koronát kitevő össztartalék 
fedezete a mérlegben részletesen fel van tüntetve. 
— A hivatalnoki nyugdíjalap, melynek javára a 
közgyűlés az igazgatóság ajánlatára a hivatalnoki 
karról való gondoskodás céljából 10,000 koronát 
átutalt, 503,231 84 koronát tesz ki. A közgyűlést az 
évi jelentést és a mérleget tudomásul vette és az 
igazgatóságnak, valamint a felügyelő-bizottságnak 
a felmentvényt megadta. Az igazgatóság tagjai 
m ost: Dr. Wittmann Mór elnök, dr. Vázsonyi 
Vilmos alelnök, Kohn Arnold alelnök-vezérigazgató, 
Friedlánder Izidor ügy vezető-igazgató, dr. Alexander 
Bernát, dr. Reich József, Tsuk Sándor és dr. 
Werner Gyula.

Levél a szerkesztőséghez.
Tisztelt Szerkesztő U r !

Annyi sokféle a község előhaladását tanú
sító és városiasodását szolgáló intézményről 
szedte vagy vette le a leplet utóbbi időben, 
hogy még 100 esztendő múlva is legendás 
kornak fogják tartani ezen korszakunkat. 
Annál inkább meglep az, hogy még egy 
külön speciálitásunkrói a hajnali „cappen- 
streichról** nem emlékezett meg. Mi aszódiak 
ugyanis, akik a főutcán lakunk, kénytelenek 
vagyunk már a kora hajnali órákban zene
szótól ébredni, mert a tehenész az utcán 
végigfujja az összes „generalmarsokat**, ta
lán mert azt hiszi, hogy .az aszódi tehenek 
megsértődnének, ha nem a naposkáplárt 
hivó kürtjelzéssel hívnák őket a legelőre. Én 
igazán csodálattal vegyes módon veszem észre 
Aszódnak kulturempóriummá való fejlődését, 
csak azt nem tudom elbírálni, hogy ezen 
kellemetlen hajnali trombitariadó okvetlenül 
szükséges-e hozzá. Legyen kegyes Szerkesztő 
ur ezt lapjában közzétenni, hátha akad 
hatóság, aki eldönti a kérdést.

Illő tisztelettel
Egy a főutcán lakó 

előfizetője.

Csődtömeg eladási hirdetmény.
Alulírott csődtömeggondnok közhírré teszi, 

hogy a vb. Weisz László aszódi bej. cég 
csődtömegéhez tartozó s az Aszódon a Fő
utcában (dr Hercz-féle ház) levő üzlet- 
helyiségben elhelyezett, a leltár 1— 83. tételei 
alatt 1500 korona beszerzési és 1250 korona 
becsértékii árban felvett vas és fűszeráruk 
a csődválasztniánynak 1913. évi május 19-én 
kelt határozata értelmében zárt Írásbeli aján
lat és ezt követő szóbeli versenytárgyalás 
utján egy tö negben el fognak adatni.

Külön ajánlatok tehetők a leltár 3— 46, 
49—83. tételei alatt 1175 korona bes/er/ési 
és 985 korona becsértékii vasárukra, továbbá 
a leltár 1., 2 . 47., 48 tételei alatt felvett 
325 korona beszerzési és 265 korona becs- 
értékű fűszerárukra, a leltár 1 és 2 . tételei 
alatt 193 korona beszerzési és 160 korona 
becsértékii árban felvett szappanárukra, végül 
a leltár 47. és 48. tételei alatt 132 korona 
beszerzési és 105 korona becsértékii árban 
felvett mazsola és mandula árukra.

A zárt írásbeli ajánlatok alulírott tömeg
gondnok aszódi, vagy a csődválasztmány 
elnökének, dr. Fenyő Soma Kornél ügyvéd 
urnák budapesti (V., Országház-tér 4.) iro
dájában 1913. évi junius hó 2-ik napján 
délelőtt 11 óráig nyújtandók be és egyúttal 
a becsérték 10 °/o-a készpénzben fizetendő, 
különben az ajánlat nem lesz tárgyalás alá 
bocsájtva.

Az ajánlatok fölött a választmány 1913. 
évi junius hó 2-án délután 3 órakor fog a 
csődválasztmány elnökének irodájában tar
tandó ülésen határozni.

A vételi illeték a beígért vételáron felül a 
vevőt terheli.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlata elfogad- 
tatik, tartozik a vételárat és a vételi illetéket 
1913. évi junius hó 5-ikének déli 12 órájáig 
alulírott tömeggondnok kezéhez lefizetni és 
a megvett ingókat legkésőbb 1913. évi junius
5-ig az üzlethelyiségből elvitetni.

Ha a vevő a vételárat 1913 junius 5-én 
déli 12 óráig ki nem fizeti, bánatpénzét fel
tétlenül elveszíti s ha az áruk másodszor az 
ajánlatánál olcsóbban adatnának el, a külön
bözeiét, valamint a felmerülő költségeket és 
kárt viselni tartozik. Ugyancsak ő viseli a 
költségeket és károkat, melyek keletkeznek 
abból, ha a tárgyakat 1913 junius 5-ig az 
üzlethelyiségből el nem vitetné.

Sem a tömeggondnok, sem a választmány 
az eladásra kerülő tárgyak mennyisége, 
minősége, leltári helyessége, sem semmiféle 
más irányban szavatosságot nem vállal. Az 
áruk megtekinthetők a tömmeggondnoknál 
való előzetes jelentkezés mellett, a kinél a 
leltár is betekinthető, mindennap délután 
2— 3 óra közt.

Aszód, 1913 május 23.
Dr. GIQck Adolf

ügyvéd, mint vb. Weisz László cég 
csödtömeggondnoka.

— Jő barátai és rokonai örömmel 
veszik tudomásul, hogy ön  is bersonozza 
cipőit. — Az uj Berson-gummisarok utólér- 
hetetlen. 2)
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K O L L A R IT *
b ő r l e m e z

kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és  ̂ időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
leg jobb tetőfedéllemez.

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

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedónél. xi 9

IVfinden jóizlésü ember 1

ruháját
I Aszódon |

Pálinkás István
; angol férfid és női szabó-' j
| vn nál készítteti el. j

„Varázsfuvola."
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „ V a r á z s f u v o la -
rendkivill kellemes, 20 

Macél trombitahanggal és 
7 4  erős bőgővel van el- 
f látva. Díszes kivitelben, 

kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona. 
Csakis W ágner „Hangszer- 
Kiraly“ országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá- 
ban kapható. Budapest, Jó- 
zsef-körut 15. — Gyorsjavító 
műhely Kérjen lényképes 

hangszerárjegyzéket

Imakönyvek
1 római katli. hívek számára.

Hock János imakönyve
>. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 270 K 
: 2. sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 , 
ovábbá kapható más kivitelben is és pedig
2 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben. 
Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől

zármazó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

Kérje
az Athenáum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i  
P e tö f i-n y  om d áb an  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

F o n t o s !
„Hez“ kölnivíz 1 üveg 50 fillér, 3 üveg 1 korona 

30 fillér.
„Hcz“ kölnivíz fél liter 3 korona, „Hez" kölnivíz 

egy liter 5 korona 50 fillér.
„Hez** kölnivíz-szappan I drb. 60 fillér, 3 drb. 

I korona 60 fillér.
A minőség elsőrendű voltáért felelősséget vállal

unk. Küldi: „Hez“ illatszertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

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

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

T a n ú l ó l t á ny ok
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

Nem mese!
csoda szappanunktól el nem múlik, úgy 
pénzét kötelesek vagyunk visszaadni. 1 drb. 
.Hez* Csodaszappan 2 kor. 50 fiit, 3 drb. 
„He/.- Csodas/appan 7 korona Használati 

utasítás hozzá jár. A pénz előzetes beküldésénél 
portó 30 fillér, utánvételes Küldésnél portó 84 fillér. 
Diszkréten küldi: „Hez* illats/ertár Budapest, Vili., 
Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bér
mentve.

Nem lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
mert a „B IB E R " absolut vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos helyiségek tökéletes szárazzá léteiét.

„BIBER^-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést.
„B iBER" megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.

Prospektust, használati utasítást és minden A „BIBER-MÜVEK** egyedárusitója

egyéb felvilágosítást készséggel ad: Lengyel Testvérek fakereskedők, Aszód.
Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.

--------------------------- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

„ *  Sürgős figyelmeztetés!
T S m a a a I aaaa I  -Hez“ arckréme • 80 fl,,er &
M u  V l I l I U  * „Hez“ arcszappan 80 „ A tisztelt közönséggel van szerencsénk tudatni,

J  • >tHez“ arcpouder 80 b°Ky a* összes illatszer, pipereszappan, arckrémek,
•a -í -u v.4rt„ 0i„;i,KAi Dmü.orro ronHniin a nó.w általában va la in e ii ti \ i kozmetikai és háztartási cik-3 drb. bármelyikből egyszerre rendelve -  a pénz kekrA| uó|ó kimcrita 24 oldalas értesítünk újabb
előzetes beküldésénél bermentve. Diszkrétén küldi, kiadása már megjeleni: kérjük meghozatni. — In-
„Hez“ illetszertár Budapest, Vili., Losonci-utca 13. gyen és bérmentve küldi szét a „Hez“ illatszertál
Nagy árjegyzékünk ingyen es bérmentve. vezetőség. Budapest, Vili., Losonci-utca 13.

<  --- -----------►  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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