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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-njjomddban, P ű U » 07űrl, ^  lVl/ , „ A1 ,  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
a xj c"'* lo« Felelős szerkesztő: PR. (5LÜCK APOLF.Aszód, Fout *t82. szám. dijak előre fizetendők.

A k ö z s é g e k  fe j lő d é s e  nehány évre sem voltak biztosítva a létfen- egyéni gazdagságra, műveltségre törekszik,
lartáshoz szükséges eszközök. akkor a község egyetemének gazdagságát,

Egy államnak a fejlődési fokát váró* Ezért találunk évszázados múltakra műveltségét is munkálja és előmozdítja, 
sainak, községeinek fejlődése mutatja. — visszatekintő községeket, amelyek még ma De amint a természetben minden rend- 
Ez a fejlődés akkor egészséges és értékes, js majdnem olyanok, mint alapításuk első szerűen történik, úgy rendszernek kell 
ha az az ország egész területén lehetőleg éveiben voltak. ,ennie egy község fejlődésre való törekvé-
egységesen, egyenlő erővel, összefüggően Ezek a községek kölöncök a nemzet sében is.
történik. Sajnos, hazánk fejlődésében erre testén. Kerékkötői a haladásnak, a kultu- És a mint a természet fejlődésének 
csak .  legutóbbi években fektetlek súlyt az rá„ak. va„ a Z i g S  f c j l M é S
intéző körök. És nem lehet tovább tűrni, hogy ezek rendszerét is irányítania kell valakinek. Ez

Alig két éve, hogy a törvényhozás még sokáig tespedjenek abban a légkörben, pedig maga a község. Megbízottja az irá- 
ezen fejlődés előmozdítására a törvényha- a melyet maguk kerestek, maguk terem- nyitás munkájában a község vezetősége, 
tósági joggal biró és a rendezett tanácsú tettek maguknak. elöljárósága.
városok részére évente folyósítandó állam- Ma, a mikor a kulturális haladásnak Ez a szerv karöltve a község intelligens
segély kiutalására alkotott törvényt. szolgálatába kell állania minden értelmes polgáraival irányítója, kezdeményezője,

Hogy hazánk városai és községei álta- egyénnek, mennyivel inkább áll ez az er- munkása, végrehajtója kell, hogy legyen 
Iában hosszú évtizedeken át stagnáltak, kölcsi testületekre, tehat a városok és mindazon törekvéseknek, a melyek a köz- 
annak okai a régi időkbe egészen a váró- községekre nézve is. ség fejlődését, polgárainak szellemi, anyagi
sok és községek alakulásáig nyúlnak vissza. És nem szabad egyedül csak az államra jólétét előmozdítják.

A mig a külföld, különösen pedig támaszkodni, hanem magának a községnek És ha végig tekintünk hazánk községein, 
Amerika városai, községei mindig ott ala- kell oda törekednie, hogy előmozdítva sajnosán tapasztaljuk, hogy legtöbb helyen 
kultak, ahol a fennállásuk és fejlődésüket saját fejlődését ezzel egyúttal az ország sem az egyik, sem a másik tényező nem 
biztositó természeti adományoknak, szinte fejlődésének is előmozdítója legyen. tölti be lelkiismeretesen hivatását,
kiaknázhatatlan kincseit sejtették az alapítók, A községek fejlődésének alapfeltételei Szomorú tény, a mivel szemben meg-
ahol a közlekedésnek akadályai alig voltak, pedig lakosaiknak anyagi jóléte és szellemi nyugtatásunkul szolgálhat, hogy szerencsére 
a hol megtalálták a jövő fejlődés összes műveltsége. vannak kivételek is.
feltételeit, addig hazánkban mindezekre Az egyén gazdagsága, műveltsége egy- Kecskemétet említem, ez csakugyan
súlyt nem helyeztek. Ötletszerűen történt a úttal a köz gazdagsága és műveltsége is. A megérdemli a „hirös“ jelzet. Az utóbbi 
letelepedés olyan helyeken, ahol még csak mikor a község minden egyes lakosa években rohamléptekkel halad előre fejlődése.

T Á P P Á  melyeken egy rajongó ifjúnak szerelemtől izzó — Kinek cincogtál ismét te kölyök, förmedt
* í\  M .  vágyai röpültek felé. rá Jenőre.

........ , , ------- — Fönséges, gyönyörű volt — szólt a lány, A gyerek szólni akart, de Ilus megelőzte.
v r? i' a mikor a fiú fáradtan eresztette a kert lugas — Jenő senkinek sem cincogott, hanem

asztalára hegedűjét. nekem hegedült. Az én nótám hegedülte.
Sohase mondjuk egymásnak: — Maga művész, nagy művész, Jenő. Egész — Az más, mormolta a nagyságos ur; azt
„Szeretlek! Szeress 1" valóm reszket a boldogságtól, a mikor láttam rá hittem, már megint Katót szórakoztatta s kemény
ügy mutatjuk, közönyös az, hajolni hegedűjével, mintha bele akarná lehelni lépésekkel ment tova. Ilus megelégedetten nézett
n  * w ’ lelkének minden érzését. A homlokát szinte ragyogó Jenőre. Várta, hogy megköszöni, hogy érte hazu-
Cimit a másik «r*x. fényben láttam tündökölni. Hogy szeretném ilyen- dott és megmentette Lontay haragjától.! —
J{id#geit bőszéi az ajkam, kor megcsókolni. De nem. Tudja majd akkor . . .  De a fiú nem nézett rá, hanem mogorván
Ügy viszonza a tiéd. — Nincs igaza, Kató. Én csak kontár szólt.
D« a szomod do a szomom, vagyok. Még most csak kontár. De művész akarok Miért avatkozol az én dolgomba? Magam is
J ía  basxálünh, lángban ág. í '" " !. Az is leszek megtudom védeni magam, ha kell. Ezt többet ne

“ .. — Művész, ki elébe az egesz világ nepe tedd. Érted? Ne tedd.
jllondd miért/ szórja a babért, a rózsát. És én ezt mind össze- A lányka mint egy felzavart őzike rezzent
kell a tottotés? gyűjtöm. Ide hozom, ide öntöm a maga lábai föl. Nagy fekete szemeivel riadtan nézett a fiúra.

elé. A dúsgazdag és ősnemes Lontay Bálint lánya: Majd lassan a zokogást elfojtva susogta.
J á r t  n«m talalfa a ,  a.kam Katónak a lábai elé. Én, a szegény kertész fia _  Jó. Nem teszem többe, Húzza továbbra
vtsonra ainad *ohs* K«s, c babérral váltom fel gögös apjának csengő aranyait js Kató nótáját .Elhallgatott, de egész teste csak
J{a karomba hajt a vágyad, s akkor . . .  a babérok, rózsák között . . . akkor úgy vonaglott a zokogástól.
J ía  karodba hait a vágy húzom el magának azt a dalt, a mely már a A fiu bán)llIva nézett rá. Majd csöndesen
Sllentállni — mondd, miárt? lelkemben zsong, de még nem jutott a hegedűm lefejtette a lányka kezét az arcáról, felemelte a
a  vágy p irx s i l i  HUáb.n S z  én lelkem.'Az lés! a mi nászindulónk ,eÍét' bele"éze" kbny'01 Sze" 'ébe- . . .
ifjúságunk ódává,,. és akkor . . . ot, babér és rózsa közölt . . . akkor . . . ~  Na hara? “df- baba- Nem akartalak

leheljen csókot homlokomra. bántam.Gyere,elheged ülöm a nótádat: „Cserebogár
Nászinduló — Igen, akkor . . . akkor csókolom meg az sar8a cserebogár Gyere . . .

én szerelmes férjem homlokát. A te homlokodat. Na ne sírj, te kis bohó. Na, nézz ránt. Gyere. 
A fiu leikéből hegedült. A húrokon az ifjú- A lombok között fülemile kezdett csattogni. — Nem megyek. Nekem nincsen már nótám. 

Ságnak, szerelemnek vágyakozó dala csendült meg A két gyerek egymást átkarolva hallgatta. Csak volt És nem is lesz sohasem. Nem, nem
és szált virág illattól telit levegőben föl a mosolygó — Meneküljetek, kiált a lugasba Ilus, a Jenő akarok többé semmiféle nótát hallani. Csak még 
tavaszi kék ég felé. A lányka lélekzetét vissza- unokahugu — jön a nagyságos ur. egyet . utoljára, igen majd akkor . . .  a nász-
fojtva hallgatta. Arcára rózsák gyultak, szeme A fiatalok megrémülve szaladtak szét. Ilus indulódat. S ezzel ott hagyta a fiút, ki tűnődve
tűzben égett. Piros ajkai félig nyílva voltak, mintha Jenőt húzta maga után. De egyszerre szemben nézett utána.
remegve szivná leikébe a hullámzó hangokat, a j találták magukat a gőgös Lontay Bálinttal. — Szegény kis lányt megharagitottam. No



Talán az állam segiti? Nem. Saját 
maga. Elöljáróságának élén ott áll Kada 
Elek, aki jeles munkatársaival, a város 
értelmiségével paradicsomot teremtett ott, 
ahol még pár évtizeddel ezelőtt a futó
betyár lovainak lábnyomát is betakarta a 
sivár futó-homok; szőlőligetek, gyümölcsös 
kertek váltják fel egymást ezrekkel hono
rálva a polgárok munkáját. És a nép erősödik, 
gazdagodik, művelődik.

Sok Kecskemétet, sok Kada Eleket 
Magyarországnak!

De ne keressük más szemében a 
szálkát. Nézzünk szét a magunk portáján 
is. Szét is fogunk nézni.

Érdekel bennünket Aszód múltja, érdekel 
jelene, de még jobban érdekel a jövője.

Ennek a jövőnek akarunk mi munkásai 
lenni.

Levonjuk majd e lap hasábjain a múlt 
történeteiből és a jelen eseményeiből a 
tanulságokat. Megvilágítjuk a jövő munká
jának feladatait. Ha van község, melynek 
van jövője, hivatása, úgy Aszód az. Csak 
polgárainak önzetlen munkálkodásától függ, 
hogy azt a hivatást be is tölthesse. (M. S.)

2 __________________ _ _______________

Kiss József.
Ünnepe van a magyar irodalomnak s 

ünnepe mindenkinek, kinek e hazában érző 
szive, meleg lelke van. A legnagyobb élő 
magyar költőnek: Kiss Józsefnek egy vers
kötete jelent meg az elmúlt héten. Vannak 
szerencsések, kik felolvasást hallottak belőle 
— de ma már olvashatja mindenki s gyö
nyörködhet az ősz költő csodás költészetének 
mérhetetlen mélységeiben. Nagy nagy ünnep 
ez! —

Valamikor régen, kicsiny fiú koromban 
a karzatról hallgattam először „Simon Judit"- 
ot. A ki szavalta, müveit, intelligens ember

volt. Mintha ma volna. Mint távolról jövő 
hanghullámra rezdül meg lelkemben az a 
kimondhatatlan elfogódás, melyet gyermek- 
lelkemból ennek a csodálatosan szép köl
teménynek bűbája kiváltott. Mi minden 
egyebet hallottam ezen a hangversenyen, 
elmosódott az emlékezetemből egészen, de 
a „Simon Judit" hatása felejthetetlen ne
kem. Valóban beleszerettem én is ebbe a 
„kétes hirü nőbe", mint a költő uj kötete 
előszavában oly bájos kedvességgel mondja, 
beleszerettem én is, mint annyi sok ezer 
fiú, kik az önképzőkörben mindenáron 
Simon Judit-ot akarták szavalni, s kiknek 
önképzőkörét, harmincötöt azon egy eszten
dőben — nagy bölcsen — be is csuktak 
emiatt. A „Simon Judit" megjelenése után 
néhány esztendeig azt szavalták minden 
hangversenyen, minden társaságban. Sza
valta minden dilettáns — és szavalta Jászai 
Mari az ő csodás művészetével.

Azóta sok-sok év eltelt. S én a „Simon 
Judit" után lázasan kerestem Kiss József 
költeményeit. Előbb csak a balladákat. S 
én éreztem akkor is már, amit vallók ma 
is — hogy Arany Jánoson, a nagyon, az 
utólérhetetlenen kívül, nincs elbeszélő köl
tőnk, kinek művészete a Kiss Józseféhez 
fogható volna. És olvastam és megtanul
tam betéve egymásután, Ágota kisasszonyát, 
„Kincses Lázár Iányá"-t, „A rab asszonyát, 
„Gedővár asszonyáét, — megejtette lel
kem a „Mese a varrógépről" — s meg
döbbentett és magával ragadott a „Jehova" 
ereje. Csak későbjb, mikor a serdülő ifjú 
lelkén ábrándok árnyékai kezdtek keresztül 
szállani, értettem meg és férkőzött szivem
hez lyrájának mélységes melege. Hosszan 
merengtem el a „Hortobágyra . . ." han
gulatán s lázas fejjel jártam napokig, mikor 
a „Nápolyi emlék“-et vagy „Az erdő pa
rancsolat olvastam. Természetesen lyrájá-
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ból is, balladáiból is csak példaképen em
lítek egyet-egyet. Ennek a cikknek a kere
tei túlságosan szükek ahhoz, hogy Kiss 
József valamennyi költeményéről beszéljek, 
melyek lelkem megragadták. Versei között 
nem lehet különbséget tenni művészi érték 
tekintetében. Keveset írt, de csak nagy
szerűt. Müvei között gyengébb, kevésbbé 
sikerült nincs.

S mikor már a kis kötetnek, melybe 
akkor addigi összes költeményei foglalva 
voltak, minden versét százszor végigolvas
tam, akkor lestem, vártam, mikor jön uj, 
mikor ir, mikor dalol ismét uj éneket az 
őszülő költő. Micsoda lázas öröm volt az, 
mikor a „Tüzek“, ez a hatalmas erejű, ez 
az uj időket minden ízében annyira meg
értő költemény megszületett. S amikor „A 
naphoz“ járta be a lapokat! A naphoz, a 
magyar naphoz írt fenséges hymnusz! Rit
kán, nagy ritkán jött egy-egy; év telt évre, 
inig a nagy dalnok egy-egy újabb verse 
jelent meg, egyenként néha-néha egy-egy 
szál virág, s most egyszerre a „Legendák 
nagyapámról" egész virágos kert egyszerre. 
Egész virágos kert, tele színes, illatos pom
pás virággal!

(Folyt, köv.)

Dr. Faludi Sándor .

__  1911 január 2 2 ._

H ire k .
— Aszód népessége. A népszámláló biztosok 

befejezték munkájukat, amelynek eredményeként 
a következőket közölhetjük: Aszód lélekszáma: 
3545. Távol van : 158. A lakott házak száma : 764; 
a nem lakottaké: 40. Az 1900 évi népszámláláskor 
Aszód lélekszáma 3285 volt, a szaporodás tehát 
10 év alatt 260 lélek, ami — bizony — nagyon 
gyérnek mondható. A népszámlálást Perényi, 
Ludszky, Klein, Róth és Csekey néptanítók 
végezték.

majd kibékítem, s egykedvűen hangolni kezdte a A művész szerényen elhárítja magáról a dicsé- A hegedű pedig zengett tovább. A tavasznak,
hegedűjét. retet. Érdekes, sápadt arcán néha-néha gyönge ifjúságnak, szerelemnek himnuszát zengte.

* * * * mosoly fut végig egy-egy banális bók hallatára. Egyszerre hirtelen elhallgatott a hegedű. A
Hat év telt el. azóta. A Lontay kastély fény- Végre szemben álianak egymással. művész mintha kimerült volna. Majd elejtette hege-

árban úszik Estély van. A díszes fogatok egész A művész reszkető kézzel emeli ajkához a diijét. De ez csak pillanatig tartott. Újra fölcsendült
raja sorakozik a bejáró előtt. A lépcsőházban Kató keskeny fehér kezét. Szemeik találkoznak. egy dal, melyet egy kis lány ott künn a lugasban 
libérias inasok vezetik fel a vendégeket a nagy- —Köszönöm, hogy eljött, nagyon vártuk . . .  szivszakadva hallgat. A hegedűn sírva zokogja
terembe, amelynek óriási csillárja ragyogva szórja én és Gróf Torda, a vőlegényem. . . .  „Cserebogár, sárga cserebogár". . . .
a lent hullámzó tömegre sugarait, a melyeket A lány elsápadó arcánál csak a ruhája volt Elhangzott az utolsó akkord A művész roska-
szineire bont a hölgyek gyémánt diadémja. és a művész arca lett fehérebb. dozva lép le az emelvényről. A zene fönséges

Az estély ifjúsága körülrajongja a ház biisz- Szó nélkül hajolt meg a kopaszodó vőlegény szépségétől lenyűgözött tömeg megmozdul. Orkán-
keségét, a gyönyörűséges Katót, kinek szemei elótt. Egy pillantást vetett még Katóra s azután a szerűen zug fel a taps, az éljen. Lelkesen szoron- 
siirün fordulnak az ajtó felé, mintha várna valakit, hegedűjét kérte. gatják a művész ke, ét. Az bocsánatot kér. Kime-
Néha ajkáról eltűnik az otthonos mosoly s gyönge A mikor az emelvényre lépett, úgy érezte, rülést emleget. Csak egy kis friss levegőt szív . 
remegést lehet észre venni ajkai körül. mintha az egész terem forgott volna körülötte. Rögtön vissza jön.

A házi gazda vidáman jár kel vendégei között, Csak, a mikor végigfutott vonójával a hegedű húr- S szinte futva rohan ki a teremből, ki a kerti
mindenkihez van szava. ja>n» fért magához. lugasba, ahol élettelenül rogy le a padra.

— Csak egy pillanatnyi türelem, kedves höl- Szétnézett a teremben. Katót kereste. Az ott Egyszerre hirtelen felriad. Egy lány áll mel-
gyeim, a művészünk rögtön itt lesz. Csak ma érke- ült vőlegénye mellett sápadtan, mereven. lette, ki forró hosszú csókot lehelt gyöngyöző
zett Párisból. Szemeik ismét találkoztak. A hegedű meg- homlokára s remegő szavakat suttog fülébe.

— Óh, már úgy szeretném hallani. A lapok szólalt. Előbb lágyan, mint a tavaszi szellő sutto- Gyönyörű volt a nászindulótok. Óh, de száz
csodákat Írnak róla, szól egy termetes dáma. 8asa- Félve, remegve csendült ki a hangokból az szór szebb volt az én nótám. Köszönöm Jenő,

— Én is kiváncsi vagyok a „legnagyobb ébredő szerelem reménykedő érzése. Majd nyári köszönöm.
magyar hegedűsre", a hogy a külföldön nevezik, zivatarként tombolt végig a húrokon annak tiirel- A művész föltekint, megismeri Ilust. Feláll, belenéz 
— toldja Sólyom báró. Egész Európa dédelgeti és metlen, epedő, emésztő vágya. A fülemile csattogó a lányka könytől ázott szemébe, 
halmozza el kitüntetésének minden jelével. Amerika énekébe kétségbe esve zúgott bele a kétkedő — Köszönöm, Ilus. Én is köszönöm. Ezt a 
dollárjaival s nekünk magyaroknak csak ma féltékenység démoni kiáltása. csókot . . . .  ezt itt a homlokomon. Óh ezért érde-
jut először alkalom, hogy játékában gyönyör- egy szerelmes gerle pár boldogságot mes volt elhegedülni a Te nótádat. A Mi nász-
ködhessünk. turbékoló dala váltotta fel. indulónkat

— Hátha el se jön. A fényes közönség önfeledten adta át lelkét __r
— De igen, már itt is van. A nagy terem a művésznek, aki csodás művészetével uralkodott 

zajgó sokasága egyszerre elnémul. Kíváncsian néz- raÍta-
nek az ajtó felé, a melyen ép most lépett be a Senkisem vette észre két léleknek a vergő- 
várva várt világhírű művész. Szánthó Jenő. dését. Egyik itt vergődött a teremben, a másik

Csakhamar egész gyűrű fogja körül, üdvöz- künt a kerti lugasban, hova a nyitott ablakon átre-
lik, bókolnak neki, dicsőítik, kézről-kézre adják, pültek a hegedű akkordjai.
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— Ikladon a lelkek száma 1014; 180 lélek
kel több, mint 1901-ben, ami 2,2°/o évi szaporo
dásnak felel meg.

— Tüzoltómulatság. Az aszódi tüzoltótestü- 
lei f. hó 15-én tartott ülésén mulatság rendezését 
határozta el. A megválasztott vigalmi bizottság 
szerda esti értekezleten úgy döntött, hogy a mulat
ság hangversenynyel legyen egybekötve és február 
hó 12-én tartassék ineg.

— Alakuló gyűlés. Folyó hó 15-én tartotta 
az aszódi leány-egyesület alakuló gyűlését. Az össze
hívók nevében Löwy Szerénke üdvözölte a meg
jelenteket és indítványára az értekezlet kimondotta 
a megalakulást. Ezután a tisztikar megválasztása 
következett. Alelnök lett: Weiner Irma, pénztáros: 
Deutsch Etel, ellenőr: Löwy Szerén, titkár: dr. 
Glück Adolf és jegyző: Feuerer Miksa. Végül 7 
tagú bizottságot választottak egy alapszabályter
vezet készítésére. Elnökválasztás céljából az egye
sület f. hó 22-én d. u. V*3 órakor az izr. hitközség 
tanácstermében gyűlést tart; a melyen elnökké — 
hir szerint — Reiner Józsefnét fogják megválasz
tani, a kiben kiváló vezetőt nyer az egyesület, úgy 
hogy működése elé a legnagyobb bizalommal 
tekinthetünk.

— Egy község fejlődése. A népszámlálás 
eredménye szerint Domony községben 1443 lélek j 
találtatott; 203-mal több, mint ezelőtt 10 évvel. 
Ha ezzel kapcsolatban visszatekintünk az utolsó 
három évre, a község rohamos haladását láthatjuk. 
Iskoláját egy tanteremmel bővitette s uj tanítói 
állást szervezett. Szép díszes paróchiát emelt, az 
egész vidéken páratlanul álló gyönyörű templom 
mellé. Hitelszövetkezet létesült, melynek áldásos 
voltát óriási forgalma dicséri. — A múlt évben 
alakult önk. tüzoltótestület felszerelése és kiképzése 
mintaszerű. Legutóbb pedig haladva a korral f. 
hó 11-én tartott képviselőtestületi közgyűlésben 
egy uj modern községház és jegyzői lak építése 
határoztatott el, továbbá a nyomasztó drágaság 
enyhítésére egy községi mészárszék és vendégfogadó 
létesítése mondatott ki, s ezek költségeire 48.000 
koronát szavazott meg a képviselőtestület. Az esti 
sötétséget pedig pár hét múlva 28 villany lámpa 
fénye fogja eloszlatni, melyekhez az áram Seges- 
váry Ödön földbirtokos villany tel epéről vezettetik. 
Ily haladást érhet el egy szerény falucska, ha 
odaadó, lelkes vezetője van. —

— Jubileum. Folyó hó 19-én volt negyven 
esztendeje, hogy Schneider Fülöp, Schneider 
Oszkárnak, az aszódi társaság közkedvelt tag
jának édes atyja, a posta szolgálatába állott. 
Gyöngyös város polgársága és a jubiláns tisztviselő 
társai fényesen megünnepelték e napot. A város 
képviselőtestülete tisztelgett az ünnepelt lakásán, a 
hol a polgármester a város közönsége nevében 
üdvözölte és a közgyűlésnek ez ügyben hozott 
határozatát diszalbumban nyújtotta át neki Szom
baton este pe lig bankettet rendeztek az ünnepelt 
tiszteletére.

— megnyílta kenyérgyár. Valósággal feltűnést 
keltett és városias szint kölcsönzött Aszód utcáinak 
a Kálmán testvérek eredeti kenyérszállitó kocsija. 
A gyár első termékéből kóstolót küldöztek szét és 
úgy halljuk, mindenütt Ízletesnek és jónak találták 
a kenyeret.

— Papvdlasztds. Amint értesülünk, Szilárd 
Miklós ev. papot, Szilárd János, domonyi lelkész, 
aszódköri körlelkész fiát a gyóni (Pest vm.) ág. h. 
cv. egyház egyhangúlag megválasztotta lelkipász
torának.

— Tűzoltók mulatsága. A túrái tüzoltótestület 
f. hó 14-én farsangi táncmulatságot tartott tűzoltó 
felszereléseinek gyarapítására A mulatság kitünően 
sikerült és szép jövedelmet hozott a nemes célnak.

— Hatvan lakosainak száma A népszámlálás 
Hatvanban befejezést nyert. E szerint Hatvan lakos
sága 14.500 lélekre rúg.

— Téglagyár r.-t. Hatvanban. A hatvani Gyár
fás és Bálint téglagyáros cég — mint értesülünk 
— egy konzorcium tuladonába megy át. A kon
zorcium 250.000 K, alaptőkével részvéyntársa- 
ságot alakit, melyben az eddigi tulajdonosok 
mint részvényesek, Gyárfás Tivadar a téglagyár 
első alapítója pedig mint igazgató foglalnak helyet. 
250 darab 1000 koronás részvény kibocsátásával 
alakul meg az uj részvénytársaság, mely tekintettel 
arra, hogy az összes részvények már lejegyeztettek, 
e napokban meg is alakul.

— Állami óvoda. Galgagyörk községben moz
galom indult meg egy állami óvoda létesítése 
végett. Az ügy már a ministeriumban van.

Köszönetnyilvánitás.

Sárkány László gyógyszerész ur, egyletünk 
tiszteletbeli tagja, az egyletnek — a közeli napok
ban leendő 50 éves jubileuma alkalmából — a 
múlt évi 58 koronát kitevő gyógyszerszámla össze
gét egyletünk humánus céljaira ajándékozta.

Fogadja a nemes lelkű ajándékozó ezen 
emberbaráti cselekedetéért ez utón is hálás köszöne- 
tiinket.

Aszód, 1911 január 19.
Az aszódi b etegápo ló  és sz egén ysegélyz ő  egy le t 

nevében :
Klein Izsák Feuerman J ó z s e f  i

jegyző. elnök.

E g é s zs é g ü g y .
Az időjárás váltakozó, szeszélyes; a lefolyt 

hét eleje száraz, hideg volt, midőn a hét közepén 
a 6 fokos hideg után hirtelen minden átmenet 
nélkül - f  4 fokra emelkedett a hőmérő higany
oszlopa ; a fiumei bórát is lecsufoló orkánszerii 
északnyugati szél nyomán beállott a hőemelkedés. 
Szeles, hirtelen változó idő nyomán nem javultak 
az egészségi viszonyok; tor >koyulladásos esetek 
most is nagyobb számban fordultak elő és még 
mindig a gyermekkor szenved legtöbbet a hurutos 
bántalmak folytán. A járványos betegségek közül 
Aszódon vörheny fordult elő — 1 esetben.

Uörhenjí járvány. A váci járás főszolgabirája 
vörheny járvány miatt bezáratta a galgagyörki 
állami elemi iskolát. — A gödöllői járás főszolga
birája a vörheny járvány megszűntével megnyi
totta az ikladi ág. h. ev. elemi népiskolát.

S p o rt.
Vadászat. Szegény fülesek! Ti ugyan rosszul 

imádkoztatok! Ugy-e megjósoltuk, hogy a mint 
Péter bátya becsukatjaa menybéli vízvezeték csapjait 
s megdermeszti a szives jó sarat, hegyibétek ront a 
sok vérszopó jáger s úgy kiritkitja elég szép számú 
társaságunkat, hogy bizony nagy szorgalom és ki
tartás kell majd hozzá, hogy ismét megsokasodjatok.

Hát bizony, e hó 15-én csak úgy rajzott 
sterle széjjel a sok „vadász" (ugyan bizton volt 
közöttük elég számmal tökász is); harsogtak a 
commandók minden felé: „Befelé, az a sarok! Ne 
siess, te ügyetlen! Pistyi, ki ne ereszd! stb." 
Ropogtak a fegyverek, a laikus fültanu bizton azt 
gondolta, hogy valami nagy istentelen rostában 
kukoricát pattogatnak.

Környékünkön is tudtunkkal három társaság 
vezetett irtó háborút a fülesek ellen s bizony vagy 
500 drb füles vére festette pirosra a csatateret, 
s hát még hány lett sánta — vak — meg süket 
(ezek bizonyosan az újdonsült vadász urakkal 
kaczérkodtak).

A mi vadász uraink is neki rontottak a Kartal 
községi vadász területnek; némelyik ugyan azt 
állítja, hogy nem a vadász szenvedély bizgatta, 
hanem nem tudván ellenállni a kedves meghívás
nak, melyet még az ördögök (de a fehérek) által is 
szeretett s majdan még a pokolban is vigkedélyü 
jó Stácink rótt az ő fein ravaszságával és humo- j

rával össze, csak ezért — haj — kénytelen nagy 
örömest mozdult ki a vaczkából s csapott fel 
hóhérnak. Hogy milyen szívhez szóló volt ez a 
meghívás, legjobban bizonyítja az, hogy még jó 
Laczi tanár bátyánk is — ki pedig már nem épen 
gyors lábú Achilles — kimasznyikozott a csatatérre.

A vadászat ugyan nem a legjobban kezdődött, 
mivel a hajtők egy része streikolt, kijelentvén a 
tett helyén, hogy csak 2 K-ért sétál, mert hát 
drága a muzsika szó s bizony még az sem hatott, 
hogy egy hajtó urfi kijelentette, hogy még a kial
kudott 1 K 40 fillérre sem reflektál: (pedig az 
ebédnél sok mandarint levetkőztetett); Stáczink 
erre oda dörögte a streikolóknak a vasúti kom
mandót „mehetttt!", kik erre — mint a ki dolgát 
jól végezte — szépen haza ballagtak, megmentvén 
ez a 10 gonosz ezzel vagy 40 füles életét. Hát ilyen 
volt a kezdet, de a folytatás már jobban sikerült, 
mert mint hallottuk, 52 drb fülest terítettek ki a 
kartali gyepre s még egy saroglyáról 8 darabot 
parancsolt le valamelyik vén epés jáger (ezért 
ugyan nagyon haragszikja volt valakinek) s igy 
lett 60 drb a tetem, a mi elég szép eredmény, 
figyelemmel arra, hogy a 15 tagú társaságban volt 
egypár jáger, akinek mind a két szeme bal, ha 
nyulat lát s volt két jáger csemete is, akikre bizony 
niég sok igazítás reá fér s most is volt elég részük 
benne. Az egyik például szenvedélyes ácsorgó, 
a huncut fülesek bandástól surrannak ki a kapun, 
melyet csinál. A másik távlövő, valószínűleg azt 
akarja kitapasztalni, hogy meddig repül a serét, 
mert a hajtónak nem igen kell a trefferjét czipelni 
s csak annyi a dolga, hogy utána kiálltsa az 
agyonra ijesztett fülesnek, hogy „kapott". Egyéb 
jelentéktelen mellék mérgelődéseket elhallgatva, 
ilyen forma volt a folytatás.

A vég, kérem! ? Az már kifogástalan volt; 
s persze hogy a fehér asztal mellett eszközöltetett 
meg nem hajtással, hanem hajtogatással, melynek 
folyományakép ejtettek holmi medvebocs szerű 
neki iramodások i s ; itt már megszűnt a harag, 
megszűnt az irigység, s mindenki veszettül szerette 
egymást; kinek jutott volna eszébe búsulni, min
denkinek kijutott a vigasságból, volt a kinek poro
szul (mit talán meg is bánt, mert ettől lett rosszul) 
s a társaság csak az éjféli órákban távozott Löwy 
Vilmos immár közkedveltségnek örvendő vendéglő
jéből azon egyhangú felkiáltással, hogy „repete".

K ö zig a zg a tá s .
Értesülésünk szerint a biróválasztás napja e 

hó 26-ra van kitűzve, a mikor is 8 esküdt válasz
tására is sor kerül. Örvendetes tényként állapítjuk 
meg, hogy a biróválasztás előtt szokásos pártos
kodás ez idő szerint semmiképen sem észlelhető, 
a miből arra lehet következtetni, hogy a birói 
székbe megválasztandó közbizalom folytán fogja 
állását elfoglalni.

K e re s k e d e le m .
Fixügylet. Kereskedőink érdekében tartjuk a 

fixügyletnek helyes meghatározását adni, mert 
annak téves felfogásából számos esetben tetemes 
kár háramlóit a kereskedőre. Legtöbbször a szállí
tási időnek puszta meghatározását vélik a fixügylet 
lényeges kellékének és tehát elegendőnek tartják 
pl. a „januárig szállitandólag" megjelölést, hogy 
az eladó december 31-ig az árut szállítani köteles 
legyen. Ezen felfogás azonban téves, mert egyma
gában az, hogy a szállítási határidőnek legkésőbbi 
időtartama meg van határozva, a vételt fixügyletté 
még nem minősiti; ehhez szükséges, hogy a telje
sítési határidő oly lényeges feltétele legyen a 
szerződésnek, hogy a későbbi szállítás nem is 
tekinthető megfelelő szállításnak.

Másrészt határidő megjelölése nélkül is álla
pítható meg az ügyletnek fix minősége. így pl a 

| koszorú kereskedőnek, a ki drótot rendel, nem is



1911. január 22.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.
Budapest k. p. ti indul 625 8i<>, 83S 915 12301 225 330 5-W .m js imí| |3r.
Aszód érk. 725 922 957 1 056 2071 4O6 427 7JJ. 8[5 9J21142 jno |2&
Aszód indul 725 923 958 1058 223 407 428 712 816 913 1143 103 l “
Hatvan . _____ érk. 741 | 949 1 020 1122 249 j 435 444 738 842 j 939 j 1205 j 133 JÓS

Hatvan indul 235 310 431 547 610 645. 759 1 133 1148 1210 435 534 612 t)52 841 935
Aszód érk. 306 342 455 615 632 711 821 1150 1 236 507)1555 634 720 858 951
Aszód indul 3 l“  344 456, 616 642 713 822 1150 §1205 1237 509 635 721 858 951
Bpest k. p. u. érk. 519 ;53Ö 63" 740 815 845, 950 1245 100 215 655 710 800 815 955 1 050

kell szállítójával közölnie, hogy a drótot november 
elseje után el nem fogadhatja.

Mert az eladó jól tudja, hogy a vevő a 
koszorúkat Mindszentek napjára készíti, a drótot 
tehát oly időben kell szállítania, hogy a koszorúk 
kellő időre el is készülhessenek.

Vagy pl. a divatkereskedőnek ugyancsak 
nem szükséges a panama kalapok szállítási határ
idejét meghatároznia. Mert a vele üzleti összekötte
tésben levő szállítónak tudnia kell, hogy a panama 
kalap saison áru, a melyet az európai éghajlat alatt 
sem tavaszkor, sem őszkor nem szoktak viselni. 
Neki tehát az árut úgy kell küldenie, hogy ez a 
nyár elején rendeltetési helyén legyen.

Látni való tehát, hogy nem a teljesítési határ
időnek meghatározása vagy meg nem határozása 
adja meg a fixügylet ebbeli jellegét, hanem min
denkor annak természete, a miből ez a jelleg 
megállapítható.

Ip a r.
Kérdést intéztek hozzánk az iránt, hogy meg 

lehet-e fosztani az iparűzés jogától az iparost. 
Úgy véljük, hogy ez a kérdés általában érdekelheti 
iparosainkat s azért hosszabban és e rovatban 
felelünk.

Az 1884 évi XVII t. ez. 164 § 12-ik bekez
dése értelmében az iparűzés jogától rendszerint 
senki sem fosztható meg; a fogadó, korcsma, 
sör- és kávéház, pálinkamérés tartása, valamint a 
kéményseprés, a zsibáruskodás, robbanó szerek 
készítése és eladása s a cselédszerzés jogától az 
iparhatóság előrebocsájtott vizsgálat és tárgyalás 
után azt, a kinél oly tények merültek fel, a 
melyek iparának üzhetése tekintetében a közerköl- 
csiség és a közrendészet szempontjából megbízha
tatlannak tüntetik fel, mégis megfoszthatja meg
határozott vagy határozatlan időre.

Földm ivelés.
Nem ritka eset, hogy az elvetett mag nem 

hozza meg a várt eredményt, különösen pedig 
gyakran fordul elő, hogy a lóherevetésben aranka 
mutatkozik. Ilyenkor a földmivelő kártérítést szokott 
a kereskedőtől követelni, a kitől a magot vásárolta. 
Hogy azonban igényét sikeresen érvényesítse, nem 
elegendő4 csupán a vetésnek arankés voltára 
hivatkoznia, mert egymagában ez a körülmény 
még nem vezethető vissza a kereskedő által szál
lított áru minőségére, hanem tartozik egyéb oly 
okokat felhozni, a melyekből kétségtelenül megái- a 
lapítható, hogy az arankás lóhere csakis a keres- 
dőtől vett magból és nem más okból is származ- 
hatik. Figyelmébe ajánljuk ezt földmivelőinknek, 
hogy adott esetben kellő óvatossággal járjanak el.

4 _______

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
K ízőnsíget, hogy

=  női-szabd műhelyemet =
a Neum ann-féle házba, a Ijath. 
templommal szemben áthelyeztem. 

További becses pártfogást H«f
tisztelettel 

Berger Józsefü l
női-szabónő.

Kiadd lakások:
Kellemes feKVésii, egészséges helyen 
2 szoba, Konyha, éléskamra, pince és 
Kis kidből átlő újonnan épitett lakás 
—  február 15 . Vagy március 1-től 

—  kiadd.
Ugyanott kiadd április 1-től csinos,

bútorozott szoba is.
Tájékozást nyújt:

Perényi Jtezső igazgato-tanitd, helyben. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Diamant Márton
vaskereskedőnél Aszódon

=  kapható a legjobb =  
tiszta alumínium főzőedény.

Teljes konybaberendezéseket ezen 
cikkből állandőan tart raktáron.

Égy teljesen nj szánkó
öltsön eladó. Megtekinthető Zilahi JstVán Kocsi- 

gyártónál Aszódon.

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel.

► Szolid bevásárlási forrás! }
i DÉNES JENŐ i
►  vas, fűszer és gyarmatáru nagykereskedő j
 ̂ Aszód 4

4 a Mc. Corm ick am erikai m ezőgaz- 4 
^ dasági gépgyárak képviselője. ►

^ Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó ► 
^ összes cikkekben. 7 52 i
• ▼ ^ ▼ A V A V A V A V A V A V A v t

HetöpreuHedjfH
ha bármit eladni vagy vásárolni kiván, 
hirdesse meg az ASZÓDI HIRLAP-ban.

Szépirodalmi
Vagy bármilyen más KőnyVeK eredeti 
bolti árban KaphatdK a petőfi-KönyV- 
nyomda KönyVKeresKedésében, üsződön.

Könyvek bekötését
modernül berendezett KőnyVKötésze* 

tűnk a legizlésesebben elkészíti.

K o c h l á c s  L a j o s
„£nlrepri$e“ —  Clső üsződ és Vidéke temetkezési Vállalat —  üsződön.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.-------H ullaszállitásokat bel-

Ajánlja magát egyszerű 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban . — Szemfödelek, 
halotti ruhák, takeresztek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

és külföldre elvállalok. —■

Aszódi .Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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