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K özségi ügyek.
Régen vajúdó érdekes kérdésben 

döntött a m. kir. Belügyminiszter — 
községünk elöljáróságához f. hó 9-én 
beérkezett 22264/913. IV. a. szánni 
határozatával.

A község képviselete ugyanis hosz- 
szas gylilésezés után kimondotta, mi
szerint az aszódi róni. kath. temető 
melletti 1554 3 helyrajzi számú telek
könyvezetlen vízmosásos terület tu
lajdonjogának telekkönyvi bekebelezé
séhez szükséges engedélyt az aszódi 
volt úrbéres, telkes és zsellérlegelőben 
részes, szervezett közbirtokosságnak 
megadja.

A község eme véghatározatát a 
vármegyei törvényhatóság felebbezés 
folytán, de egyébként is hivatalból 
felülvizsgálat alá vevén, megsemmisí
tette.

A község képviselete ugyanis azon 
az alapon volt hajlandó a tulajdonjog 
bekebelezési engedély kiadására, hogy 
a kérdéses terület, amelyből a Bentsik- 
fele családi sírbolt és a községi köz
temető területe kihasittatott, (az előbbi 
adásvétel utján, ez utóbbi hivatalból, 
a képviselet rendelkezésére) köztudomás

Az öreg Budai.
Budai ur kényelmesen elhelyezkedett a ku

péban, a bőröndjét felrakta a hálóba, szépen 
gondosan elhelyezte a kalapját, kikereste a 
nagykabátja valamelyik zsebéből az utazó 
sipkáját, egyet-kettőt rázott rajta, hogy kisi
muljanak a ráncok, a fejére tette és végre 
letilt A legjobb helyre ült, a sarokba az ab
lak mellé és szinte kéjesen fúrta magát be a 
bőrmélyedésbe. Budai urnák elvei voltak, a 
mennyire az ilyen Budai uraknak elveik van
nak, ezek közé tartozott az az egészségi fő- 
elv, hogy az ember a vonaton mindig a me
netékek irányában üljön.

Eközben a vonat lassan kifutott a pálya
udvarból, az ablak mellett először lassan, 
aztán fokozatos gyorsasággal tűntek tova há
zak, lámpák, emberek, majd mikor egészen 
kijutott a városból, teljes gőzzel falta a kiló
métereket. A fény, amely eddig kintről még 
belopódzott a kocsiba, most már eltűnt és 
csak egy nyomorult m. á. v gázlámpa vi
lágította be a fülkét és Budai urat.

Budai ur nem volt valami feltűnő férfi
szépség vagy pláne Adonisz. Nem is volt

szerint emberemlékezetet meghaladó 
idő óta a nevezett közbirtokosság 
tulajdonában és birtokában van, azt 
használja s annak használhatóságáról, 
nevezetesen fásításáról gondoskodik.

A vármegye törvényhatósága a köz- 
ségi véghatározatot azon indokolással 
semmisítette meg, hogy a határozat
ban hivatkozott köztudomás jogalapul 
el nem fogadható.

A m. kir. belügyminiszter a vár
megyei törvényhatóság eme végha
tározatát, indokainál fogva jóváhagyta. 
A politikai község szempontjából eme 
miniszteri döntés elvitázhatatlanu! ked
vező, mert a birtokába jutott egy olyan 
területnek, amelyet azelőtt magáénak 
nem tudott s amely fekvésénél és 
terjedelménél fogva, figyelemmel a 
község fejlődésére, azt talán már a 
közel jövőben tetemes beruházási 
kölcsöntől fogja megmenteni!

Igaz ugyan, hogy a közbirtokosság
nak még mindég módjában áll az 
ügyet rendes polgári peresutra vinni, 
kérdés azonban, hogy ezekután s a 
politikai községgel szemben a bizony
talan kimenetelű pert megkockáz- 
tatja-e ?

olyan elegáns, mint egy skót lord, nem, Bu 
dai ur csak egy egészen egyszerű ötvenéves 
polgárember volt, olyan arccal, mint amilyen 
az egészen egyszerű polgárembereknek lenni 
szokott, nem is Pesten, hanem Budán. Jó, 
becsületes vonásokkal, nagy bajusszal és 
igazán mindennel, ami rendszerint egy ilyen 
archoz tartozik.

Ahelyett azonban, mint ahogy egy ilyen 
rendes emberhez illenek, ez az ur éjszakai 
nyugalomra készült volna, ahelyett Budai ur 
elgondolkozni látszott. Keresztbe rakta a lá
bait és az orrát az ablaküveghez nyomva ki
bámult az éjszakába. Az ablak homályos lett 
a meleg párától, melyet Budai ur rálehelt. 
Budai ur letörölte. Mikor megint párás és 
homályos lett, Budai ur elgondolkozva fel
emelte a mutatóujját és ráírta az ablaküvegre 
Vilma. Vilma volt Budai ur felesége és Vilma 
volt az a nő, aki miatt Budai ur most a vo
naton ült és aki miatt otthagyta az üzletét, 
a vendéglőjét Budán, a régi jó törzsasztalt 
meg mindent, amihez már jó pár éve szokva 
volt Otthagyni mindent, minden kényelmet, 
melegséget, amihez az ő teste szinte már 
hozzá nőtt, rettenetes tragédia volt az ő éle
tében, ép olyan mint az, amelyik arra kény-

A javitónevelő-intézeti 
tisztikar hangversenye.

— 1913. évi április 6. —

Mint művészi eseményre gondolhatunk visz- 
sza a ni. kir. javitónevelő-intézet tisztikarának 
április 6-án tartott hangversenyére. Igazán 
csodálattal kérdezzük, hogy ha kicsiny vá
roskánknak ennyi sok kiváló zenei képességű 
és tudásu lakosa és a zenéért ily nagy mér
tékben lelkesedő közönsége van —  miért kell 
éveknek elmúlni, hogy ily művészi, kellemes 
emlékű estében lehessen részünk ?  Már a con- 
cert kezdetét jelző időben zsúfolásig megtöl
tötte a díszes publikum az Ízléssel szépen 
feldiszitett termet. Az agilis rendezőség a 
megjelent hölgyeknek a javítóintézet messze 
hires szegfűivel kedveskedett — ez által is 
emelve a sok szép toilette díszét — valóságos 
szegfüvirágos kertté varázsolta át a termet.

De nem csak külsőségeiben volt gyönyörű 
a hangverseny, hanem belső művészi tartalom 
tekintetében is. A szereplők művészi tudásuk 
legjavát adták s a díszes közönség oly nagy 
megértéssel élvezte végig a hangversenyt, 
hogy még a főváros hangverseny termeinek 
publikuma is tanulhatott volna tőle.

Hogy a hangverseny művészileg és erköl
csileg ily nagyszerűen sikerült, abban nagy 
része volt a védnöknőnek Ducker Ödönné 
úrnőnek, aki lelkes agitálásával, támogatásá
val e szép estének egyik megteremtője volt. 

Azonban az anyagi siker sem maradt el

szeritette, hogy most, hideg és viharos éj
szakán vonatra üljön és rohanjon neki, neki 
az éjszakának.

Budai ur elhúzta a fejét az ablaktól és 
uekitámasztotta a bőrtámlának ésgondoikozott, 
gondolkozott erősen, kegyetlenül és látszott 
rajta, hogy szegény koponyájának rettenes 
munka ez a fejtörés és egyúttal sirósan ke
serű is, mert szája szegletébe egy szomorú 
ránc húzódott.

— Mit csináljak, mit csináljak, most, mikor 
kezdek már egészen öreg lenni és egészen 
nyugodt, akkor jön ez a tragédia, ez a bor
zasztó szerencsétlenség a meggyötört öreg 
fejemre . . . Megszökik, megugrik egy kö
lyökkel, egy huszonöt éves fráterrel, mert el
kábult a lakk cipőitől, a ruháitól vagy mit 
tudom én m itől? Itt hagy mint egy megunt 
játékot, . . . hát mit kezdjek. Nem drága 
fiatal ur, azt az örömet nem fogom neked 
megszeiezni, hogy az öledbe ültessem azt az 
alig húsz esztendős asszonycsodát. Elveszem, 
visszaveszem, ha belepusztulok is. Vagy . . .

Budai ur dühösen nézett az ajtóra. A ka
lauz két hölgyet tessékelt be. No még csak 
ez kellett! Hát nem lehet már nyugodtan gon
dolkozni sem. És különben is, próbáljunk 
aludni.
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az erkölcsi siker mellett. 535 korona jutott 
tisztán a nemes célra. A fáradhatatlan ren
dezőség munkája tehát minden tekintetben 
gyönyörű gyümölcsöt termett.

A vonós négyes Beethoven La rge ttó jáva l 
kezdődött a hangverseny. Akik tudják, hogy 
mit jelent a vonós négyes összjátékának ne
hézsége, elismeréssel hallgatták Beethoven va- 
rázsos muzsikáját. Amidőn őszinte elismerés
sel gratulálunk a quartet tagjainak : Filipek 
Sándor, Libuc József, Hartyánszky Vilmos, 
Rosner Lajos uraknak, azon reményünket fe
jezzük ki, vajha állandósítva a Filipek-Rosner 
négyest, még többször ily classikus zene 
élvezéséhez juttathatnának bennünket.

A műsor második pontja Arany-Révfy me
lodrámáját jelezte: a Tetem rehivást. A min
denki által ismert költeményt Füsti Molnár 
Lajos ur gyönyörű orgánumával s kiváló elő
adó képességével egészen életre keltette ; ter
mészetesen a hang szinességével elért hatá
sokban óriási része volt Hoczmann Istvánná 
Mazanecz Janka úrnőnek is, aki pillanatokra 
precíz kisérő zongora játékával teljesen hozzá 
simult a hang kifejező erejének effektusaihoz. 
Nagyon melegen tapsolták mindkét szereplőt.

Fan tasie  G-moll Beethoven-től előadta 
Halász Blanka urhölgy. Hogy mily gyönyörű 
és mindig üde, friss muzsikát irt Beethoven, 
azt ékesen bebizonyította Halász Blanka ur
hölgy brilliáns játékával. Az önállóan felfogott 
fantasiet benső, finom átérzéssel adta elő. A 
legfejlettebb technikát igénylő részleteknél stí
lusos zongora-játékban gyönyörködhettünk.

Forró, lelkes tapsokkal honorálta a közön
ség a még emlékezetünkben soká élő szép 
játékot.

Largho. A szép dallamos Hándel áriát szó
laltatta meg egyik nagyon zeneszerető te
hetséges muzsikus ismerősünk Rosner Lajos 
ur gordonkáján. A kifejező, fordulatos játék 
sokat nyert a már ismert kisérő Hoczmann 
Istvánná Mazanecz Janka úrnő tökéletes kí
séretével. Oly lelkes ovációkban és tapsokban 
részesültek, hogy újabb és újabb számokat 
kellett előadniok.

A két gránátos-t a meseszép Schumann 
dalok egyikét és Makray L. Lem ondás cimü

Végignyulik az ülésen. A két hölgy el
helyezkedik! Egy ideig csend. A nők, mikor 
már azt hiszik, hogy a férfi alszik, halkan 
beszélgetnek, a mely halkságot még tompít 
a kerekek kattogása.

— Te, ez a Budainé. Utóvégre is aljasság. 
Jön ez a Budai, ellátja minden jóval és most 
. . . már két év után. Hát jó, ha nem sze
reti. De tisztelje a nevét. Borzasztó. A másik 
asszony elgondolkozva válaszolta: Minden
kinek joga van az élethez. Mikor az a Budai 
feleségül vett egy fiatal asszonyt öreg tejjel, 
el lehetett ilyenre készülve. Mi van ilyenkor ? 
Vagy mi lesz ilyenkor. Okvetlen egy erősza
kos visszafordulás, visszanézés az elmúlt felé, 
a fiatalság, a tavasz felé. Látod, hogy voltak 
szép órák, volt tavasz. De ha nem volt ebből 
semmi, mit ért az élet ?  . . . Egyszer egy 
intelligens nő megrázza a vállát, összeszoritja 
az öklét . . .  és itt van egy Budainé. Le
szűrve mindent, ilyen tulajdonképen az Élet 
etiquetteje.

Budai ur feleszmélt. Hát ez a z ?  Az ifjúság, 
a vér, amit nem lehet letagadni. Amit ő félve 
érzett, a vénség hajnalát.

A vonat berobogott egy nagy állomásra. 
Budai látta, hogy a másik sinpáron rögtön 
indul egy vonat visszafelé. Felugrott, lekapta 
holmiját, jegyet váltott és felszállott arra a 
másik vonatra.

Schild Márton.

ASZÓDI HÍRLAP

dalát adta elő dr. Faludi Sándor ur kellemes, 
lírai színezetű hangon.

Ami dr. Faludi Sándor ur magas bariton 
fekvésű hanganyagán kívül bennünket a leg
inkább meglepett, egész sorozatban mondható 
csak e l : a meleg átérzés (ami különöseb
ben a Lemondás cimü dalnál volt észlelhető), 
a finom hangkezelés — s a szavaknak tisz
tán, jól érthetően való kiejtése. A kisérő zon
gorajáték annyira pontos és alkalmazkodó 
volt, hogy valósággal azt kellett volna hin
nünk, hogy dr. Faludi Sándor ur saját maga 
kiséri énekét. De könnyen érthető lesz ezen 
csalódásunk, ha figyelembe vesszük, hogy az 
énekkisérő nehéz feladatát kiváló készséggel 
és figyelemmel dr. Faludi Sándorné úrnő 

| látta el.
Souven ir de Mozart A-dur. Alárd-tói. 

Már a négyesben csillogó ludásu hegediijá- 
tékost ismertünk meg Filipek Sándor ur sze
mélyében, aki virtuóz technikával oldotta 
meg Alard e kiváló müvének is minden ne
hézségét. Igazán hivatott classikus hegedűs. 
A kíséretet teljes megértéssel és precizitással 
Halász Blanka urhölgy látta el. A lelkes tap
sokra újabb számmal kedveskedtek, majd a 
szűnni nem akaró tapsokra Filipek Sándor 
ur egy szóló számban ragyogtatta virtuóz 
technikáját.

Egyveleg-gel fejezte be a vonós négyes 
a hangversenyt, amelynek ez utóbbi szerep
léséről fokozottabb mértékben megismétel- 
hetnők a fentebb mondottakat. Az egyveleg 
összeállítása a következő vo lt: „Zelin Mádchen 
und kein Marin", „Dieschöne Galathé", No. 
§. 3. „Pique Danié", „Banditenstreich."

A közönség a kedves est felejthetetlen em
lékeivel csak lassan oszladozott szét. Még 
említjük, hogy a figyelmes rendezőség me
sébe illő szép virágcsokrokkal lepte meg a 
hölgyszereplőket.

A remek virágcsokrok és a terem gyönyörű 
díszítése Nádassy főkertész ur kiváló ízlését 
dicsérte. R. K.

Hírek.
— Ünneplés. F. hó 6-án fényes ünneplésben 

részesítették tisztelői dr Gallovich Győző tú
rái plébánost kir. tanácsossá történt kineve
zése alkalmából. Az ünnepelt tiszteletére ren
dezett vacsorán a környék szine-java meg
jelent. Ott voltak Micsinay Ernő takp igazgató, 
Minarik János jószágigazgató, Elefánty Kálmán 
főjegyző, Kim Elemér intéző és még számo
sán. Az ünnepély — melynek legkimagaslóbb 
pontja az Qnnepeitnek a hozzá intézett fel
köszöntőre tartott beszéde volt — a legjobb 
hangulatban a késő éjjeli órákig tartott.

— Közgyűlés. Az Aszódi Hitelbank és Ta
karékpénztár a f. hó 9-én tartott közgyűlé
sében az üresedésben levő egy igazgatósági 
tagsági helyre Furherr János kir. főerdőmér- 
nököt választotta meg.

—  Halálozás. Weiner László váckisujfalui 
tekintélyes földbirtokos és kereskedő f. hó 
10-én életének 65-ik évében szivszélhüdés 
következtében hirtelen elhunyt, nagy bánat
ban hagyva vissza özvegyét szül. Hercz Etelt 
és gyermekeit, valamint nagyszámú rokon
ságát. Az elhunytat -  akiben Weiner Lipót 
aszódi kereskedő édesatyját, Weiner Dávid 
vendéglős testvérbátyját gyászolja, — folyó 
hó II-én Aszódra szállították és fiának há
zából az aszódi izr. temetőbe örök nyuga

lomra helyezték. Gyermekein, testvérein és 
rokonságán kívül igen nagyszámú gyászoló 
közönség kisérte utolsó utján. Nyugodjék 
békében.

— Ünnepély a leánynevelő-intézetben.
Az aszódi ág. hitv. ev. leánynevelő intézet az 
1848-iki törvények szentesilésének napját 
igen szép hazafias ünnepély keretében ün
nepelte meg. Délelőtt 9 órakor gyűltek össze 
a tanári kar vezetése alatt úgy a bennlakó, 
mint a bejáró növendékek az intézet dísz
termében, ahol a műsor egyes számait az in
tézet növendékei nagy ügyességgel és kiváló 
precizitással adták elő. A műsora következő 
számokból állt: 1. „Magyar induló" Therntől 
zongorán 6 kézre előadják: Bányai Flóra I.
o. n. Dubovecz Ida és Dobrik Gizi II. o. n.
2 . „A  magyarok istene" Lampérth Gézától, 
szavalja : Pribay Ilona I. o. n. 3. „Valami 
rejlett bánat" Lányi Ernőtől, zongorán elő
adja Steiner Rózsi IV. o. n. „Régi hangok" 
Nyizsnyaitól zongorán előadja Huszár Boriska
111. o. n. 4. „A  honleány" Rudnyánszky Gyu
lától, szavalja: Neuman Margit II o. n. 5. 
„Magyar ábránd" Horváth Gézától, zongorán 
előadja: Obendorf Manci IV. o. n. 6. „H u 
nyadi induló" Erkel Ferenctől, éneklik a kar
ének növendékei. 7. „A  48-as törvények szen
tesítésének emlékünnepe", irta és felolvassa 
Brebovszky Ilona gazd. isk. növ. 8. „Eredeti 
Rakóczy nóta", zongorán előadja Spitzer 
Irén IV. o. n. „Rákóczy induló", zongorán 
előadja Sidlauer Juliska III. o. n. 9. „M i a 
haza* Ábrányi Emiltől, szavalja Jankó Mar
git III. o.' n. 10. „Szózat" Liszt Ferenctől 
(Gobbi átirat) zongorán négy kézre eladják: 
Francsek Ilona és Zechmeister Ilona gazd. 
növ. 1 1 . „Petőfi a Hortobágyon" melodráma 
Hetényi Albert és Várady Antaltól, előadják : 
Kurtz Olga és Rothermel Erzsiké II. o. n.
12. „Himnusz* Erkel Ferenctől, éneklik a kar
ének növendékei.

— Április 11-ikét a szokott módon ün
nepelték meg az aszódi ev. gimnáziumban 
is. A felsőbb osztályok növendékei szavala
tával és hazafias dalok eléneklésével fejezték 
be a nap jelentőségét méltató ünnepélyt.

— Piroskakas Bagón. Folyó hó 8-án 
délután fél 4 órakor Bagón Erzsébet-ut 
102. sz. Balázs János gazdálkodó tulajdonát 
képező ház végében elterülő szérüskertben 
tűz ütött ki. A tüzet a károsult öt éves kis 
fia csinálta gyújtással. A tűz vehemens ter
jedése a bagi önkéntes tüzoltótestület gyors 
segélynyújtása következtében a lakosság 
kellő támogatása mellett félóra alatt lokalizál
tatok. Mint 3 kocsi rakományból álló 
lazán rakott kiszáradt alom szalma boglya 
alá hevenyészett fészerben gyújtotta az őt 
éves kis gyermek a tüzet, úgy a lángok és 
füstfellegek felkorbácsolva a légáramlat kö
vetkeztében messze ellátszottak. így nyert 
tudomást Hévizgyörk, Galgahéviz, Aszód 
önkéntes és a m. kir. javitónevelő-intéiet 
tűzoltósága a veszedelemről. A teljes szél
csendben sikerült a tüzet megfékezni s igy 
a segilségül érkező tűzoltók Bag község 
közönségével együtt örvendtek, hogy nekik 
már nem akadt munkájuk. A kár jelenték
telen, mintegy 30 koronát lesz ki, biztosítva 
nem volt s tekintve, hogy a kárt szenvedett 
nagyon szerencsés körülmények között 
menekült meg nagyobb tűzkártól, intő példa 
lehetne a jövőre, hogy kellő biztosításról 
gondoskodjék. Végül ez. alkalomból meg
győződhettünk járásunk tűzrendészetének 
fejlesztésére törekvő intézkedések beválásáról,

1913. április 13.
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mert látjuk, hogy rövid 25— 30 perc alatt 
egy községben a vész színhelyén öt tüzoltó- 
testtilet áll készen öt erős vészvonattal s 
mintegy 70 főnyi szakavatott tűzoltóval az 
emberélet és vagyonbiztonság mentőjéül. 
Bag község elöljárósága a segélyül érkező 
tüzoltótestületek parancsnokainak önfeláldozó 
s jelentékeny tevékenységet kifejteni igyekvő 
megjelenés és fáradozásáért hálás köszönetét 
fejezte ki.

— Gondos házigazda. Pongrácz Róza 
a múlt évben Csernóczki János aszódi 
lakosnál lakott házbérben. Egy alkalommal 
észrevette, hogy 1 drb. női arany gyűrűje 
eltűnt, figyelte a gyűrűt s azt f. hó 5-én 
egy nőnek az ujján meglátta ; azzal beszél
getve megtudta, hogy a gyűrűt Csernóczki 
János adta el, panaszt tett a csendőrségen, 
ahol intézkedtek, hogy a gyűrű őrizetbe 
vétessék s Csernóczkit pedig, aki beismerte 
a lopást, a hatóságnak feljelentették.

— Anyák iskolájában arra fektetik a 
legnagyobb súlyt, hogy mivel legyenek a 
gyermekek akkor táplálva, ha a természetes 
táplálás az emlőn keresztül megszűnik ?  Ez 
iskola egyetlen tanítása, hogy minden anya 
tudomást szerezzen a Phosphatine Faliéres 
létezéséről és annak pótolhatatlanságáről. Ki 
Phosphatine Faliéres-el táplálja gyermekét, 
annak eredményes munkája biztosítva van, 
mert nincs jobb és értékesebb tápszer ; kel
lemes izü, könnyen emészthető, a fogzást 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer 
fejlődését.

— Olcsó bor. Olcsón akart borhoz jutni 
Bányánszki Pál aszódi lakos vasúti raktár 
munkás; ugyanis f. hó 7-én reggel V*5 
órakor az aszódi állomáson levő raktárnál 
egy Balassagyarmatra menő boros hordót 
megfúrt s abból a bort egy toll csövén át 
egy 2 literes üvegbe eresztette, azonban 
kedves mulatságát Sándor Ferenc őrmester 
és Csécsei István csendőr megzavarták, 
mert tetten érték, midőn a bort az üvegbe 
eresztette, azt tőle elvették, ölet pedig a 
törvényszéknek feljelentették, ahol biztosan 
meg fogják jutalmazni jó cselekedetéért.

— Újfajta udvarlás. Uj módját találta 
ki az udvarlásnak Benkő Gábor hevizgyörki 
legény, ugyanis amiért szeretője Tóth 
Erzsébet múlt h > 16-án éjszaka nem ment 
ki hozzá az utcára, a lakásuk ablakat be
verte, ezen udvarlásával megfelelő elbánást 
biztosított magának a járásbíróságnál, ahova 
feljelentették.

— A kedves vő. Katona Máté bagi lakos 
összeveszett feleségével, aki otthagyta s 
hazament szüleihez. Katona azonban ebbe 
semmi áron nem akart belenyugodni s f. hó 
7-én éjszaka 1 órakor apósának Katona Pál 
bagi lakosnak ablaka alatt megjelent, ott a 
feleségét követelte, majd pedig az ablakon 
egy forgó pisztolylyal kétszer belőtt. Nagy 
szerencse, hogy golyója senkiben kárt nem 
tett, Katona Máté ezután egy szőlőkaróval 
apósa ablakait beverte. A biróság a kedves 
vő uramat bizonyosan örömmel fogja üdvö
zölni hősködéséért.

— Társas utazás Svédországba, Norvé
giába. Ú tirány: Budapest, Berlin, Stockholm, 
Trondhjem, Bergen, Kristiánia, Koppenhága, 
Hamburg, Berlin, Budapest. Mindenütt 2— 
3— 4 napot töltünk s apróbb kirándulásokat 
teszünk a környék nevezetesebb helyeire, 
Trondhjenitől Bergenig a Fjordok közt

hajón. Bergentől Kristiániáig Norvégia leg
szebb hegyi vasútvonalán utazunk. Indulás 
Budapestről julius 4-én. Az ut 26 napig 
tart s minden kiadást beszámítva teljes 
ellátással 580 koronába kerül. Jelentkezni 
lehet május 20-ig László Bélánál a Kassai 
Hírlap szerkesztőjénél és Makfalvi Ferenc 
felsökeresk. isk. tanárnál (Kassa, Mikes-utca 
10.), akik szívesen küldenek részletes 
programmot.

— Megszabadult a férjszerzés gond
jától, az a boldog leány, aki a Képes Hét 
lencsepályázatának kelengye diját megnyeri. 
Ennek a csodájára járnak most Budapesten 
a Bécsi-utcában, ahol a Kuuz József és 
Társa áruházának legnagyobb kirakatában 
ékeskedik ez a gyönyörű ajándék.

— A mozi mai műsora: délután 5 órá
tól : Az áruló arckép. Színes dráma 2 fel
vonásban. Madagaszkárban. Természetes. A 
kocsis bosszúja. Komikus. Az aranykutatók. 
Természetes. Szerelem előtt nincs gát. Hu
moros. Gázszag van ! Kacagtató.

— A halottas társulatok niegrend- 
szabályozása. Az uj biztosítási törvénnyel 
kapcsolatban, a belügyminisztériumban ter
vezet készül a temetkezési egyletek meg- 
rendszabályozására. A tervbevett rendelke
zések szerint, ezen egyletet rendes halál
esetre szóló biztosítási intézetnek fogják 
tekinteni és meg fogják tőlük követelni a 
rendes biztosítéki alap kimutatását. Ha ilyet 
nem fognak tudni felmutatni, akkor azokat 
irgalmatlanul feloszlatják. A biztosítási tör
vény szerint a megmaradó temetkezési és 
leánykiházasitó egyletek is az országos biz
tosítási hivatal felügyelete alá fognak tartozni.

K ö zg azd aság .

az idei átutalással 2,219.026 korona 79 fillért tesz 
ki. Részvényenként 720 arany frank osztalék kerül 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átalakulások folytán 416,840.622 kor. 40 fillérről 
434,367.388 korona 47 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és 
jelzálog követelések 104,161.605 korona 92 fillér. 2. 
Életbiztosit isi kötvényekre adott kölcsönök 45,159.521 
korona 06 fillér. 3. Értékpapírok 242,001.442 korona 
88 fillér. 4. Követelések államoknál és tartományok
nál 40,422.113 korona 73 fillér. 5. Tárca váltók 
626.815 korona 16 fillér. 6. Készpénz és az intézet 
követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 
1,995.889 korona 72 fillér. Összesen 434,367.388 
korona 47 fillér. Ezen értékekből 82 millió korona 
magyar értékekre esik. A „Minerva" általános biz
tositó részvénytársaság Budapesten, — mely az 
Assicurazioni (jenerali leányintézete, — egyéb ága
zatain kívül foglalkozik a kezességi- és óvadék-, 
valamint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- 
és sikkasztás elleni biztosítással, nemkülönben a 
versenylovak, telivérek és más értékesebb tenyész
állatok biztosításával, mely uj ágazatokat nevezett 
társaság vezette be hazánkban.

Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, 
aki e célból hozzá fordul, a legnagyobb 
készséggel szolgál. Bővebbet az aszódi fő
ügynökség: Brüll Soma.

Kiadó-laptulajdonos: Vas Józse f.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Imakönyvek
a római kath. hívek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 270 K 
E  2. sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 „ 
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

— A Triesti Általános Biztosító Társulat
(Assicurazioni (jenerali). Március hó 26-án a társa
ság 81 -ik rendes közgyűlése tartatott meg. A köz
gyűlés elé terjesztett 1912. évi mérlegek előttünk 
fekvő jelentéséből látjuk, hogy az 1912 december 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 
1,267.209.909 korona és 28 fillért tettek ki es az év 
folyamán bevett dijak 55,525 392 korona és 20 fillérre 
rúgtak. A/ életbiztosítási osztály dijtartaleka 23,703.976 
korona 65 fillérrel 375,547.656 korona 67 fillérre 
emelkedett. Az életbiztositottak osztalék-alapja 
7,141.183 korona 12 fillért tesz ki. A tüzbiztositási 
ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
18,926.541 149 korona biztosítási összeg után 
32,462.892 korona 58 fillér volt, miből 11,326.023 
korona 37 fillér viszontbiztosításra fordittatott úgy, 
hogy a tiszta díjbevétel 21,136.869 korona 21 fillérre 
rúgott és ez összegből 15,102.274 korona 59 fillér 
mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijköte- 
lezvények összege 155,630 256 korona 27 fillér. A 
betörésbiztositási ágban a díjbevétel 1,636.426 kor. 
93 fillérre rúgott, mibő levonván a viszontbiztosí
tást, a tiszta díjbevétel 916.019 korona 81 fillért 
tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 6,048 766 koronát, mely a viszontbiztosítások 
levonása után 2,793.257 korona 34 fillérre rúgott. 
Károkért a társaság 1912-ben 49,019.662 korona 
23 fillért és alapítása óta 1.112,818.121 korona 
56 fihért fizetett ki. E kártérítési összegből hazánkra 
222,758.821 korona 22 fillér esik. A nyereség tarta
lékok közül, melyek összesen 17,264 558 korona 
20 fillérre rúgnak, különösen kienielendök: az alap
szabályszerinti nyereség tartalékok, mely 7,360.599 
korona 28 fillért tesz ki, az értékpapírok árfolyam
ingadozására alakított tartalék, mely az idei átala
kulással együtt 7,924932 korona 13 fillérre rúg, 
továbbá felemlítendő a 160.000 koronára rugó kétes 
követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely
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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 
legjobb tetöfedéllemez.

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

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható j

IP ia ma nt Márton
■ vaskereskedőnél. xi 9

IV linden jóizlésü ember I

| ruháját
| Aszódon í

Pálinkás István
■ angol férfid és női szabó-' |
| vu nál készítteti el. jj

Olcsó Vasár# eladás!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy a volt Englander-féle üzlet vas, 
szerszám és festék áru it megvettem és 
ezeket mélyen leszállított árban ott a hely
színen kiárusítom.

PIAMANT MÁRTON
vaskereskedö

Aszód.

Tanom énak
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetés mellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

„Styria-Universal"
Kötőgépek

Hirdetmény.

Az aszódi máv. áruraktárban f. évi április 
21-én d. e. 9 órakor

1913. évi 2 bál papirnaptár

el fog árvereztetni, ha a fél utólagosan 
másként nem rendelkezik, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából

Halász s. k.
állomásfönök.

Kit Vagy hárotnszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek.

Kérje
az Athenaum-könyvtár 

és Modern-könyvtár 

megjelent köteteinek 

jegyzékét az a sz ó d i 

P e tö f i-n y o m d á b a n  

és szerezze be ott 

könyvszükségletét. ::

parfumerie J  Ulat5 i« r lá r

háztartási, kozmetikai és kötszerészeticikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili Losonci-utca 13 0 .

KcHUmutiK óriási eredménye
újabb reklamállak ösztönöz, '.melynek  ̂ nyo
mán tisztelt közönségünknek még nagyobb és 
szembeszökőbb előnyöket biztosítunk.

Újabb
clőnyajánlatunK:
1 csoport 2 korona 50 fillér (19 drb.)

1 drb. üvegtégely francia arc- és kézíinomitó 
1 w francia szappan (bármely illatban)
I üveg francia parfüm (bármely illatban)
1 * francia brillantin (bármely illatban)
I könyv (60 lap) angol pouderpapir 
1 csomag dr. Heider-féle fogpor 
1 drb. francia fogkefe (csontnyéllel)
I csomag amerikai Shampoon hajmosópor 
1 üveg valódi Joliann Mária Karina kölnivíz 
10 drb. szekrény- és ruhaillatositó (francia

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

S/állitások naponta eszközöltetnek utánvét mel
lett. Négy koronán aluli megrendeléseknél portó- 
megtakarítás céljából célszerű a pénzt előre be
küldeni. (Lehet bélyegekben is), így 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  ’HEZ’ illa ts z e r tá r  I 
vezetősége.

„ V a r á z s f ű  v o la . “
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „ V a rá z s fű  v o Ia „
rendkívül kellemes, 20 

iacél tromhitahanggal és 
*4 erős bőgővel van el
látva. Díszes kivitelben, 
kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona. 
Csakis W agner „H angszer- 
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangazeráruházá- 
ban kapható, Budapest, Jó- 
zsef-korut 15. — Gyorsjavító 
műhely Kérjen fényképes 

hangszerárjegyzéket

Ta n ú l ó l c á n y o k
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

RT i h í , | Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
INC KOllSC Cl a pünkösdi idényre raktáramat teljesen felszereltem.

Fővárosi nívón álló legdusabb választékú raktár

p é n z é t levélpapírok es írószerekben, I
Budapesten, mese'- és képeskönyvekben,

tolikések, zsebirónokban,
+  praktikus ajándéktárgyakban.

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

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom-'
| .. , ,  dája, könyv, papír- és írószer^

a punkosd! || kereskedése Aszádon.

Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingben Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

5tyria-HStó'gépgyár Graz, 111.
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