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Felelős szerkesztő és kiadó: 

VAS JÓZSEF.

Repülőgép-gyár Aszódon.
Szenzációs és egyben rendkívül ör

vendetes hirt közölhetünk olvasóink
kal. Aszódon repülőgép gyár létesül. 
A javitónevelő-intézet telkén már a 
múlt év óta készen áll egy nagy mo
torgyári épület, melyet azonban az 
építtető gyári részvénytársaság a rossz 
pénzügyi viszonyok miatt nem tudott 
berendezni és üzemét nem tudta meg
kezdeni.

A gyárépületet most egy uj társa
ság vette át, amely repülőgépeket fog 
gyártani benne. A repülőgépgyárat —  
amely Magyarországnak első repülő- 
gépgyára —  Bier Henrik szolgálaton 
kívüli főhadnagy, a kiváló aviatikus 
fogja mint vezérigazgató vezetni. E 
kiváló szakember és a mellette mű
ködő mérnökök vezetése alatt az uj 
gyár bizonyára csakhamar fel fog len
dülni és kiváló konstrukciójú, kellő biz
tonságot nyújtó gyártmányokkal a kül
földön is a magyar iparnak dicsőséget 
szerezni.

Most ugyan még nem nagyon lehet 
magyar iparról szó, ha tudjuk, hogy kül
földiek fogják egyelőre a munka nagy 
részét elvégezni. De reméljük, hogy

idővel, illetve belátható rövid időn j 
belül a vállalat teljesen magyarrá lesz, 
hiszen tudjuk, hogy aki az édes ma
gyar föld bűvkörébe kerül, az soha
sem szabadul meg tőle.

E héten Németországból 10 kiváló 
szakember érkezett Aszódra, akik a 
javitónevelő-intézet műhelyeiben meg
kezdték az előmunkálatokat a gyár 
berendezéséhez és az első repülőgép 
készítéséhez. A gyár már is több meg
rendelést kapott és fennállása bizto
sítva van.

Igen nagy fontosságúnak tartjuk a 
gyár létesítését Aszódra nézve és a 
legnagyobb elismerés illeti azokat, akik 
ennek megteremtésében közreműköd
tek. Az aszódi járás ambiciózus lelkes 
vezetője, a község elöljárósága és a 
közönség is minden alkalmat meg fog
nak ragadni, hogy a gyár jövőbeni 
működését amennyiben ebben közre
működhetnek, tőlük telhetőleg támo
gassák. Aszód jövőjére beláthatlan ha
tással lehet a gyár működése. Csak a 
vezetőkön múlik, hogy ez a hatas ál
dást hozó legyen.

Mi őszinte örömmel üdvözöljük a 
gyár vezetőségét és sikert kívánunk a 
gyár működéséhez.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

A tisztességtelen verseny.
Noha a közelmúltban egy és más intéz

kedéseket hoztak a kereskedelem és ipar ki
növései ellen, nap-nap után tapasztalhatjuk, 
hogy még is csak burjánzik a tisztességtelen 
verseny, nem respektálva hozott törvényeket, 
nem törődve az esetleges megtorlásokkal.

Ép az a bökkenő, hogy az illetékes ténye
zők nem hajtják végre kérlelhetetlen szigor
ral és kíméletlen ridegséggel az erre irá
nyuló intézkedéseket és igy újólag elhara- 
pódzik e régi nyavalya és annál nehezebb 
lesz ellene irtóhadjáratot folytatni.

Nehéz is ezzel a százfejü szörnyeteggel 
sikeresen megküzdeni. A tisztességtelen ver
seny befészkeli magát a kereskedelembe, 
iparba. Megfertőzi a közgazdaság eme két 
fontos ágazatát, megmételyezi a társadalmat 
és hiába próbáljuk lerázni magunkról, hasz
talan iparkodunk leteperni, összetiporni, meg
fojtani, agyongázolni, újból és újból más és 
más formában felbukkan, életjelt ad magáról.

A tisztességtelen verseny kísérteiének nem 
igen lehet ellent állani. Hiába, a behízelgő 
modorú, barátságos, kedves, nyájas ember 
hamar hívőkre és hivekre talál, gyorsan meg
szeretik és bíznak is benne. A csalogató hí
zelgő hangú, jót, kiválót olcsón hirdető rek
lámnak hamar felülnek az emberek és a 
tisztességtelen versenynek nyert ügye van.

Csak utóbb éri csalódás a vásárlót, mikor 
rá jön, hogy az olcsó portéka még drágább 
a nagyobb árak mellett hirdetett áruknál.

Szakítás.
Nesztelen léptekkel jött be a szobába, 

hogy meglepje kedvesét. A férfi az asztalra 
ráborult és aludt. Munkája közben érte el az 
álom. írásai szanaszét hevertek körülötte, a 
tolla még a kezében volt, de a tinta már 
rég kiszáradt belőle.

A leány lassan közeledett feléje és ráha
jolva a férfire, kiálló hajfürtjével megcsik
landozta a nyakát.

Halk, elfojtott nevetés követte mozdulatát. 
Úgy hangzott ez a nevetés ebben a hideg, 
sötét szobában, mint a madárcsicsergés a 
börtön fenekén. Belekacagott a férfi fülébe 
és az ijedt mozdulattal nézett föl.

— Jó reggelt, édes!
Az egész arca mosolygott és vérpiros ajka 

csókra csucsorodott össze.
A férfi megdörzsölte előbb szemét, mintha 

álmát akarta volna elűzni, majd magához 
szorítva a leány karcsú termetét, összecsó
kolt minden kis helyet arcán, ami a fürtók 
közül kikandikált.

— Jaj de hideg van itt nálad ! Hogy tudsz 
igy ülve aludni? Bizonyára egész éjjel lum-

poltál valahol és most jöttél meg, — csi
csergőt tovább a leány.

— Dehogy lumpoltam, egész éjjel dol
goztam s igy nyomott el az álom.

— Igazat beszélsz ?
— Nem hazudtam, — szólt komolyan a 

férfi.
— Hát mit firkáltál itt egész éjjel össze ? 

— kérdé, miközben az asztal fölé hajolt és 
nézte az egyenetlen sorokat.

Bah, nem értek belőle semmit se.
A férfi kacagva vette ölébe a csöpséget 

és lezárta ajkát egy hosszú forró csókkal.
— Hát igazán szeretsz ?
— Meddig ?
— Amig szivem dobog.
A leány felkapta a fejét és erőszakosan 

kibontakozott karjaiból.
— Hazudsz I — kiálltotta, szinte félelme

tesen.
A férfi egy percig megzavarodva nézett rá.
— De édes. . .
— Hazudsz! — kiálltotta, most már szinte 

sírva a leány. Te nem szeretsz engem, neked 
menyasszonyod van . . .

— De édes, igazán nem értelek . . .  Be 
szélj világosabban.

— Igen, csaló vagy, képmutató vagy. Ed
dig hittem szerelmedben, de most már meg
győződtem, hogy ki vagy. Mindent tudok. 
Tudom, hogy vőlegény vagy és azt a mási
kat csak pénzéért veszed el. De engem 
azért még mindig szeretni akarsz.

A férfi ámulva hallgatta a leleplezéseket 
és zavarral küszködve alig birt felelni.

— De édes cicám, hisz azért nem fog 
összedőlni a világ. Hisz magad mondtad, 
hogy csak pénzéért veszem el, ezentúl is 
csak téged foglak szeretni, csak téged . . .

A leány heves zokogásba fakadt, majd 
el-elcsukló hangon niondá.

— Hát mégis igazat beszéltem. Pedig 
csak tréfából gyanúsítottalak és te elárultad 
magad.

— De édes Istenem I — kiálltott most 
már indulatosan fel a férfi — hisz előbb- 
utóbb úgy is megmondtam volna. Ő belém 
bolondult s felajánlotta a kezét és pénzét. 
Hisz tudod édes, mily nehezen küzdők azért 
a nyomorúságos kenyérért. Nincs más me
nekvés számomra, nem bírom igy ki az 
életet.

— Mert gyáva vagy 1
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Olcsó húsnak tényleg liig a leve. A nagy
hangú, hangzatos, alapjában véve üres rek- j 
Iámnak felült a laikus és abban a hiszem- 
ben, hogy valami jót vásárolhat potom áron, 
arra a tudatra ébred, hogy a mit olcsón 
vásárolt, az még annyit se ér.

A tisztességes kereskedelem az ilyen fattyú 
hajtásokat érzékenyen megsínyli. A vadul 
burjánzó piszkos konkurenciával nem tud 
szembe szállni, hiába hangoztatja, hogy a 
mit nyújt, az nem olyan olcsó, de nem is 
lehet, mert jóságát, minőségét, tartóságát 
meg kell fizetni. Elvégre a kereskedő haszon 
nélkül nem dolgozhatik, viszont beéri mér
sékelt nyereséggel, de portékájára rá nem 
fizethet, ha élni akar.

A tisztességtelen versenyt kultiválók, da
cára nagyhangú és hazug reklámjaiknak na
gyobb haszonra (sőt igen nagy percentre) 
dolgoznak az olcsó áraik mellett, mint a 
tiszteséges szolid kereskedők, iparosok na
gyobb árak mellett. Ez érthető. Amazok se
lejtes összetákolt lim-lomot adnak a vásárló 
pénzéért, inig ezek haszna vehető, tartós 
árucikket nyújtanak rendes árak mellett.

A tisztességtelen verseny nincs tekintettel 
senkire és semmire. Kizárólag a minél na
gyobb haszon és nyerészkedési vágy képezi 
rugóját. Óriási haszon és csekély befektetés. 
Horribilis nyereség, méreg drága árak, me
lyek ellenében úgyszólván semmit sem kap 
a vásárló és a mit kap, abban sincs kö
szönet.

Erőteljes, erélyes rendszabályok kellenek 
ide és szigorú ukázok a hozott intézkedések 
még szigorúbb ellenőrzésére. Másrészt a kö
zönségnek is össze kell fogni és messzire 
elkerülni minden olyan portát, honnan in
gerlő barátságos árakkal hívogatják, csalo
gatják vásárolni. Minél rokonszenvesebben 
invitáljak, annál jobban kell elkerülni. Csak 
igy lesz lehetséges lejáratni a tisztességtelen 
versenyt, mely a naiv, könnyen hivő embe
reket lépre csalja. És sajnos a hiszékeny 
emberek száma sohase fogy ki.

— Nem, édes, nem vagyok gyáva, de 
nem vagyok elég erős, hogy megkiizdjem a 
sorssal. Ez az egész emberiség baja. Pénzért 
még a boldogságunkat is föláldozzuk. Nem 
igaz, hogy a padlásszobában szárazkenyér 
mellett is van szerelem. A szerelmet csak a 
gazdag, gondtalan emberek élvezik. Nem a 
szegény embernek való az. Mihasznom a 
szépségedből, a mosolyod nem terem ebé
det és éhes maradok a csókod után is.

— Rettenetes dolgokat beszélsz — szólt 
borzadva a leány.

— De igazat. Ez a világrend logikus va
lami. Megtanít szenvedni és lemondani . . .

A leány szeméből patakként folyt a kőny.
— Sirj édes, sirj. Most jól esik, de majd 

ha kiapadnak könnyeid, akkor elfogod felej
teni a szép álmokat, miket együtt álmo- 
dánk . . . Sirj helyettem is, sirasd elvesztett 
boldogságunkat . . . Most pedig menj, menj 
édes, mert különben még megbánom amit 
mondtam.

A leány pedig csak állt ott némán, moz
dulatlan. A férfi meg mintha csak magának 
beszélne, susogott a lomtárba, a szerelem 
nem nekünk való. Most a vér ugrál bennünk, 
de néhány év múlva, ha belefárad a bizser-

Községi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f

hó 6-án délután 2 órakor rendkívüli köz
gyűlést tartott és többek között a következő 
közérdekű határozatokat hozta :

1. Az esküdtszolgálatra képesített férfiak 
összeíró bizottságába Salzer Nándor községi 
esküdtet nevezte ki.

2. A Fő- és Pesti-utca fásításának meg- 
történetével kapcsolatosan jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott Sárkány Ernő járási fő
szolgabíró urnák, aki a fásításnak kezdemé
nyezője és megteremtője volt ; továbbá 
Ducker Ödön javilóneveiő-intézeti igazgató és 
Rajtsán János kir. erdőtanácsos urak, akik 
részint a szükséges munkaerő és szakszeri! 
vezetés, részint a kellő anyagnak a község 
rendelkezésére bocsájtásával a fásítás kérdé
sének megoldásához hozzájárulni szívesek 
voltak.

3. Kimondotta egy szótöbbséggel, hogy a 
Ducker Ödön „alsó rétek" dűlőben fekvő 
rétjéhez vezető dülőut létesítéséhez szükséges 
kisajatitási jogot nem kérelmezi s az eddigi 
állapot meghagyása mellett foglal állást.

4. Elhatározta, hogy a községház melletti 
újonnan nyitott utcában két, a Pesti-utcában 
egy, a Zszák-utcában egy, a Manyiki-uton 
egy, a Prunner-közben egy, a Gyetven- 
közben egy, a Diamant-közben egy, a 
Csobán-közben egy, a Borbély-közben egy, 
a Kondorosi legfelső házsorban egy uj köz
világítási lámpát állít fel.

5. Továbbá, hogy Gödöllő község képvi
selőtestületét megkeresi arra nézve, vájjon 
ezen uj közvilágítási lámpák és a már jelent
kezett magánfogyasztók részére szükséges 
villamos áram szolga Itatást Aszód községgel 
szemben biztositja-e 3 0 nap alatt vagy sem? 
mert ellenkező esetben a concessió szerződés 
felbontása iránt lesz kénytelen lépéseket 
tenni.

ASZÓDI HÍRLAP

Hírek.
— A mai hangverseny. Aszódon és vi

dékén rendkívül nagy az érdeklődés a zene 
és dalkedvelők egyesületének mai hangver-

gésbe, elalszik, megfásul. Nincs örök sze
relem.

Kimerültén dűlt hátra helyére. Arca tűzben 
égett és szemeivel befelé nézett, mintha át
akarná élni az elmondottakat.

Pedig talán maga sem hitte el. Hisz olyan 
ez a szerelem, mint egy zenemű, egy remek 
költemény, olyan szelid tiszta, mint a bölcső
beli alvó csecsemő, de ha felnő, szilaj, ha
talmas lesz, mint az orkán.

Néma csönd állt be. A leány keble zihá
lása belevegyült a/ ura egyhangú ketyegésébe. 
Mindkettő hátradől székében és úgy látszott, 
mintha aludtak v<»lna. A leány végre nesz
telenül kelt föl helyéről és az ajtó felé 
indult.

A férfi, mintha nem is látta volna, be
hunyta szemét erősen. A másik, mégegyszer 
visszafordult. Könnyes szemei könyörögve 
tapadlak arcára, de a férfi behunyt szemeivel 
is látta. Pedig nem akarta iatm, nem akart 
hallani. Küzdött önmagával és szerelmével

Az ajtó halkan felnyílt és a leány kisurrant. 
A férti kinyitotta szemeit. Mintha álomból 
kelt volna. Végig simította homlokát. A szoba 
üres volt. Ráborult a sötétség.

— Vege! — hörge. És sirt. K. L.

senye és táncmulatsága iránt. Hosszú évek 
óta nem volt Aszódon ilyen látogatottnak 
ígérkező mulatság.

A hangverseny jeles szereplői már készen 
állanak az előadásra Volt alkalmunk néhány 
szereplő játékát és énekét végig hallgatni s 
mondhatjuk, hogy azok művészi tökéletes
ségükkel szenzációként fognak hatni. Briliáns 
technika, precíz összejátszás, tökéletes mű
vészi készség jellemzi az előadók játékát.

A rendezők : dr. Bentsik Géza, ifj. Bolla 
Lajos, Búzás József, Cséplő Kálmán, Ferentzy 
Lajos, Galambos Zoltán, Hadnagy Jenő, 
Halász Tibor, Harangozó Lajos, Hlinák 
János, dr. Katona Henrik, Kaumayer Alfréd, 
Rótli Kálmán, Schmidt György, Weiner Jó
zsef és Zsolnay Tibor urak dr. Rendes, 
Schneider és Füsti Molnár urakkal állandóan 
permanenciában vannak és lelkesen dol
goznak a hangverseny és táncmulatság sikere 
érdekében.

A gyár épület nagytermében is serényen 
dolgoznak, hogy a közönség minden igénye 
és kényelme biztosittassék.

Különben úgy halljuk, hogy az uj repülő- 
gépgyár vezetősége a hangverseny alkalmá
ból meg akarja ragadni az alkalmat, hogy a 
nagyjövőjü gyár megnyitását publikálja és a 
hangversenyt egyúttal mintegy gyárfelavató 
ünneppé tegye.

E mindenesetre kedves ötlet csak fokozni 
fogja az est sikerét.

— Az Ito aszódi helyi bizottságának meg
alakítása végett dr. Glück Adolf a szerve
zet központjának megbízáséból e hó 10-iké- 
nek délutáni 4 órájára gyűlést hivott egybe, 
amely a Weiner-féle vendéglő nagytermében 
fog megtartatni. Tekintettel a szervezet em
berbaráti céljára, a magunk részéről is óhajt
juk, hogy a gyűlésen Aszód és környékének 
különösen zsidóvallásu polgárai minél na
gyobb szá nban jelenjenek meg.

— Halálozások. Községünk egyik köz- 
tiszteletben álló régi polgára Tér Mihály, 
volt mészáros-mester, tegnap délelőtt 10 
órakor, életének 52-ik évében hosszabb be
tegeskedés után elhunyt. Ameddig jobb 
egészségnek örvendett, számos közbizalmi 
állast töltött be a megboldogult, igy közsé
günknek számos éven át képviselőtestületi 
tagja, majd törvénybirája volt. Hosszabb 
időn át az Aszódi takarékpénztárnak igazga
tósági tagja és pénztárnoka, utóbbi időben 
pedig az Aszódi Kereskedelmi Bank és Ta
karékpénztár igazgatósági tagja volt. Teme- 
metése ma délután 5 órakor fog végbemenői. 
Az elhunytat neje született Csápp Lujza és 
fia Tér Mihály, az Aszódi kereskedelmi 
banknak könyvelője, valamint nagyszámú 
rokonság gyászolják.

A kérlelhetlen sors nagy bánatot hozott 
az aszódi ev. isk. köztiszteletben álló igaz
gató-tanítójának Perényi Rezsőnek és csa
ládjának Ugyanis f. hó 7-én elhunyt Bözsike 
leánya, fiatal életének 9-ik évében hosszú 
szenvedés után. Temetése tegnap délután 
ment végbe. Az élete tavaszán letört bimbót 
utolsó utján a család jó barátain és tisztelőin 
kívül nagyszámú gyászoló közönség kisérte 
igaz részvéttel.

— Meg nem tartott felolvasás. F. hó
3-án d. u. 5 órára volt kitűzve az aszódi 
iparos és kereskedelmi alkalmazottak köre 
által rendezett felolvasás, amely alkalommal 
általános érdekű és közegészségügyi szem
pontból nagyon fontos tárgyakról az első 
segélynyujiásról és az ember szervezetéről
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tartott volna felolvasást dr. Gál Adolf járás
orvos és az amerikai kivándorlásról hazafias 
szempontból Salgó József tanító. Sajnos, a 
mi közönségünk nem méltányolta a közre
működők fáradságát, melyet anyaguk össze
gyűjtésére önzetlenül pazaroltak és oly kevés 
számban jelent meg, hogy a felolvasást meg 
sem lehetett tartani. Ez igazán szomorúan 
jellemző aszódi viszonyainkra nézve és azt 
hisszük, hogy az a közönség, amely az 
egészségbeli és általános jólétet előmozdító 
ilyen előadáson nem jelenik meg kellő szám
ban, nem is érdemli meg, hogy valaki érde
kében fáradjon. Érthető ezek után, hogy 
közérdekű, közművelődési és más kulturális 
haladást előmozdító estélyek, felolvasások 
szinte lehetetlenek nálunk és ha már ren
dezve is lesznek, szereplőket még mézes 
madzaggal sem* lehet fogni hozzá.

— Nyári mulatságok. Az aszódi iparos- 
és kereskedelmi alkalmazottak köre folyó hó 
24-én saját könyvtára javára az Óhegyen 
levő Horváth-féle uj kerthelyiség megnyitá
sával kapcsolatban majálist rendez. Közön
ségünk bizonyára méltányolni fogja ezen ifjú 
egyesületnek kulturális törekvéseit és a nemes 
célra -való tekintettel tömegesen fel fogja 
keresni a mulatságot, annál is inkább, mert 
a helyiség már fekvésénél fogva is nemso
kára kedvelt kiránduló helye leend az ilyen 
nyári helyiségekben szűkölködő aszódi pub
likumnak. — Ácsán folyó hó 17-én zárt
körű majálist rendeznek az acsai iparosok 
a báró Prónay Dezső szigetkertje melletti 
tisztáson.

—- A Nemzeti Népszövetség, melynek 
vidékünkön már több fiókja vau néhány 
hónap óta, ma délután 4 órakor tartja aszódi 
fiókjának alakuló gyűlését a polgári kör 
helyiségében. A Nemzeti Népszövetség célját 
egy központi kiküldött fogja ismertetni. A 
népszövetség élén környékünk egyik nagy- 
birtokosa báró Prónay Gábor áll.

— Vivóestély Aszódon. Peér György 
vivómester, aki már néhány hét óta oktatja ; 
ifjúságunkat a legnemesebb sportban, a ví
vásban való ügyességre, folyó évi május hó
16-án, szombaton este az aszódi sportegye- 
sülettel karöltve tőr- és kardvivóversenyt 
rendez a Korona-szálló nagytermében. A 
versenyen iskolavivás is kerül bemutatásra.
E kiváló sportesemény iránt úgy Aszódon, 
mint annak környékén nagy érdeklődés mu
tatkozik és mi is hisszük, hogy sportkedvelő 
közönségünk nagy számban fogja felhasz- I 
nálni az alkalmat, hogy a községünkben 
most először látható, lelket és testet egyaránt | 
felfrissítő és igazi nemes élvezetet nyújtó j 
vivóestélyt megtekintse. A verseny kezdete 
este 8 órakor. Beléptidij 1 korona. Deákjegy 
50 fillér.

— A képviselőválasztói jog megszer
zésének egyik lényeges feltétele az uj vá- | 
lasztójogi törvény szerint az irui és olvasni 
tudás igazolása. Azok, akik kellő iskolai kép
zettséget kimutatni nem tudnak, de a leg
szebb honpolgári jogra, a képviselöválasztói 
jogra igényt tartanak, Írni és olvasni tudá
sukról vizsgát tenni tartoznak. Az aszódi já- ' 
rásban az im i- és olvasni tudást igazoló 
állandó bizottság folyó május hó 28-án,

29-én és 30-án a járási főszolgabírói hiva
talban fogja a vizsgákat megtartani.

A bizottság elnöke hivatalból járásunk fő- 
szolgabirája Sárkány Erii" A vármegye, köz- 
igazgatási bizottsága most két évi időtartamra 
a következőket jelölte ki az im i- és olvasni 
tudást igazoló állandó bizottság alelnökeivé : 
ifj. Madarász Elemér tb. főszolgabíró, Ma- 
tolcsy Kálmán és Fridrik Béla községi jegy
zőket ; tagjaivá pedig : Szabó Lajos főgimn. 
igazgató, Bolla Lajos, dr. Osváth Gedeon, 
Karadi János főgimn. tanárok, Perényi Rezső, 
Csekey Sándor, Salgó József tanítók, Ele- 
fánty Kálmán, Ubrankovits Ernő, Katona 
Endre és Keményfi Gyula, Schuchtár Brúnó, 
Faska Lajos és Bugár János községi jegy
zőket.

— Zászlószentelés. Az aszódi r. kath. 
temetkezési társulat f. hó 3-án d. e. 10 óra
kor istentisztelet közben tartotta meg zászló- 
szentelési ünnepélyét a templomban. A zász
lót Joó Antal plébános szentelte fel. Az ün
nepélyen a római kath. hívek nagy számmal 
voltak jelen. Délután 4 órakor szentelte fel 
Odray Celesztin hatvani nagyprépost az 
aszódi r. kath. temető újonnan felállított kő- | 
keresztjét, amelyet a hívek és a temetkezési I 
egyesület áldozatkészségéből készittetett az 
egyházközség. A felszentelésnél igen nagy 
közönség jelent meg, a javítóintézet növen
dékei is teljes számban kivonultak a fel- 
szentelési ünnepélyre.

— Árlejtés. Az aszódi kir. javitónevelő- 
intézet részére az 1914. évi julius hó 1-től 
1917. évi junius hó 30-ig terjedő egy (\), 
illetve három (3), évi időtartamra szükséges 
15000 azaz tizenötezer métermázsa, illetve 
45000 azaz negyvenötezer métermázsa hazai 
kőszén szállításának biztosítása céljából 1914. 
évi junius hó 10-én délelőtt 10 órakor az 
árlejtést hirdető aszódi kir. javitónevelő- 
intézet tanácstermében zárt írásbeli ajánlatok 
elfogadásával nyilvános árlejtést fog tartani.

— A községi bírói állások beszünte
tése. Az érvényben levő községi törvény 
egész sereg oly állást kreált, melyekre volta- 
képen semmi szükség nincsen. Ilyenek a 
községi bírói, az úgynevezett helyettes bírói, 
vagy törvénybirói, esküdt és közgyámi állá
sok. A konkrét ügyek intézéséi csakis élet- 
hivatásos, szakképzett tisztviselő lathatja el i 
s tényleg mindazon teendők, melyeket lör- 
vények, szabályrendeletek a fent elősorolt 
citnü, de más éiethivatásu községi lakosokra 
névleg ráruháztak, már évtizedek óta a 
jegyző által teljesittetnek. A községi bírói és 
egyébb cimü állások az ügyek jó és gyors 
intézésének csak akadályul szolgálnak s ha 
vannak igen ritka kivételek, hol a község 
bírája hasznos funkciót is teljesít, ez a 
funkció sem áll szoros összefüggésben az 
ügyek konkrét intézésével, ez a körülmény 
pedig csak megerősíti azt a tényt, hogy ezek 
az állások beszüntethetők anél iil, hogy bárki 
hiányát megérezné. Amint értesülünk, ezek
nek az állásoknak jelen szervezetükben való 
beszüntetése elhatározott s helyébe a köz
ségi tanács szervezete lép, mely a község 
vagyoni ügyeinek lesz intézője.

— A lóosztályozás. Aszód község ré
szére f. hó 13-án fog megejtetni és pedig: |
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1. a piactérre d. e. 8— 12 óráig kötelesek 
lovaikat, továbbá szamaraikat és öszvéreiket 
elővezetni az első házszámtól 289 házszámig, 
valamint 467 házszámtól az utolsó házszámig 
lakó állalulajdonosok.

2. az állatvásártérre d. u. 3 órától 5 óráig 
a 290 házszámtól a 466 házszámig lakó ál
lattulajdonosok.

CtsőrendS rézgálic
Raffiaháncs (majunga) la.

Rézkénypor 
Friss Tescheni tea vaj

Friss Sárvári tea vaj 
Hungária tea vaj

Ementhali és Groi sajtok 
a legjobb minőségben!

Puszta Dőri,
Mágnás és Gentry sajt 

különlegességek!
Friss lip tó i tú ró !  

Különféle halkonzervek 
Herz-féle turista szalámi különlegesség! 

valamint
a M kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészeti termelvényei kaphatók

5zéK d y  Farkas
fűszer és csemegekereskedőnél

Aszód (Fö-utca).

Arany töltőtollak
4 koronától felfelé 50 koronáig.
Nelkülözhetetlen utazáskor és iro
dában. Elronthatatlan. Kapható a 

Petöfi-nyomdában, Aszódon.

gy csinosan 
bú torozott 
szoba kiadó.
Cím a kiadóhivatalban.



ASZÓDI HÍRLAP

Egy használt

gőzcséplő-készlet
jutányosán eladó a

puszta-fenyíharaszti gazdaságban
u. p. Aszód.

FALUN ÉS VAROSBAN
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a Pető fi-nyom da papirüzletében, 
Aszódon.

Egy óra rek lám képen! Aki 
ingyen akar órát, még hozzá 
elegáns, precíziós órát urak v. 
hölgyeknek választás szerint, 
Írjon azonnal Uhrenhaus Fr. 
Schm idt Prag. W einberge 

554.

Football-labdák
kicsinyek és nagyok kaphatók a 
Petőfi-könyvnyomda pa- 
pirüzletében, A szód on

II legszebb ajándíH
egy doboz Petőfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Á ra :  K 1*50. Kapható  a P e tő f i-  

n y o m d á b a n , Aszódon.

Két bútorozott szoba
azonnal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.

1 - 2

A legszóraHoztatóbb

JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
Ezen cég készítményei, úgymint:

KülniViz, UlniViz-szappan és ponder
minden jobb drogéi iában, illatszertárban és gyógyszertárban kaphatók. 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál a
J o h a n n  M a r i a  F a r i n a  g e g e n ü b e r  d e m R u d o l f s p l a t z

feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson visssza. 
Magyarországi képviselő:

HOLCZER EMIL ZOLTÁN,
BUDAPESTEN, Vili. KERÜLET, SZIGETVÁRI-UTCA 16. SZÁM.

Aszódi „Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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