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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Feltámadás.

Feltámadás ünnepe, az életre-ébre- 
dés szimbóluma vagy és ezért vágya
kozva tárjuk feléd a karjainkat. Ébressz 
fel bennünket is a hétköznapok halálos 
sivárságából, hogy a küzködés hörgő 
hangjait elnyomja az áhitat.

Egy embertársunk, aki Wilde Oszkár 
nevet viselt földi vándorutján, prédi- 
dálta: „A  legtöbb ember azt hiszi, 
hogy él, pedig csak létezik.“ Feltáma
dás ünnepe ébreszd őket is az élők 
sorába !

Mert bennünk lakozik a nagy, mér
hetetlen életvágy, mely az élet zengő 
szavára figyelmeztet minket, de meg 
vannak kötve a kezeink és le van 
bilincselve az akaratunk. Feltámadás 
ünnepe, hozd el a sírjukban vajúdó 
népjogokat, melyek egész néposztályo
kat van hivatva feltámasztani, olyano
kat, akik vágyakozva tekintenek a 
ragyogó napfény felé siri éjszakájukból.

♦

Feltániádás ünnepe hívd életre haló 
poraiból a reményeinket és bizodal- 
niunkat, melyet annyira elnyomott a 
harc halálmadarának baljóslatú kuvik- 
kolása.

♦

Úgy akarunk bízni, úgy akarunk 
hinni az Igazság feltámadásában, de 
az igazság csak nem akarja elfoglalni 
az élet trónusát. És amikor a feltá
madott Igazságot nem tudjuk fellelni 
a földi történések törvényszerűségében, 
mi akarunk felemelkedni hozzá a föld 
porából, az ő magasságos átmoszfé- 
ráiba. A nagy gondolatok szárnya 
nem fárad ki, inig felemel hozzá, csak 
a sivár kicsinyesség köt sokat a föld 
porához. Pénzért, címért, rangért tör
tető embertömeg fölött észrevétlen 
múlik el a feltámadás mementója és 
igazi husvétjuk nem lesz nekik. Mert 
az ünnepi érzés, az kevesek kiváltsága: 
a szenvedőké, akiket jóvá tesz a sors; 
a belátóké, akiket megnemesit a tudás; 
a poétáké, akiket felemel az érzés.

Mert bárhová is fejlődik az ember 
és az emberiség, bármilyen utakat tár 
fel a tudomány az ember mivoltánál 
egyik sarkalatos véglete marad a 
szubjektív érzésvilág. A szeretet gló
riája a világtörténelem lapjaira irta 
fel a tiszta belső érzésvilág jelentősé
gének himnuszát.

*

Mennyire független mindez a kalen
dáriumtól, —  de a kalendárium hozta 
az eszünkbe. Mennyire más ez, mint 
ceremóniák üres jatéka s mégis, csak 
ott beszélnek a feltámadásról. Mennyire

magas ideál a feltámadás s mégis 
csak a szenvedés porában, a belátás 
megszégyenülésében és az érzés meg
alázkodásában lehet megismerni. Mert 
a végletek találkoznak, —  les extré nes 
se touchent —  a legmagasabb gon
dolatok és a legsilányitóbb keserűségek.

♦

Odakünn tavaszodik, a természet is 
feltámad, hogy napsugárral aranyozza 
be az ünnep áhítatát. Minden feltáma
dásra emlékeztet, minden megújhodásra 
ösztönöz; ennek a himnuszát halljuk 
a léget betöltő ünnepi harangszóban.

A feltámadást böjtszaka előzte meg. 
A magyar ugar népe is sokat böjtölt, 
a nemcsak a tápláló kultúra tekinteté
ben, nemcsak a mostohára szabott 
népjogok keretében, hanem a szó 
gazdasági értelmében is. A magyar 
föld sok polgárát nem tudja eltartani, 
koldusbotot adott a kezükbe s ki 
tudja, hogy az Újvilág mely részéből 
küldik felénk sóhajaikat a feltámadás 
husvét ünnepén. Ki tudja, mikor támad 
fel a mi megváltónk, aki a szeretet 
nevében megujhit minden fájdalmas, 
elkorhadt barkasztot. Ám remény él 
bennünk: feltámadunk! Csakhogy ez 
a megváltás ki tudja mikor következik 
be? A mai zavaros idők nem kecseg
tetnek semmi biztatóval, a mi feltáma
dásunknak ünnepét semmiféle biztató

A férj beteg.
Irta: Qábor József.

(Folytatás.) 2.

—  Nem is képzeled, drágám. Magam 
sem mertem álmodni, de ma megtörtént. 
Délelőtt odajött hozzám Kalapács ur a másik 
rajztanár, aztán valamit kertelt, hogy akar 
velem egyet-mást beszélni. Azt mondta, 
hogy ő már öreg ahhoz, hogy a délutáni 
rajzolást is tanítsa, szóval szeretné ha át
venném tőle. A magán órák fölött, ugyanis 
egész szabadon rendelkezik Kalapács ur. 
Ezek legalább is negyven forintot hoznak 
havonta. Természetesen beleegyeztem, sőt 
ma már tanítottam is.

— Jó  tetted.
—  Hát nem is örülsz, fiam ?  — kérdezte 

megütődve Pap ur.
Hiszen öt ülök, —  mondta fáradt mosolylyal 

az asszony, —  nagyon jól fog esni az a 
negyven forint minden hónapban . . .

A fakó-nadrágu kis ember gyanakodva 
nézett a feleségére. Kicsit megvolt ijedve, 
de mikor később megvacsorázott, elillant az 
egész gyanakodás a fejéből, mint a kámfor. 
Nyugodtan olvasta el az esti újságát, sziva

rozott egy kicsit, mikor pedig jóízűen bele- 
bujt az ágyba, egy szempillantás alatt tiszta 
lelkiismerettel kezdett horkolni.

Papné azonban sehogysem tudott elaludni. 
Éjszaka fölkelt az ágyból és gyertyát gyújtott. 
A kopasz rajztanár jóízűen horkolt mellette, 
a bajusza is rezgeti, az asszony pedig el
keseredve, haragosan sóhajtotta.

— Ez az én uram, ez a majom. E  mellett 
kell nekem eltöltenem az egész életemet. 
Olyan is az életem, mint egy szürke, járomba 
fogott igáslóé. Egyik nap unalmasabban 
múlik el, mint a másik. Ennek nem szabad 
tovább igy tartania, mert elposhadok az 
unalomtól, vagy megsavanyodok . . . Nem
sokára meg is öregszem. Már harminckét
éves vagyok, de még nem szerettem igazán 
senkit. Nekem elvégre is jogom van a 
boldogsághoz, jogom van hozzá. Legalább 
egy emlékem legyen, ha megöregszem . . .

— Papné szomorúan álmos szemmel 
nézett a gyertya lángjába, aztán elfujta, 
visszafeküdt az ágyba és a fejéig húzta 
a takarót. Nagyon fáradt volt és mintha 
egyszerre elvágták volna gondolatait, azonnal 
elaludt. Csak délfelé ébredt föl, mikor a 
szakácsné már készítette az ebédet. Alig 
evett valamit s a férjére rá se nézett.

Mindjárt ebéd után türelmetlenül ült oda az 
ablakhoz, hogy a tisztet lesse.

Idegesen rágcsálta az ajkát, de a tiszt 
sokáig nem jelentkezett. Már sötét alkony 
volt, mikor Papné el akart menni az ablak
tól. Ebben a percben megjelent a tiszt az 
utcán. Nem szólt semmit, csak mosolyogva 
szalutált, aztán lassú tempóban elhaladt a 
ház előtt. A saroknál visszafordult és csókot 
intett a kezével. Papnénak lángvörös lett az 
arca. A testén meleg borzongás futott végig 
és nehezen lélekzett. A katona pedig szalutál, 
mosolgott, aztán jelekkel igen alázatosan 
kezdett könyörögni, hogy fölmehessen. A 
lakásában nem volt senki és Papnét valami 
szédület fogta el egyszerre.

—  Megfogom engedni, hogy följöjjön, — 
gondotla vakmerőén, de a szive hirtelen ijedten 
megrettenve kezdett el dobogni. Olyan han
gosan kattogott, mintha egy pöröly kalapált 
volna rémülten a keblében. Papné rászorí
totta a bal kezét a szivére, de jobb kezével 
tagadólag integetett. — Ne jöjjön föl, — 
suttogta hevesen, —  menjen el innen, 
menjen, mindjárt haza jön a férjem.

— Jó  —  mosolygott a tiszt, aztán köszönt, 
cigarettára gyújtott és elment.

(Vége köv.)
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hírnök nem jelzi. Ezért szomorít el 
minket minden szimbólum, a mely a 
feltámadásra emlékeztet: husvét, tavasz, 
minden.

Várjuk az időt, várva-várjuk, amikor 
mind ennek mi is örülni fogunk.

A jövő zenéje.
Irta: Paulus.

(Folytatás és vége.) 4.

Mindezekkel szemben a 10 cm. átmérőjű 
vezeték költsége 1,400.000 korona. Ennek 
alapján a részletezett üzemi költségek a 
következők : évi 10 millió m1 gáz a kincs
tártól kapott á fél fillérjével 50 ezer korona; 
a kompressarok (nyomás erősítő gépek) haj
tásához szükséges 1 2  millió m3 gáz szintén 
á fél fillérjével 6.000 korona; személyzeti 
fizetések költsége 30 ezer korona; egyéb 
üzemi anyagok 15.000 korona ; az 1*5 millió 
tőkebefektetés 10 év alatti amortizációjára 
13%  mellett 195.000 korona; egyéb előre 
nem látható kiadásokra 4.000 korona, ügy 
hogy tehát az évi üzemköltség összesen 
300.000 korona. Ennélfogva Kolozsváron 
1 m3 földgáz üzemköltsége 3 fillérbe kerülne, 
az egyelőre 10 millió m3 fogyasztás számí
tása alapján. Évi 20 millió m3 gázfogyasz
tásnál az üzemköltség köbméterenként már 
csak 15 fillérre csökkenne s igy aránylago- 
san tovább. A konzorcium ezen számításai 
annyiban érdemelnek hitelt, hogy a szüksé
ges másfél millió korona tőkebefektetés már 
együtt van s pénzcsoport bármikor kész a 
munkálatokat megkezdeni, ha erre Kolozsvár 
városa engedélyt adna.

Kolozsvár pedig ebbe ez időszerint nem 
hajlandó belemenni, mert a jelen időben 
sokkal nagyobb országos és nem lokális 
jellegű vállalkozás van kialakulóban, amely 
vállalkozás egyszersinindenkorra rendezné a 
földgáz kérdését nemcsak az erdélyi, hanem 
más városok is igy elsősorban Budapest 
számára is.

Ily nagy jelentőségű és fontosságú kér
désnél csak úgy lehet a lokális érdekek 
helyett az országosat megoldani, ha nem 
apró-cseprő társulatok illetve pénzcsoportok 
számitásai, befektetései jönnek tekintetbe; 
hanem egy olyan nagyarányú tőke vállalko
zása, amely eleve kizár minden esetleges 
üzleti nehézséget, amely nem hátrál meg a 
kezdet semmi akadálya előtt sem. Ily nagyobb- 
szabásu consortium létrehozását elsősorban 
maga a kincstár segíti elő, amikor a 
pénzügyminiszter tárgyalásokba bocsájtkozik 
egy angol pénzcsoporttal. Ezek a tárgyalások 
már most olyan stádiumban vannak, hogy 
a közel jövőben valószínűleg még az idén
— megalakult a kincstár égiszé alatt a 100 
millió korona alaptőkével rendelkező rész
vénytársaság. — Nem lehet lekicsinyelni az 
ilyen üzlet rendkívüli nagy horderejét. Most 
már nem magyar specialitásról, egy gáz- 
kutról, hanem világhírű szenzációról van 
szó, ahol a legkomolyabb pénzemberek az 
angolok hajlandók odaadni millió számra a 
fontokat.

Érdekes és egyben szomorú világot vet 
erre a tényre az a körülmény, hogy a meg
állapodásokat nem is annyira a külpolitika 
sötét láthatára, mint inkább a magyar tőke 
részvétlensége késlelteti. A kincstár ugyanis
— nagyon helyesen — azt akarja, hogy
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magyar pénz is szerepeljen a tőke össze
hozásánál, ami pedig az eddig történteket 
tekintve aligha fog járni eredménnyel.

Ha netalán sikerülne rövidesen megvalósí
tani az államnak a tervbevetteket, úgy akkor 
csakhamar megváltozik Magyarország keres
kedelmi, gazdasági de főleg ipari képe. Oly 
olcsó és messzi versenyképes ipari tulpro- 
dukciót fogunk elérni, hogy azzal nemcsak 
hogy ki tudjuk majd szorítani a külföldi s 
elsősorban az osztrák ipart, hanem még mi 
is gravitálhatunk majd különösen a Balkánra, 
ahol az uj államalakulások hosszú ideig a 
mi iparunkra fogják kényszeríteni az ottani 
népeket.

Mindent egybevetve, ha mindez megvalósul, 
mint ahogy meg is fog valósulni, hatalmas 
és gazdag ország leszünk. Nem fogunk 
nyögni az adó súlya alatt, többet költhetünk 
majd kulturális célokra, megszüntethetjük a 
hivatalnoki nyomort, a proletárizmust stb. Sőt 
ekkor lesz még csak igazán cifra világ, ami
kor a Lajthán túl fogják követelni az önálló 
vámterületet és az önálló bankot. A mi gúny 
kacajunk és az ő kétségbeesett jajgatásuk 
lesz a jövő zenéje, a jövő indulója Magyar- 
ország ünnnepélyes újjászületésére. Lehet, 
hogy ezen sorokra akadnak majd kétkedők, 
akik nem hisznek, mert nem akarnak hinni, 
én azonban sőt nagyon sokan az arra hiva
tottak is már elmondhatjuk Madách szavaival: 

„Óh hallom, hallom a jövő dalát 
Megleltem a szót, azt a nagy talizmánt,
Mely a vén földet ifjúvá teszi.*

(Vége.)

Ressurrexit.
Ressurrexit — zengi a kórus. 
Feltámadt — ujjong a tömeg. 
Harangzúgás, tömjénfüst között 
Hozsannát zeng ifjú, öreg.

Ressurrexit — suttogja ö is 
Valahol messze, titokban ;
S elpirulva gyorsan ráhajol 
Imakönyvére boldogan.

Ressurrexit — rebegem én is 
S arcomra lassan könny pereg. — 
Valahol messze uj álom kél,
Én meg egy régit temetek . . .

Paulus.

Hírek.
— A rendezőség e héten küldi szét a kir. 

javitónevelőintézetben rendezendő hangver
seny meghívóit. A hangverseny április hó 
6-án délután !/i 5 órakor kezdődik s az j 
intézet nagy rajztermében lesz megtartva. ; 
Belépődíj: személyjegy két korona, család- 1 
jegy (4 személyre) 5 korona Jegyek vált
hatók lesznek a meghívó felmutatása mellett: 
Sárkány László ur gyógyszertárában, Vas 
József ur Petőfi könyvnyomdájában, az aszódi 
vasúti állomásszemélypénztáránál ésa hangver
seny napján délután a javitónevelőintézetben. 
Akik tévedésből meghívót nem kaptak és arra 
reflektálnak, szíveskedjenek ez iránt a ren
dezőséghez fordulni A minden oldalról meg
nyilvánulandó nagy érdeklődés mutatja, 
mennyire szükségét érzi közönségünk az ilyen 
nemesebb szórakozásnak. Igazán hálásak
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lennénk, ha a hangverseny rendezősége látva 
a lelkes érdeklődést a jövőben többször is 
nyújtana módot és alkalmat aira, hogy 
intelligens közönségünk igazi műélvezetben 
részesülhessen.

— Eljegyzés. Németh Bözsike urhölgyet 
Debrecenből eljegyezte Mattyasovszky Ferenc 
galgahévizi aljegyző.

— Az aszódi állandó mozi tekintettel a 
húsvéti ünnepekre a szokásos szombati elő
adást nem tartja meg, hanem ehelyett ma, 
f. hó 23-án vasárnap délután fél 5 órától 
és holnap hétfőn délután fél 5 órától két 
nagy ünnepi díszelőadást rendez a következő 
műsorral: Vasárnapon Hugó Viktornak világ
hírű drámája: A nyomorultak utolsó része 
3 felvonásban a mai diszmüsornak slágere! 
Világesemények. Móricz megbízatásai. Baráti 
tanács. Humoros. Hétfőn: Az ellopott gyer
mek. Szenzációs dráma 2 felvonásban. A 
japán festő. Természetes színes. Csülök ur, 
az ál Móricz. Kacagtató. Nauke bevételei. 
Humoros.

— Halálozás. Súlyos csapás érte helybeli 
polgártársunkat Bursits Lajos asztalosmestert 
és családját. Folyó hó 20-án életének 18-ik 
évében hunyt el leánya Irma hosszas szen
vedés után. A temetése nagy részvét mellett 
folyó hó 2 1-én ment végbe. B. h.

—■ A Magyarországi Munkások Rok
kant- és Nyudijegylete tegnap megtartott 
rendes havi központi választmányi ülésén 
nagy örömmel vették tudomásul, hogy a 
kereskedelmi kormány az egylet eddigi évi 
7000 korona állami támogatásának összegét 
a folyó évre tízezer koronára emelte föl s 
ezt az egyletnek ki is utalványozta. A be
terjesztett jelentésekből kiemeljük a követ
kezőket : a folyó évben belépett 8093 uj 
taggal a rendes fizető tagok száma 172 ezer. 
Az idén alakult négy uj fiókpénztárral ezek 
száma 473. A mostani ülésen 61 uj rokkant
nak utalványozták ki a rokkantsegélyt és 
8 árvának a neveltetési segélyt. A rokkantak 
száma 1944-re, az árváké 500-ra emelkedett, 
akik az egylet jótékony segítésében részesül
nek. A rokkantak, árvák és özvegyek támo
gatására eddig több mint két és fél millió 
korona segélyösszeget fizetett már ki az 
egyesület. Az egylet vagyona az év két és 
fél hónapjában 350 ezer koronával növeke
dett s jelenleg 10.300,000 korona az egylet 
vagyona. Az egylet köszönetét fejezi ki a 
Magyar Orsz. Közp. Takarékpénztárnak 400 
koronás, a Magyar Ált. Takarékpénztárnak 
400 koronás, a Belvárosi Takarékpénztárnak 
500 koronás adományért. Az egylet iránt 
érdeklődőknek szívesen küld alapszabályt, 
évi jelentést és ismertető iratokat az egylet 
központi irodája: Budapest, V i l i ,  József- 
utca 23. sz a., az egylet saját házában.

— Az orvosvilág egyhangú véleménye, 
hogy manapság a gyermektáplálás csak úgy 
lesz tökéletesen végrehajtva, ha az elválasztás 
pillanatától kezdve a gyermekek Phosphatine 
Faliéres-el lesznek táplálva. —  E  kiváló 
tápszer értéke megbecsülhetetlen, a gyerme
keket a fogzás nehéz időszakán zavaitalanul 
segíti keresztül és a fejlődés biztosításánál 
első.angu szerepet játszik. Nemcsak csecsemők, 
de serdülő gyermekek is szedik a Phosp- 
hatine Faliéres, mert a leghatásosabb tápláló 
anyagokat tartalmazza.

— Tűz. Versegen f. hó 18-áu kigyulladt 
Németh István ottani lakos cserép fedelű 
lakóháza s teljesen leégett. A tűz keletkezé
sének okát a csendőrség erélyesen nyomozza.

— Üzelmek a gazdák rovására Gaz
dáink nem képzelhetik, h<>(>y a tavalyi esős 
ősz következtében mily nagy tömegben 
hoznak az idén forgalomba részint jóhisze- 
müleg, részint tudva csekélyebb értékű sőt 
egészen értéktelen magféléket. Minél alacso-
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nyabb árakon kínálják, annál biztosabb, 
hogy például a répamag, melyből a hírhedt 
bizenci hibás, selejtes áru több ezer zsákkal 
van a vidéken elhelyezve, —  legtöbb eset
ben dohos és általában igen rosszul csírázik, 
sőt az északnémetországi között is van ilyen 
elég az idén. Ami pedig a lóherét illeti, 
köztudomású, hogy a múlt napokban érkezett 
Fiúmén át Magyarországba mintegy 20waggon 
olasz rostaalja, melynek az a hivatása, hogy 
honi lóhere közé kevertessék. Nem is szólva 
a lucernáról, melyre nézve az „Erdélyi 
Gazda44 szaklap március 16-iki számában is 
megírta, hogy a teljesen értéktelen turkesz- 
táni lucerna nagy tömegben került Bécsből 
magyar vidéki kereskedőkhöz. Jó  lesz tehát 
nagyon vigyázni, maradjunk meg a régi 
megbízható cégeknél és ne üljön föl se 
kereskedő, se gazda az említett igen alacsony 
ajánlatoknak, melyeknek célja nem egyébb, 
mint a hasznavehetetlen portékán akármilyen 
áron túladni. Ha gazdáink nem elég óvatosak, 
akkor nagy bajok lesznek és csodákat fog
nak ez évben tapasztalni.

— Közgyűlés. Az aszódi Chevra Kadisa 
szentegylet f. hó 18-án tartotta három évi 
rendes közgyűlését az izraelita hitközség 
tanácstermében, amelyen a helybeli tagok 
majdnem valamennyien, a vidéki tagok közül 
pedig számosán vettek részt. A közgyűlést 
Feuermann József elnök nyitotta meg és 
egyben megtette jelentését az egylet három 
évi működéséről, amit a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vett. Ez után következett 
a közgyűlés második pontja: a tisztujitás, 
amelyet Fleiszig Mór vezetett teljes pártat
lansággal és a közgyűlés megelégedésére. A 
Chevra Kadisa elnökének ismét Feuermann 
József lett megválasztva, aki már évek óta 
a legnagyobb mértékben bírja a tagok bizal
mát és az egylet körűi már hosszú évek 
során át mint képviselőtestületi tag, később 
mint alelnök, az utolsó esztendőben pedig 
mint elnök kiváló érdemeket szerzett magá
nak. I-ső alelnökké Manőver Adolf (régi), 
Il-ik alelnökké Diamant Mórion (uj), pénz
tárnokká Kaufmann Imre (régi), ellenőrré 
Vas József (uj). A képviselőtestületbe be
választattak : Fleiszig Mór, Reiner József, 
Forschner Mór, Weiner Dávid, Lővy Vilmos, 
Dénes Jenő, Békéi Lipót, Waldmann Samu, 
Vas Mór, Markbreit Zsigmond, Salzer Nán
dor, Lővy Manó, Neumann Ármin, Héviz- 
györk, Hirschler Ignác, Verseg, Hanofer 
Károly, Túra, Neumann Géza, Bag.

A választás után következett az uj tagok 
felvétele, majd az indítványok.

A közgyűlést este fél 8 órakor társasvacsora 
követte a gyönyörűen feldíszített és fényesen 
kivilágított hitközségi tanácsteremben, a 
melyen a tagok oly nagy számban vettek 
részt, hogy a terem szűknek bizonyult és a 
mellékhelyiségben is kellett teríteni. Az 
természetes, hogy a társaság a késő órákig 
együttmaradt, hiszen a lakomát készítő 
hölgyek ismert konyhai művészete a társa
ságot a remek ételekkel elragadtatta és derűs 
jókedvre hangolva ottmarasztotta. Asztal
bontás után a vendégeket Feuermann József 
elnök teára hívta meg házához, ahonnét a 
társaság csak hajnal tájt oszlott szét egy 
kellemesen eltöltött estnek az emlékével

— Versenytárgyalás. Túra nagyközség
a községi jegyzői lakás és az iskolaépület

átalakítására versenytárgyalást hirdet. Az 
ajánlatok a községi elöljárósághoz f. évi 
április hó 1-ig benyújtandók. A verseny- 
tárgyalás április 5-én délelőtt 9 órakor a 
község elöljáróságánál lesz megtartva. —  A 
versenytárgyalás a hivatalos lapban lett 
közzétéve, amelyet a hivatalos körökön kívül 
alig olvas valaki; vájjon nem-e helyesebb 
lenne, illetve jobban célravezető az, ha a 
községi elöljáróságok az árlejtéseket a hiva
talos lapon kívül még a járásban mindenütt 
elterjedt Aszódi Hírlapban is egy közösen 
megállapítandó méltányos árban leközöltet- 
nék, hiszen ezt a járás minden iparosa és 
kereskedője olvassa és igy tudomást szerezve 
az árlejtésről a versenytárgyalás eredményét 
bizonyára tetemesen fokozná. A csekély 
áldozatot megokolttá teszi a községnek ezáltal 
elérhető aránylag nagyobb kínálat, ami vi
szont határozottan anyagilag is biztosítana 
előnyöket a községeknek,

S z e rk . Ü zenetek.
-  N. P., Bag. Azt Írja nekünk, hogy 

községükben a március 15-ét a megszokott 
módon és keretben, a tanítóság, a tanuló
ifjúság, a plébános és a közönség részvéte
lével, istentisztelet és a honvédsirok meg
koszorúzásával megünnepelték. Ez szép és 
helyes. Azt Írja továbbá, hogy mindenki ott 
volt, csupán a község elöljárósága, a biró 
és képviselőtestület tündököltek távollétükkel; 
ezt Önnel mi sem tartjuk helyesnek. De ezt 
oly hosszasan lapunkban közölni nem tud
juk, de különösen nem oly modorban.

1. A lepecsételt borítékba zárt Írásbeli 
ajánlatok alólirott tömeggondnok irodájába 
1913. évi március hó 28-án délutáni 
5 óráig adandók be s azok beadásával 
egyidejűleg a becsérték 10 °/o-a vagyis 
35 kor. 04 fül. mint bánatpénz készpénz
ben a tömeggondnok kezeihez leteendő, 
különben az ajánlat nem lesz tárgyalás alá 
bocsátva.

2. A csődválasztmány 1913. évi március 
hó 29-én délután 3 órakor bontja fel az 
ajánlatokat és fog azok felett határozni.

3. Ajánlattevő ajánlatához feltétlenül kötve 
van, mig a csődválasztmány fentartja magá
nak a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok el 
vagy el nem fogadása felett saját belátása 
szerint szabadon határozzon s azokat elfogadni 
nem köteles.

4. 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 
nem vállal.

5. Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a 
csődválasztmány elfogadja, tartozik a bánat
pénzt a vételára 24 óra alatt kiegészíteni, 
nyugta bélyeget és vételi illetéket tömeg
gondnok kezeihez lefizetni s köteles az 
árukat az ajánlat elfogadásától számított 
3 nap alatt átvenni és elvitetni.

6. 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.

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

8. A leltár és az áruk a csődtömeggond- 
noknál való előzetes jelentkezés niellett és 
annak közbenjöttével március 25, 26, 27 és
28-án délután 3— 5 óráig megtekinthetők.

Kelt Aszódon, 1913. évi március hó 20-án.

Dr. Glück Adolf

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen Irmuska 

leányunk, illetve testvérünk elhunyta 
alkalmából jóleső részvétükkel nagy 
bánatunkat enyhíteni igyekeztek, ez 
utón is fogadják hálás köszönetünket.

Aszód, 1913 márc 22.

Bursits Lajos 
és családja.

(sődtomegtladfri hirdetmény.
Alulírott csődtömeggondnok közhírré leszi, 

hogy a vb. Weisz László aszódi bej. cég 
csődtömegéhez tartozó s a Fő-utcában (dr. 
Hercz-féle ház) levő üzlethelyiségben el
helyezett, a csődleltár 450, 451, 455, 458, 
460, 462, 463, 471, 472, 475, 480, 481, 
484-489, 491, 494, 496, 499, 502, 508, 
512, 514. 515, 517, 519, 529 532, 534,
538, 545, 548, 549, 555, 804 és 805 tételei 
alatt 350 kor. 40 fill. becsértékü és 445 kor 
96 fillér beszerzési árban felvett fűszeráruk 
(Frank-kávé, borsó, cukorka, gyufa stb.) 
a csőd választmánynak 1913. évi márczius 
hó 19-én kelt határozata értelmében zárt 
írásbeli ajánlati verseny alapján és pedig 
együttesen eladatnak a következő feltételek 
niellett:

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozilióval bevont Hi
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetöfedélleniez.

VÉD TELEN Ü L TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

]\/lm den jóizlésü ember

ruháját
jj Aszódon

Pálinkás István
; angol férfi-' és női szabód
| VI1 nál készítteti el.

Ha bárminő
nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzetikönyv és napló, ugy forduljon a 
Petőfi-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 Petöfi- 
nyomda könyvkötészete ajánlja magát 
egyszerű és diszkötések legszebb 

kivitelére.
Ugyanitt kaphatók

bornyihfántartásoK és bortörvény* 
Kivonatok.

„Styria-Universal“
Kötöqének

parfumcric J  H E Z ,*i,,a,sm,ár
háztartási, kozmetikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili Losonci-utca 13 0 .

Olcsí rdsláwhct.
1 kor. 50 filléres alkalmi csoport, kizárólag 

március hó végéig érvényes.

I nagy üveg valódi francia vi ágparfum (bármely 
illatban),

3 drb. valódi francia virágszappan (bármely illat
ban, Rambouillet gyártmány),

1 üveg legfinomabb brillantin,
1 drb. angoliapasz nikkeltartóban,
tehát összesen 6 drb. 1*50 K. :: Portó 20 fillér.

2 kor. 60 filléres alkalmi csoport, kizárólag
március hó végéig érvényes.

3 drb. valódi francia parfüm (bármely illatban),
3 drb. valódi francia szappan (bármely illatban, 

Rambouillet gyártmány),
1 üveg brillantin (bármely illatban),
2 drb. angoltapasz nikkeltartóban,
tehát összesen 9 drb 2 60 K. :: Portó 40 fillér.

Komoly ajánlat, kizárólag reklámcélokat szolgál 
anélkül, hogy részünkre hasznot biztosítana.

Postai szállítások naponta eszközöltetnek utánvét 
mellett Csomagolási költséget nem s/ámitunk. 
Négy koronán aluli megrendeléseknél a pénz 
előre beküldendő (Lehet bélyegekben is) 40 fillér 
portódijjal.

Illatszer és háztartási értesítőnket ingyen 
és bérmentve küldjük.

P a rfu m erie  ’HEZ’ i l la tsz e r tá r  I 

vezetősége.

T a n o n c n a k
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 
clőkép/ellséggel, fizetésmellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdába n Aszódon.

5tyria-Kötögépgyár Graz, HL

■i it  1 / a 1+ c í?  o  1 Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
i N 0  K O l l S c  6 1  a húsvéti idényre raktáramat teljesen felszereltem.

, , Fővárosi nívón álló legdusabb választékú raktár

p c n z c t  levélpapírok és írószerekben, I
Budapesten, mese' és képeskönyvekben,

tolikések, zsebirónokban,
♦  praktikus ajándéktárgyakban.

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

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom'
_ dái*> könyv, papír' és írószer'
a husvet! || kereskedése Aszódon.

Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

ÖN KÁROSODIK

Hit Vagy háromszobls
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Vízmentes

crép e -p ap ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petöfi-nyonidában. Aszódon.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést 
elfogad és azokat házhoz szállítja a
Petőfi-nyomda, Aszódon.

hogyha nem hirdeitei:
hogy van eladó háza, lelke,
hogy van kiadó lakása, s/obája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi Hírlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.
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