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Március Idusa.
A legszebb emlékeink fűződnek eh

hez a naphoz. Nem közvetlen emlé
kezések, hiszen alig van már a jelen 
nemzedékben valaki, aki a nagy idők 
nagy eseményeire mint saját élményeire 
vissza tudna emlékezni.

A letűnt idők azonban megfrissülnek 
a kegyelet nyomán, amely még élénk 
közvetlenséggel él minden magyar em
ber szivében.

Minden magyar ember, aki szereli 
hazáját, szereti a szabadságát, szereli 
azt, hogy a magyar, mint magyar él
jen itt e honban, annak a hagyomány 
nem puszta képzelet csupán, hanem 
tanulság a jövőre nézve. Aki igy gon
dolkozik, annak március tizenötödike 
jelentős és fontos nap, mert akkor 
virradt fel a magyar szabadság. És 
soha nem válik frázissá egy írás, 
amely íródik március tizenötödikéről 
és soha nem válik üres mulatsággá, 
egy emlékünnep, amelyet e nap tisz
teletére szánunk.

A nagy napok emlékei önkénytele
nül felidézik bennünk az összehason
lítás gondolatát. Azt kérdezzek ma
gunktól, hogy a közszabadságnak és 
alkotmányosságunk megerősítésének 
mi köze volt ahhoz, hogy mi most 
élvezzük ezeket. És vájjon élvezzük-e
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azt az alkotmányt, amelyet a nagy 
napok számunkra készítettek. Kérdez
zük magunktól, vájjon érdemes volt-e 
nagy küzdelmet vívni ezért az alkot
mányért, amely talán semmivel sem 
jobb az előző alkotmánynál Fejlődést 
ezen a téren alig veszünk észre és 
azért mindig aktuálisa kérdés és min
dig aktuális az összehasonlítás is.

Ez azonban ne tartson bennünket 
vissza attól, hogy március idusát sziv- 
vel-lélekkel ünnepeljük, mert ha az 
összehasonlítás mérlegén a mi időnk ! 
serpenyője jóval kevesebbet is nyom 
a nagy idők súlyánál, a vissza emlé
kezés mégis egy fontos tényezője ama 
mozgató erőknek, amelyeket a haladás 
eszméje megkövetel. Nekünk vissza 
kell gondolnunk a nagy napokra és 
rá kell eszmélnünk arra a szellemre, 
amely e napok embereit mozgatta és 
éltette. A nagy napok nagy embereket 
adtak a magyarságnak, nagy költőket 
és nagy harcosokat, elszánt politiku
sokat és tettre kész közönséget.

Milyen gyönyörű, milyen megrázó, 
milyen csodás napok voltak ezek. Le
ráztuk magunkról az abszolutizmus 
jármát, ketté törtük a bilincseket, ame
lyek megkötötték a nemzet akaratát, 
uj Magyarország támadt, ha nem is 
gazdasági értelemben, de ami ennél 
is fontosabb, szellemi értelemben. A 
paraszt emberré lett megint, szabad
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emberré, aki most megtilt olyan sza
badon mozoghatott, olyan kevés lekö
töttség mellett, mint honalapító Árpád 
korában.

Ez után jött a feduális kor, amely 
ezt a gyönyörű fajtát: a magyar népet 
gúzsba kötötte.

így sínylődött ez a nép évszázado
kon át kis és felső nemesség által le
tiporva, megalázva, gúzsba kötve. Az 
elnyomatás olykor erős lázadásban tört 
ki, de a nemesnek mindég volt annyi 
hatalma, hogy leigázza a népet, amely 
hús volt a húsából, vér volt a véré
ből. A negyvennyolcas napok azon
ban megmutatták, hogy ebben a nép
ben is olyan erő lakozik, amelyet ér
demes a fejlődés útjára engedni, ér
demes szabadságot adni e népnek.

Megmaradt ugyan a márciusi napok 
nagy szabadság vívmánya, törvény 
előtt való egyenlőség az megmaradt, 
de azért még messze vagyunk attól az 
időtől, amelyet a negyvennyolcas idők 
napjai megvalósítani akartak.

Március idusa emlékeztessen ben
nünket arra, hogy még sok minden 
nincs rendjén, hogy még sokat kell 
dolgoznunk, fáradnunk addig, amíg a 
48-as márciusi napok napjainak ideál
jait teljesen megközelíthetjük és hogy 
el ne távolodjunk tőlük.

A szép, a nagy, a szabad Magyar- 
országot csak ezzel teremthetjük meg.

A zene eredete és jövője.
— Irta : Boldis János. —

Az a csodálatos hatás, melyet a zene az 
emberi kedélyre gyakorol, önként vetette fel 
azt a kérdést: hogyan jött létre a zene ? 
Darvin az ember eredetének kutatásával fe
leletet keres a zene keletkezésére is s úgy 
találja, hogy a zene ős eleme a melódia. 
Hivatkozik arra, hogy a hím állatok, külö
nösen a madarak, családalapítás idején kü
lönös hangot adva, csalogatják masukhoz a 
nőt, mit az ősember eltanult s a gyakorlat 
által továhb fejlesztett. Darwin teltevése 
azonban hibás, mert Ausztráliában egy nép
törzsnél a madarak hiánya elienérep is talá
lunk zenét, amivel egyúttal megck'>l az az 
állítása is, hogy a zene őseleme a haliam s 
ennek kapcsán a szerelmi líra.

Spencer Herbert a szenvedély kéréséből 
indul ki. Az ember éppen úgy, m inf az állat 
szenvedélye kitörésekor a közönséges be
szédtől eltérő hangot ad, melynek Elem zője

a hangosság, a hanglejtés és a tagoltság. E 
három a zene őseleme is, még pedig úgy, 
hogy a fejlődés folyamán a hanglejtésből 
dallam, a tagoltságból pedig ritmus lett. 
Spencer feltevése is hibás, mert a kutatás 
kimutatta, hogy a ritmus régebbi, mint a 
dallam s a recitatio, melyre úgy hivatkozik, 
mint az ősnépek zenéjére, nem ősalakja az 
éneknek.

Közelebb jár a valósághoz Büchner, ki 
a zene őseleméül a munkából származó rit
must jelölte meg, de megfeledkezik arról, 
hogy a munka a kultúrának már egy ma
gasabb foka, melyet az ősember még nem 
ismert. Quyau azt mondja, hogy minden 
zene az uralkodó kultúra életjelensége, miért 
is a diluvium korabeli embernek éppen úgy 
volt zenéje, mint a mai előrehaladott kornak. 
De ki repülhet vissza az őskorba, mely a 
rég letűnt múlté ? Vájjon ismerjük-e az ős
ember álhpolát ? Az a néhány jaguár és 
embercsontból készült furulya legfeljebb az 
őshangszer képéről ad felvilágosítást, de nem 
a zene keletkezéséről. És mégis e nehézsé

gek ellenére is meg tudjuk oldani kérdésünket 
az etnográfia segélyével, mely igazolta azt, 
hogy ma is vannak népek, melyek a kökor- 
szakot élik. Ilyenek Ausztrália egyes néptör
zsei, a Fidzsi és Sandwich szigetek lakói. 
Találunk ezeknél is zenét csodálatos han
gokkal, melyeket skála rendszerünkkel kife
jezni sem tudunk. E zene, tánczene tapssal 
és ujjcsettintéssel kisérve, melyet úgy fokoz
nak, hogy a táncoló csoportot körűigugoló 
nők a térdükre terített állatbőrt ütögetve 
zümmögnek (ősalakja a dobnak). Dallamról 
e zenénél szó sem lehet, de megcsodálhatjuk 
a ritmusnak hajszálpontos betartását. Madár
tól ilyet nem tanulhatott e nép, amint nem 
is tanulta, mert az úgy született önmagától, 
mint az emberi beszéd, mellyel egyidejű is. 
Az ősember akárcsak ma a gyermek, já t
szott önmagával, tréfálódzott hangjával s 
önkénytelenül is felfedezte a ritmust. Az 
utánzás ösztöne, a nemi élet fejlődése meg
teremtette a táncot, megszületett a dallam, 
megindult a haladás egy nagy jövő felé. A 
kézügyesség fejlődésével a tapsból dobszó,



Olyan szép a magyar, oly egész
séges, romlatlan faj, amely ha a teljes 
törvényes és a társadalom által respek
tált szabadságokat élvezi, akkor nincs 
hozzá hasonlítható erő a világon. En
nek a fajtának büszkesége és öröme 
az, hogy volt egy nap, amelyen vissza
kapta szabadságát, a jólétnek és bol
dogulásnak az alapját.

Legyünk méltók március idusához 
és terjesszük ki a szabadságunkat.

2

Hírek.
Március Idusa. Evek óta nem tapasztalt 

lelkesedéssel készülnek országszerte a 48-as 
márciusi nagy nap megünneplésére. Úgy lat
szik, hogy a legutóbbi balkán háború ininá- 
lunk is felébresztette a hazafias és nemzeti | 
érzést,- vagy talán a politika hullámai kor
bácsolták fel a lelkeket, úgy hogy veteke
dünk egymással március 15-ikének minél 
impozánsabb megünneplésében.

Aszód község közönsége is ki fogja venni 
méltó részét az ünneplésből, amennyiben 
valamennyi társasköre, iskolái igen szép, lé
lekemelő ünnepélyeket rendeznek. Így elsősor
ban az aszódi egyetemi ifjúság gyönyörűnek 
Ígérkező estélyt rendez ma este 7 órakor az 
aszódi polgári kör helyiségeiben a követ
kező műsorral:

I. Ünnepi megnyitó, mondja: Halász T i
bor. 2. Szavalat: ifj. Bolla Lajos. 3. 
Ünnepi beszéd, mondja : illenczfalvi Sárkány 
Ernő főszolgabíró 4. Szavalat: Zsolnai 
Tibor. 5. Kurucz-nóták, énekli: Dr. Fa- 
ludi Sándor zenekisérettel. 6. Melodráma, 
előadja: Weiner József, zongorán kiséri 
Markbreit Olga. Ének és tárogató kísé
reljél. 7. Március 15, színdarab 1 felvo
násban. Irta : Pásztor J. Szereplők : Öreg 
honvéd: Ferentzy Lajos ; unokái: Sándor: 
Roth JKálmán £és Ilonka : Pálus Giziké. 
Belépődíj az aszódi Petőfi szobor alap ja
vára 80 fillér. Felülfizetések szívesen fogad
tatnak. Az ünnepélyt tea*estély követi.

Az ifjúság ünnepélyét délután 5 órakor 
megelőzi az Aszódi ipari- cs kereskedelmi 
alkalmazottak körének a Weiner-féle nagy

a diszül szolgáló jaguár és embercsontből 
furulya, az ijjból huros hangszer lelt.

Ez a múlt képe, mely kétségkívül érdekes 
s magában rejti azt a kérdést: mit hoz a 
jövő? Az emberiség, mint kibontakozó szel
lemi öntudat a fejlődés utján halad s vele 
lépést tart a zene is. A művészet — mint 
Rudin mondja — a természet személyébe 
beléhatoló emberi szellem gyönyörének k i
fejezése, miért is a természet rejtett kincsei
nek napfényrehozásával mélyül a zene is 
Wágner az első, ki kortásait túlszárnyalva, 
észreveszi azt a kapcsolatot, mely az ember 
és a természet között van. Látja az t'gyes 
részek ellentétét, de látja az egyes részekből 
összerakott harmonikus egészet is s zenéje 
ennek a mélységes elmerülésnek a kifejezése. 
Nála a dissonancia konzonanciává lesz, de 
ennnek az összhangnak, talán sajátos egyé
nisége miatt, csak a drámában tudott adni 
kifejezést, de így is hatalmasat lendített a 
zene fejlődésén. Ma pedig Wágner nemcsak 
közkincse az emberiségnek, hanem alapja is j 
a továbbfejlődésnek. És ha ezek után azt |

teremben tartandó hazafias ünnepélye a kö
vetkező sorrenddel :

1. Hymnusz. 2. Márciusi óda, (szavalat). 
Irta: Ábrányi Emil. 3. Régi magyar dalok, 
(cimbalmon előadva). 4. Ünnepi beszéd. 5. 
Előre ! (szavalat). Irta : Tóth Kálmán. 6. Szó
zat. Belépti dij nincs. Az ünnepélyt társas
vacsora követi.

Ezenkívül ünnepel még a gazdakör is.
Iskoláink közül ünnepélyt ta r t : az aszódi 

leánynevelő intézet a következő műsorral: 
1. Kuruc nóták, éneklik a karének növen
dékei. 2. Kössetek koszorút, Erdélyi Zoltán
tól, szavalja: Berencsy Márta I. oszt. növ. 
3. Lavotta első szerelme, Lavotta Jánostól, 
zongorán előadja : Brebovszky Ilonka keresk. 
növ. 4. A magyar nóta, Lampért Gézától, 
szavalja: Kun Olga II. oszt. növ. 5. Magyar 
induló, Wellenhaupttól, zongorán előadják: 
Saguly Irén és Schwarc H. IV. polg. isk. 
növ. 6. 1848. márc. 15. méltatása, irta és 
felolvassa Kézmárszky Hermin polg. isk. ta- 
nitónő. 7 Hunyadi induló, Erkel Ferenctől, 
zongorán előadja: Jahrausz Regina IV. o. n. 
8. Március 15-ike, Fejes Istvántól, szavalja : 
Ponyicky Margit III. oszt. növ. 9. Fantázia, 
Horvátiból, zongorán elő dja : Masznyik Rózsi 
keresk. növ. 10. Magyar induló, Lichtnertől, 
zongorán előadják: Dudovec Ida III. oszt. 
növ. és Cirbusz Vilma IV. oszt. n. 11. A 
szabadságról, Prém Józseftől, szavalja: Papp 
Magda IV. oszt. növ. 12 Silhoelte Unge- 
resse, Hofmanntól, zongorán négykézre elő
adják : Schulemann E. és Sidlauer |. IV. 
oszt. n. 13. Karének.

Ezenkívül a főgimnázium, az izraelita elemi, | 
az evangélikus és a lómai katholikus nép- 1 
iskola, valamint a m. kir. javitónevelő- 
intézet is tartanak ünnepélyeket.

Környékünkben is lesznek hazafias ünne
pélyek így értesülésünk szerint Túra köz
ségben délután 3 órakor a piactéren lesz 
megtartva az ünnepség, amelyen dr. Héderváry 
Lehel országgyűlési képviselő fogja mondani 
az ünnepi beszédet.

Galgahévizen tegnap f. In  14-én délelőtt 
9 órakor folyt le az Ünnepély a római kath. 
iskolában, ahol a tanulók hazafias dalokat 
és szavalatokat adtak elő.

— Ipartestületi közgyűlés Az aszódi 
általános ipartestület folyó hó 22-én délután 
4 órakor a polgári kör helyiségében tartja

ASZÓDI HÍRLAP

kérdezzük, milyen irányban halad a fejlődés, 
azt kell nekünk felelnünk, hogy az részben 
elhajlás, részben pedig előbbrejutás a feladat 
megoldása felé

Az első irány kétség kívül érdekes, de 
gyakran durva és fülsértő s lényegében nem 
más, mint a meg nem értett wágneri disso- 
nanciák tulhajtása, mely a jövő zenéje nem 
lesz és nem is lehet (Ducas, Strauss). A 
másik irány a természet mélységét kutató, a 
természet hangulataiban ingó lélek álmodo
zása (Debussy, Ravel). Belemerülni a termé
szet kiaknázhatatlan pompájába átszőve azt 
az emberi lélek ragyogásával s a célt — 
mint Besant mondja — megtanulni az erdő 
színeit, az ég azúrját, a fák sóhaját, hogy 
azok segélyével megismerjük a természet 
szellemét. Hová vezet a jövő? Oda, hogy az 
ember nemcsak megérti, de ki is fogja tudni 
fejezni azt a szellemet, melyet a természet
ben az emberi öntudat bibontakozásával 
mindinkább ugyanannak kezd felismerni, 
amely az emberbe is lelket lehelt.

évi rendes közgyűlését a következő tárgy- 
sorozattal :

1. Az ipartestület elöljáróságának évi je
lentése. 2. Az ipartestület 1913. évi pénztári 
számadásának megvizsgálása, a számvizsgá
latok erre vonatkozó jelentése és a felment
vény megadása. 3. Az 1914. évi költség 
előirányzatnak megállapítása. 4. Az elöljáró
ság elnökének és tagjainak megválasztása. 
5. A számvizsgálók megválasztása. 6. Neta- 
láni indítványok tétele.

A közgyűlést este társasvacsora fogja kö
vetni. M int értesülünk a közgyűlésen szóba 
kerül a testület 25 éves fennállásának a 

r megünneplése is, amely ünnepélyt a jub ile
umi bizottság iparkiállitással egybekapcsolva 
augusztus hónapban rendezni óhajt. A rész
letekről majd még bővebben fogunk referálni.

— Tanító jutalmazása. Megemlékeztünk 
már arról, hogy a vármegye a magyar nyelv 
sikeres tanításáért Bazsanth János tanítót 
100 korona jutalommal kitüntette, amely ju 
talmat nevezettnek Madarász Elemér t. fő
szolgabíró ünnepélyes beszéd kíséretében 
adott át.

— Segélyosztás gazdasági cselédnek.
Özv. Szászi Andrásné kartali asszony, 
vasárnapon kapott 400 korona segélyt, mint 
gazdasági cseléd. Az átadásnál volt dr. Cza- 
gány Nándor, a ki a bpesti orsz. gazdasági 
munkáspénztár képviseletében beszédet inté
zett hozzá, kiemelve ezen állami intézmény 
humános irányzatát. Ezen aktusnál Sárkány 
Ernő járásunk főszolgahirája is buzdító s 
lelkes szavakkal méltatta a munkáspénztár 
áldásos voltát.

— Bag község f. évi rendes tavaszi köz
gyűlését f. hó 5-én tartotta meg dr. Kövér 
Péter törvényhatóság által kiküldött megye- 
bizottsági tag elnöklete alatt. A számadá
sokat a képviselőtestületi gyűlés minden ész
revétel nélkül fogadta el, azoknak pontos ve
zetéséért kezelőknek köszönetét fejezte ki s 
I. fokú megáliapitás után a megyei törvény
hatóságnak felterjeszteni rendeli.

— Tea délután. A Leányegylet tisztelettel 
értesíti kedves pártolóit és az érdeklődőket, 
hogy f. hó 22-én vasárnap délután 4 órakor 
az izr. hitk. tanácstermében tea-délutánt ren
dez, hol szívesen látja a megjelenőket. Ez 
alkalommal az egylet azzal kedveskedik t. 
vendégeinek, hogy egy a tagok által készí
tett stnyrna dívány párnát fog a megjelen
tek között kisorsolni. Belépődíj személyen
ként 60 fillér. Ez értesítés egyszersmind 
meghívó is, mert külön meghívókat nem 
hocsájt ki a leányegylet.

— Az aszódi önkéntes tüzoltó-testület
f. hó 22-én d. u. 3 órakor a községházánál 
rendes évi közgyűlést tart, a következő tárgy
sorozattal: 1. Két rendes és két póttagból 
álló jegyzökönyvhitelesitő bizottság megvá
lasztása közfelkiáltással. 2. A parancsnokság 
évi jelentése. 3. A számvizsgáló bizottság 
évi jelentése alapján a lezárt számadások 
előterjesztése. 4. Az 1914. évi költségelő
irányzat megállapítása. 5. Felebbezési, ne- 
taláni-ügyek elintézése. 6. Tiszteletbeli tagok 
megválasztása. 7. Indítványok tárgyalása, 
melyek 24 órával a közgyűlés előtt az el
nöknek bejelentendők. 8 A parancsnokság 
tagjainak megvalasztása. 9. Három rendes és 
három póttagból álló számvizsgáló bizottság 
egy évi időtartamra való megválasztása.

— Az országgyűlési képviselő válasz
tók névjegyzéke ezidőszerint nem lesz ki-

1914. március 15.
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igazítva, mert a belügyminiszter f. é. 35098. 
számú rendeletével a választók névjegyzéké
nek kiigazítására vonatkozó munkálatok fo
ganatosítását tekintettel az 1913. évi XIV. 
tc.-nek a legközelebbi időben várható életbe 
lépésére — ezidőszeriut mellőzendőnek ta
lálja.

— Az aszódi községháza tetőjavítási 
és tatarozási munkálataira a kiirt verseny- 
tárgyaláson a legelőnyösebb ajánlatot Haulits 
Antal és Rausz István vállalkozók adták be, 
miért a község elöljárósága őket bízta meg 
a munkálatok elvégzésével.

— Számadásvizsgáló tavaszi rendes 
közgyűlést tartott tegnap délelőtt Aszód 
község képviselőtestülete Melczer Dezső vár
megyei kiküldött elnöklete alatt. Az évnek 
ezen legfontosabb közgyűlésén a hivatalos 
személyeken kívül mindössze öt képviselő- 
testületi tag jelent meg. Nem tudjuk, hogy a 
szombati nap az oka ennek, avagy a köz
ségi képviselők irtóznak a sablonos szám
adatok fölsorolásának meghallgatásától.

— A Fő-utcából a posta-utcába vezető 
utcaközök esőzések alkalmából átjárhatatla- 
nok. Igazán nem tudjuk megérteni, hogy a 
katonabeszállásolási dijtéritményekből miért 
nem lehetne ezen kis költséget igénylő mun
kát elvégeztetni, továbbá a Tér-féle háznál 
levő utcaközhöz még egy ut .átjárót létesí
teni. A jó múltkor a Dénes-féle közben egy 
kocsi a kátyúban elakadt és csak több fo
gattal birták kihúzni. Mégis furcsa látvány 
ez egy rendezettnek vélt községben és egy 
kis jóakarattal ezen is könnyen segíthetni.

— Királyi kitüntetés. A magyar keres
kedő világ egyik kiváló tagját Mautlmer 
Ödön magnagykereskedőt és törvényes utó
dait ő felsége a magyar királyi földművelési 
miniszter ur előterjesztésére díjmentesen a 
magyar nemességgel Jánoshegyi elönévvel 
tüntette ki. Ezen kitüntetés általános rokon
érzéssel találkozik, mert Mautlmer Ödönnek 
a hazai magtermelés, magkereskedelem és 
kertészet terén elért sikereit jutalmazza. Meg
bízhatóságáról ismert cégének, amely az idén 
ünnepli 40 éves évfordulóját, sikerült a kül
földön is kivételes eredményeket elérni. Nagy 
segítsége van az öreg, de még mindig fiatal 
Mautlmer-nek két fiában Mautlmer Alfréd és 
Mauthner Pálban, akik szintén páratlan szor
galommal és nagy szaktudással viszik tovább 
előre e világhírű céget előnyére és díszére a 
magyar kereskedelemnek.

— Községi zárószámadások. Galgahéviz 
község képviselőtestülete az 1913. évi köz- 
zségi zárószámadások megvizsgálása tárgyá
ban 1914. év március hó 5-én Kálmán Ist
ván vármegye bizottsági tag, túrái lakos el
nöklete alatt rendes évi közgyűlést tartott.

— Előadás a gazdáknak. Püspökhatvan 
községben március 11-én a peáTmegyei gaz
dasági egyesület előadást rendezett. Az elő
adó Serföző Géza egyesületi titkár volt, ki a 
gazdáknak a földinivelésről tartott előadást.

— Szirák vasutat kap. A múlt héten 
gr. Degenfeld Lajos vezetése alatt nagy
számú küldöttség tisztelgett br. Harkányi 
János keresk. miniszternél a selyp-bujáki

helyiérdekű vasút építése tárgyában, illetve, 
hogy a vasútvonal Szirákon, mint járási szék
helyen vezettessék keresztül annyival is in 
kább, mert az egész mozgalom úgyszólván 
Szirák község kezdeményezésére indult meg 
s mint járási székhelynek elsőrendű érdeke, 
hogy vasúti állomást kapjon. A Steiner Samu 
sziráki főjegyző által megszerkesztett memo
randumot Belicz András ev. lelkész, a kül
döttség szónoka nyújtotta át a miniszternek, 
a ki válaszában kijelentette, hogy a vasút
vonal elhelyezése még nincs véglegesen meg
állapítva s megigerte, hogy a küldöttség ké
rését iparkodni fog kedvezően elintézni.

— Uj pénzügyi bélyegek. A m. kir. 
pénzügyminiszter f. évi február hó 21-én 
23605/1914. sz. alatt kibocsátott hirdetménye 
szerint 1903. évi október hó 1-től forga
lomba lévő magyar kir. pénzügyi bélyegje
gyek helyett 1914. évi április hó 1-től kezdve 
uj bélyegjegyek fognak forgalomba bocsá- 
tatni, összesen 35 féle értékfokozatban lesz
nek kiállítva. A Kereskedelmi és Iparkamara 
különösen felhívja az érdekeltség figyelmét 
arra, hogy a jelenleg forgalomba lévő bé- 
lyegjegyek amennyiben azok egyes érték
osztályából készletek állanak rendelkezésre, 
1914 évi szeptember 30-ig árusíthatók s 
teljes érvénynyel használhatók, 1914. évi 
október 1 -ével azonban ezek a bélyegjegyek 
forgalom és érvényen kívül helyeztetnek s e 
naptól kezdve kizárólag csak az uj bélyeg
jegyeket szabad árusítani és használni, a régi 
bélyegjegyeke*. többé árusítani nem szabad. 
A forgalomból kivont és érvényt vesztet 
bélyegjegyek, a törvényes határozmányok 
megtartása mellett, a m. kir. adó és jövedéki 
hivataloknál 1914. évi október hó 1-től 1914. 
évi december hó 31-ig uj bélyegjegyekkel 
ingyen lesznek kicserélhetők, 1915. évi ja
nuár hó 1-től 1915. évi december hó 31-ig 
pedig a kicserélés indokolt kérelemre a 
pénzügyminisztérium által rendelhető el. A 
kicserélés iránti beadványok bélyegmentesek.

— Bank-fuzió. A Hatvanvidéki Takarék- 
pénztár r.-t. és a Túrái Takarékpénztár r.-t. 
között létre jött a fúzió, amely felette elő
nyös a Hatvanvidéki Takarékpénztárnak, mert 
részvényeinek 488 korona értékelését jelenti 
e fúzió folytán előálló helyzet. De nem jól 
jártak a Túrái Takarékpénztár részvényesei, 
mert részvényeiket nem a teljes névértékben 
váltják be és azonfelül még az elmúlt évre 
osztalékot sem kaptak.

— Fáradtság, csontfájdalmak, derék
fájás, csuz, rheuma ellen évtizedek óta 
kipróbált jó szer a világhírű Kriegner-féle 
Reparator, melynek egy házban sem szabad 
hiányoznia, mert a legjobb há/iszer. Kis 
üveg I kor., nagy 2 kor. a gyógyszertárak
ban. Postán 5 üveget 5 koronáért frankó 
küld az egyedüli készítő, Kriegner gyógy
szertár Budapest, Kálvin-tér. Nem tévesz
tendő össze e kiváló gyógyszer a mindenféle 
betegség ellen vásári módon hirdetett kü
lönféle szerekkel.

— Március 15*ike az aszódi mozgóban 
igen érdekes és családi műsor keretében 
lesz megtartva és ped ig : Szenzációs műsor 
dráma 3 felvonásban, amelyben még a rob

banó pokolgép is látható a mozi kirakatában 
levő uj kép szerint. Max Linder nem szereti 
a macskákat, humoros. Pali a becsületes 
megtaláló, rendkívül kacagtató. Kirándulás 
Monte-Carloba, színes tájfelvétel, ahová 
együtt kirándulunk. Jani vizsgája, humoros. 
Az óriás titka, igen érdekes bűvész mutat
vány. A varázsbarlang, amely minden nézőt 
elvarázsol.

— Vásár. F. hó 20-án Aszódon országos 
vásár lesz. A marhavásárra hasított körmii 
állatok fel nem hajthatók, mert Bagón és 
Ikladon száj és körömfájás lépett föl a 
szarvasmarhákra.

Szerk. Üzenet.
B. J., Pozsony. A cikket köszönjük és 

kérjük, hogy ezentúl sűrűbben keressen fel 
bennünket soraival. Minthogy erre számítunk 
is, viszontszolgálatképen állandó tiszteletpél
dányt indítunk a címére. A kívánt 3 példányt 
a megjelölt helyre is juttatni fogjuk. Üdv.

PnlyHatnjfisztiUs
figyelmébe!

Miután pulykáknak nagyban való exportá
lásával akarok foglalkozni, felhívom a ba
romfitenyésztőket, hogyha

pulyKáKal nagyban tenyészteni
óhajtanak, hogy ezt velem közölni szíves
kedjenek.

Megkeresésükre levélben válaszolok, eset
leg személyesen is szolgálok bővebb felvilá
gosítással.

Székely Farkas
fűszer- és csemegekereskedö 

Aszód.



£  Í 0  —  * 1 / - * ! /  az aszódi m. kir. javitónevelő-intézet kertészetének A rendelést kéremVlfaOOK. CSOKl OK ternielvényei, az intézet .állal meghatározott árakban ezentúl csakis lehetőleg egy nappal
y  ,  ,  nálam kaphatók. előbbhozzámjuttatni.

CS ,S ,  J Ő T  Székely Farkas Aszód.

Nem lesz többé nedves lakás! HU Nem lesz többé nedves pince!
mert a „B IBE R " absolul vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos helyiségek tökéletes szárazzá tételét.

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

Prospektust, használati utasítást es minden . . z -  .  . . . „  . r , 7 A n
egyéb felvilágosítást készséggel ad: VAS MÓR fakcrCSködÓ, A SZO D .
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A IcöszóraHoztatóbbjVUllióH —|
f l |  használják 19

I  I
■  rekedtség, hurut, elnyálká- B
f i  sodás görcs és fojt >köhö£és lg  
1  ellen a ■

B  ( ^ 1 0 0  közjegyzőileg hitele- H  
B  w l U U  sitett orvosi és magán el- K  
B  ismerő levél igazolja s biztosit ja a H  
B  legjobb eredményt. * H
f l  Kiválóan jó és kellemes izü B  
U  cukorkák (bonbonok) H
B  20 és 40 filléres csomagban, valamint B  
B  60 filléres dobozban kaphatók: B
B  Prokopovitsch Brúnó gyógyszer- H
■  tárában Túrán és Sárkány László H  
b h  gyógyszertárában Aszódon. &

hangszereket s/allitja

U /  7 \  y  C  D  ,,Hangszer“-Király-tól
ff JA  U l e  mm Budapest, József-körút 15.

Hegedű. 16 drb felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy üuitár 16 korona.
Kbetifa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkere>zttel kitüntetve.

lavitásí szakműhelyek !

Fényképes hangs/erárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner" névre 
és a !5-i>s házszámra. (Telefon.)

A

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű 

ERŐSÍTŐ COGNAC.
KI ZÁRÓLAGOS RAKTÁR:

Löwy Vilmos vendéglőjében
5 - 8  A S Z Ó D .

I Ne költse el pénzét Budapesten, §
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^  mert itthon is épp oly olcsón és jól beszerezheti • •
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J  könyve, papír' és írószer kereskedésében, ^
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^  hol mindennemű levélpapírokban és írószerekben J

^
©  a legdusabb választék áll rendelkezésére ©
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Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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