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iASZÓDI HÍRLAP ü
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Fetőfi-nSomdában, szerkesztő ; ~  ~  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési
Aszód, Fout 482. szám. • di|ak előre fizetendők.

Biróválasztás. jelölt, akik közül a polgárságnak módjá- tott. ötszáznegyven helyett 70 választott.
bán állt egyet választani. Ez is kényszerből. A hirtelen és váratlanul

Több hónapos interregnum után végre De mikor a jelöltek közül egyik sem változott körülmények folytán beállott zavar
betöltésre került Aszód községének bírói széke. kellett a választóknak! — És ha szavazatát ban 70 választó arra szavazott, akire sza- 
Nem kellett különösebb pártoskodás, a hívek- valamelyikre mégis leadta, szabad akarata vazni különben nem akart,
nek szokás szerinti toborzása ; — mert ön- mégsem érvényesült, mert a kényszerhely- Közakarat-e ez  ?  Mondhatja-e az igy
magától alakult ki a választó közönségnek zetben egyebet nem tehetett. A szavazástól való megválasztott biró, hogy közbizalom foly- 
véleménye és óhaja. Ez a közvélemény, a tartózkodásugyanisa választás sikerének meg- tán nyerte el állását? Tiszteljük az újonnan 
mely községünk két érdemes polgárának hiusulását jelenti. Akik tehát a csütörtöki vá- megválasztott biró személyét. Semmi kifo- 
valamelyikében látta Aszód leendő biráját, lasztáson szavazati jogukkal éltek, azok nagy gásunk ellene, sőt — úgy lehet — bírói 
csalaíkuiötl; a közakarat pedig, a mely a része egy ujabbi választás lehetőségét ki- minőségében is elnyeri majd a polgárság 
birói székbe méltó egyént kívánt ültetni, vánta kizárni — anélkül, hogy az illetőre le- bizalmát. Ámde amikor a választók akarata 
nem érvényesült. Alig ért még kínosabb adott szavazatával annak bíróvá való meg- nélkül történt megválasztatását szóvá tesz- 
meglepetés választót, mint annak a csütör- választását valóban is kívánta volna. Avagy szűk, nem személye ellen támadást intézni, 
töki választás alkalmával része volt. Hiába az akarat valóságos és komoly érvényesítő- — ami legtávolabb áll tőlünk, — hanem 
kutatjuk okát, miért kellett a közakarat fi- séről lehet-e szó annál a választónál, aki az egész választási eljárás és előzményei- 
gyelmen kivül hagyásával, sőt ellenére mint megbízott az egyik, saját személyében nek helytelenségére kívánunk rámutatni, 
olyanokat jelölni, akiket soha egyetlen polgára pedig a másik jelöltre szavazott? Pedig Jelölt a szó igazi értelmében voltakép- 
Aszódnak nem kívánt birájául. És lehetett a meggyőződésünk szerint ez a választó sza- pen kettő volt, mert ezeket a választókö- 
tisztujitó szék elnökének bármi oka, ez a vazatait meg nem osztja, ha a jelölés a zönség jelölte. A tisztújító szék eljárt elnöke 
közakarattal szemben figyelembe nem jöhet, köz, tehát az ő akarata értelmében is tör- által jelölteknek, illetőleg azok valamelyi- 
Mert minden választásnál csupán ez kell, tént volna. kének megválasztására ugyan soha senki
hogy irányadó legyen, más szempont nem Aszód községi választóinak a száma méS csak nem is gondolt. Hiszen volt ezek
vezérelheti a választás intézőjét. Ha ez az 500-at felülmúlja. Ezek közül összesen közül 0,yan is> a kit a választók nagy része 
nem igy volna, akkor a választás fogalmá- 70 választó élt szavazati jogával, a többi alig ismer.
nak egyszerűen meg kell szűnnie és he- 470, akik majd mindannyian ott voltak a Teljesen érthetetlen ez a jelölés. Ha 
lyébe lép a kinevezés. Mert hiszen éppen választás színhelyén, nem gyakorolhatta ennek megejtése előtt nem, úgy ezt követő-
a választásnál nyilvánul a po lgá rok  akarata.szavazati jogát, mert nem azt jelölte a lég kétségtelenül meggyőződhetett róla a
És nem cáfolja meg álláspontunkat az sem, tisztújító szék elnöke, akit 540 választási választás vezetője, hogy métánytalanul csele- 
hogy a tisztújító szék elnöke három egyént joggal biró polgár községe birájának óhaj- kedett, amikor a választók akaratára való

t  i  n p  A Kelemen Magda esküvőié. Magda megtartotta fogadalmát és szorgalmasan
1 r \  l\  r \ .  J válaszolgatott Laci áradozó leveleire.

Múlott az idő.
A ieányszobában, melynek örökre búcsút ősz felé uj orvos telepedett meg a kis vá- 

VIRÁGZÓ ALMAFÁK ALATT. mond ma esy ik 'akója, készülődik két leány. Magda rosban: Szentmarjay Béla Amint ez lenni szo-
az idősebbik, ki néhány óra múlva az oltár elé kott, csakhamar a kis város leánytársadalmának 
fog lépni és Liliké, a kisebbik. érdekes alakja lett a fővárosból jött előkelő fiatal

Virágzó almafák alatt Nagy elíentétet képezett a két leány most ember.
Adtál elő sz ör csókot. od a tükör e^tt. Magda figyelmét is magára vonta Szentmarjay,
Fehér v irá g hullt a fe jünk re , k* csak két évvel volt fiatalabb nénjé- bár a régi szerelemmel viseltetett Berkes iránt.
Fehér á lom  volt a szivünkbe’ . . . de mar szikén megérett a menyasszonyi Bántotta hiúságát, hogy Szentmarjay egyik nem
Egy m esét a b o ld o g sá gró l koszorúra, hófehér ruhájában igéző szép volt. Te- kedvelt barátnőjének, Kovács Erzsinek udvarol.
Szövögettünk  — szőttünk. kintete üde, mint a frissen esett harmat. Pici Ehhez járult, hogy Berkes levelei épen ekkor
Találgattuk , az h o g y  is lesz, piros aJka’ m,f,t a *esl0 rózsabimbó. elmaradtak. Azt gondolta, Berkes hűtlen lett hozzá.
Ha m ajd  e gy sz e r  . . .  ha maid e g y s z e r . . .  Magda arca sápadt. Szemeit, melyek az A következő vasárnap már Magdát kisérgette a
Sohse jö t t  e l  az az egysz er. öröm tüze helyett könnyekben úsztak, álmatlan Doctor. Járni kezdett házukhoz és nemsokára

éjszakák emlékeként sötétvörös karikák ányékolják. megkérte Magda kezét, 
t/ir. Á . n Pedi 8 széP V°K ez a leány még nem is olyan Magda a nélkül, hogy szivét kérdezte volna,

^ * régen. Szép volt azon a holdvilágos nyári estén, odanyujtá kezét Szentmarjaynak.
Búslakodva, szomorúan, mikor bucsuzni jölt hozzájuk Berkes Laci, a Röviddel az eljegyzés után levél jött Berkes-
P • . . .  . f . vasutas. tői. Kimenti hallgatását és áradozó szerelemmel
T nZ Jh'cyX xJl ' Berkes Laci vasúti hivatalnok már régen szól arról, hogy most várja előléptetését és végre

abb szövök feh er almot. udvarolt a szép Kelemen Magdának, kinek tetszé- jöhet Magdáért, hogy magával vigye édes kis
Nap-nap után eltem etek ' sét megnyerte a csinos fiatalember. feleségének.

toV i'T h lr ^  ** Cmli,ett ny áTÍ esién  a kÍ8 kerti Magdának, mikor a levelet olvasta, reszketett a
g  t J  ’ ep  om anaot lugasban elrebegték a fiatalok ajkai az előzetetes keze, elsápadt az arca. Érezte, hogy ellenkezésbe

holtomiglant, melynél fénylő szentjános bogárkák került a szivével, mert még most is Lacit szereti
--------------  voltak a tanuk. Laci forró csókkal csókolta le a . . . most is, amikor már — késő.

Magda szeméből kicsorduló könyeket. I Tépelődött. Mit tegyen. Szüleinek szólni
Berkes Laci elutazott uj állomás helyére, most már nem mert. Szentniatjaynak visszaküldenie
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tekintet nélkül intézte a választási eljá-
rást.

És nem tévedünk, amikor azt állítjuk, 
hogy az e miatt támadt felháborodásnak 
nyílt és súlyos alakban való kitörését csak; 
az a megkülönböztetett tisztelet és rokon- 
szenv tartóztatta fel, a melylyel községünk j 
minden polgára a választás vezetőjének; 
személye iránt viseltetik.

E nélkül talán a csendőrök puskáinak 
ropogása és nyomában vér és — ki tudja,— I 
nem-e ember halál is emlékezetessé tették 
volna a csütörtöki biróválasztást. Mert a 
feldühödött tömeg jogos haragjában ha indu
latát nem fékezi, végzetes szerencsétlensé
gek szülő oka lehetett volna. Hála Aszód 
közönsége józan gondolkozásának és — kész
séggel elismerjük — a tisztújító szék elnö
kének személye iránt tanúsított rendkívüli 
sympathiájának — hogy mindez be nem 
következett.

Ám igy is soká felejthetetlen marad ez 
a biróválasztás. Mert ami Aszódon aligha 
előfordult még, most — sajnosán — meg
történt. A választó polgárok akaratának 
nem respektálása, politikai jogaik gyakor
lásának ilyeténképeni korlátozása, valakinek 
egy községre mintegy ráoktroyálása sehol 
sem engedhető meg, legkevésbbé azonban 
nagy számú intelligenciával biró közsé
günkben.

És mindez mégis igy történt. Miért ? . . .  
Kérdésünkre azt lehetne felelni, hogy a 
tisztújító szék elnöke törvényadta jogával 
élt és tehát azt jelölte, akit ő  akart. Nenr 
vitathatjuk el tőle ebbeli jogát, mert a tör-, 
vény valóban úgy rendelkezik, hogy a ki- j 
jelölés jogát a bírói állásra ő gyakorolja. 
De amint egyrészt a törvény szellem e nem 
zarja ki, de sőt megkívánja a választók 
a kara tanuk tekintetbe v ételét, mert hiszen 

mint már kiemeltük — e nélkül illusó- 
riussá válnék a választás fogalma-értelme,;

a gyűrűt nem lehet. Hiábavalónak látott mindent 
és szivében a lemondás keserű fájdalmával bele-;
törődött sorsába.

Berkes levelére nem válaszolt. De midőn i 
újabb levélben sürgette a választ, írni próbált neki., 
El akart mondani mindent. Vigasztalni és kérni, 
hogy nyugodjék bele, amin változtatni már úgy 
sem leliet. De nem volt ereje ezt megírni. Nem 
birt írni. Végül küldött egyet a megmaradt el
jegyzési kártyákból, igy adván értésére, a mi 
történt.

Berkes megkapta az eljegyzési kártyát. Ki
mondhatatlan keserűség töltötte el szivét.

„Nem ! Magda nem lehet másé ! Ha az
enyém nem, senkié sem lesz!"

Berkes még mindig bízott, reménykedett. Ki
sürgette előléptetését.

Csodálatos játékaként a véletlennek, ugyan
aznap, mikor nevét az előléptettek között olvasta, 
a lap „Ilymén" rovatában ott volt a következő 
hír: „Folyó hó 18-án tartja esküvőjét Dr. Szent
marja)’ Béla Kelemen Magdával.*4

Az esküvő előtt néhány nappal Berkes le
velet írt Magdának.

„Kedves Magdal**
Szivemben a történtek ellenére is él az Ön 

iránti szenvedélyes szerelem. Még most sem 
késő. Ha Isten segit, megfordíthatom a sors 
kezét. Nincs, mit várnom az élettől, ha Te nem 
leszel az enyém! A viszontlátásra! Laczi.“

másrészt a törvény betűihez való merev 
ragaszkodás, a joggal minden fontos és 
mellékkörülménynek figyelembe vétele nél
kül való strikt élés a legnagyobb igazság
talanságot eredményezheti. Summuin ius 
summa iniuria.

Egyébként nem titok senki előtt a vá
lasztás előzményeinek története. A tisztújító 
szék — Aszód helyi viszonyaival nem ismerős 
— elnöke valószínűleg téves informálás foly
ón került abba a helyzetbe, amelynek eredmé
nyeként egy a közakarattal teljesen ellen
kező állapot jött létre.

Úgy lehet, a polgárság belenyugszik a 
történtekbe, ez azonban nem változtatja 
meg senkinek abbeli meggyőződését, sőt 
határozott megállapítását, hogy Aszód köz
ségének ez idő szerint egy n é m a  p o lgá rsá g  
akaratából való bírája van.

Sajnáljuk, kétszeresen sajnáljuk a csü
törtöki választást azért is, mert emléke egy 
olyan kedvelt egyén, mint a tisztújító szék 
eljárt elnökének nevéhez fűződik.

A mi pedig a megválasztott bírót illeti, 
mi illő tisztelettel meghajolunk megválasz
tatása előtt. Ne feszélyezze bírói székében 
a polgárság bizalmának hiánya, mert ezt 
a jövőben kiérdemelnie módjában áll. És 
akkor támogatni fogjuk feladatainak teljesí
tésében, hogy azoknak megfelelve, munkál
kodását Aszód községe érdekében sikere-1 
résén kifejthesse. Ehhez sok szerencsét k i-1 
vénünk neki.

Kiss József.
(Folytatás) j

Kiss József költészetének van — a többek 
között — egy olyan forrása, melynek' kiapadha
tatlan mélységeiből csak az igazán nagyok mertek 
meríteni eddig Zsidó tárgyú költeményeire gon
dolok. Gondolkozásának előkelőségét, költészeté
nek igaz őszinteségét mutatja, hogy ma, mikor a 
sötét előítélet a kikeresztelkedett Heinének, a világ 
legnagyobb lyrikusának szobrát is száműzi hazá- í 
jából, Németországból, ö művészi kézzel rak dia- j 

_ - - - - - -  !
Félve, remegve várta esküvője napját Magda.! 

Berkes el fog jönni és . . . .  ki tudja, mi lesz?;
Berkes csakugyan eljött. Megállóit a templom 

ajtajában és várta a násznépet. Agyában egymást 
kergették a gondolatok. Meg kell akadályoznia 
az esküvőt . . .

Végre megérkeztek a fogatok.
Az első pár volt Liliké és a vőlegény. Oly 

szép volt most e lányka, mint egy csodás meny
ből leszállód igézet.

Berkes lelkében, mikor Lilikét meglátta, egy 
1 pillanat alatt óriási változás állott be. Úgy érezte, j 
mintha egy uj szerelem tavaszának lehellete érin-. 

• tené. Szivéből tovaszállott a megcsalt szerelmes 
keserű bosszúja, s helyébe megnyugvás és egy 

! szebb jövőnek édes reménye lépett.
Most jött a menyasszony. Bár sűrű fátyol 

takarta arcát, mégis meglátszottak azon a szen
vedés és tépelődés nyomai. Meglátta Berkest.1 
Bocsánatért esdeklően tapadtak reá szemei. Ber
kes elértette. De nem volt már szükség megbo- 
csájtásra. Liliké látása kiölte szivéből a keserű 
haragot.

Mikor vége volt a szertartásnak, ő volt az 
első, ki boldogságot kívánva, hosszasan csókolta 
meg az uj asszony kezét. Ebben a kézcsókban 

| benne volt a lemondás, megbocsájtás és az egy
kori szerelem utolsó fellobbanása. — . —

Kelemenéknél megint esküvőre készülnek. 
Megkérte Liliké kezét Berkes Laci, a vasutas.

démot a zsidó poézis legszebb gyöngyeiből és 
csillogásuk mindenkit elragad. Az „Uj Ahasvér*- 
ben a világon végigüldözött zsidóság nyomora 
zokog fel lantján :

„Rakhatsz te kunyhót e le g e t 
Halomra gyíijthetsz kincseket 
Otthonod még sem lesz neked.“

Az „Ár ellen“ a vérvád meg-megtérő ret
tentő súlya alatt mond csodaszép panaszt. S a 
hazaszeretet, mely Kiss József költeményeiben 
sokszor zeng elragadó erővel, itt kétségbeesett pa- 
naszszal sir fe l:

Mi nem szeretjük e hazát,
Reánk olvassák könnyedén ;
Madár fészkét, odvát a vad 
Szeretheti — nem te, nem én I 
A gólyarabnak bélyege,
Mit hóhér homlokára síit,
Nem olv gyalázó, mint e vad,
Mely ólálkodik mindenütt . . .
— Eredj aludni gyermekem !“

A „Dal a szegény Arjéról** a vásárról- 
vásárra járó pántlikás szomorú története. — 
„Szép Batóné** Jónást a szép zsidólegényt pusz
títatja el vészes szerelmében. „Simon Judit** 
„Kincses Lázár lánya, „Jehova** a zsidó életből 
veszik sokszor komor, de mindig nagyon érdekes, 
mindenekfelett költői tárgyukat.

A „Legendák a nagyapámról** az uj kötet 
cime. De ez csak összefoglaló cint és a „legen
dák,** csupán az első hosszabb elbeszélő költe
mény. Zsidó tárgyú az is — azt mondja el a 
költő benne, hogy j* hozzánk Oroszország
ból az ő nagyapja. terhe telim nagy íclfi-dal köl
tőnek költeményben. Kiss József géniur-za oldhatta 
ezt csak meg oly felségesen! Rcb Aiayer Lilvak, 
az elbeszélő költemény hőse, a kaftános. orosz 
zsidó kántoré lelkünk egész rokonszenve, mig vé
gig kisérjük Litvánián; Rigán, a hol szép asszonyok- 
lányok kedvence s emiatt száműzi a városi tanács. 
Vilnán, honnan pogrom kergeti el, egész a ma
gyar határig, hol a gránicon az őrök előbb áten
gedni sem akarják, mig nem bent egy „ronda 
csapszék lenyőasztalánál" egy pint bor mellett.

. . . fölenged a legény.
Rágyújt egy dalra — cimbalom kiséri 
És potyogó könny mind a két szemén:
Mikéntha kataraktok zengenének 
Úgy szakad fel a leikéből az ének.M

A határkerülöket magával ragadja a dal, a
legényt „körülbecézik szóval, parolával* — és itt
marasztják.

A költő azt mondja, hogy költészetét ettől 
a nagyapjától örökölte. Lehet, de vénája uj erőt, 
uj szint kapott, a magyar földtől, a magyar nap
sugártól, melyeket annyira imád.

A kötet többi verse is mind-mind csodaszép, 
köztük legjobban megragadott engem a „Síró 
falak- komiko-tragédiája; „A kis cseléd* mély
séges alapgondolata, „Á látások könyvéből* meg
rendítő ereje, „Viki néni* kedves vidámsága, a 
„Pantheon- magabizakodása és végül legeslegjob- 
ban az „Időm lejárt* fájó lemondása és büszke 
öntudata. S nekünk, akik, annyira szeretjük Kiss 
József tiszta, őszinte, minden beteges szenvelgés
től ment, igaz költészetét, együtt dobog vele a 
szivünk, mikor azt mondja a „modern* lyra ka
paszkodóinak :

— egyet mondok, ifjú titánok
Holtom után én csak haza találok.
És megnövök . . . mint ama szentről mondják,
S enyém lesz újra a hatalom és ország.

1911. január 29.

Mert szelesek és nagyok a világok 
Hol lesztek akkor, fiatal titánok? . .
Kiss József a legnagyobb magyar klasszikusok 

egyike ! Boldog, ki még láthatja, s boldogok va
gyunk mi, kik a „Legendák nagyapámról* meg
jelenésekor a nagy költő kortársai vagyunk. Vajha 
a „visszatérés a költészethez* — mint a kötet 
előszavában nevezi újabb verseit a költő maga, 
soká-soká tartana még, vajha nagyon sokat ment
hetne még meg abból, ami megmenthető a „Le
gendák nagyapámról* könyvének frissességével, 
pompás, fiatalos erejével !

Dr. Faludi Sándor.

H íre k .
— Elnökválasztás a lednjjegjfesületben Azaszó- 

di leányegyesület f. hó 22-én tartott ülésén elnökké 
egyhangú lelkesedéssel Reiner Józsefné úrnőt vá
lasztotta meg Az egyesület testületileg tisztelgett 
az elnök lakásán, a hol is Weiner Irma alelnök 
tudomására adta megválasztatását és kérte az egye-



siilet nevében, vállalja el az elnökséget. Reiner az ő érdemeiket akarjuk méltatni községük fejlő- — Diszebéd. Szupper Géza, a váci járás 
Józsefné megköszönve a bizalmat, az elnöki tiszt- dése terén. 154 éve annak, hogy vallási üldözés közszeretetben álló szolga bírája február hó 9-én 
séget elfogadta és biztosította a küldöttséget, miatt két ízben hazátlanná vált wiirthembergi, majd búcsúzik a járás tisztviselőitől és jóbarátaitól. Ezen 
hogy minden erejével azon lesz, hogy a beléje stíriai németek Pesten hajótörést szenvedtek és alkalomból a járás tisztviselői és tisztelői Szupper 
helyezett bizalomnak megfejeljen, az egyesület mai földesuruk, Ráday Gedeon gróf ősének Ráday Géza tiszteletére diszebédet rendeznek. Szupper 
felvirágozzék és kitűzött célját elérje. Végül ismert Pál grófnak jobbágyaivá szegődtek. Az ember- Kiskőrösre helyeztetett át.
szívélyességével és vendégszeretetével uzsonnára szerető grófi család még 1848 előtt szabadította — Galgagvjörk községben az ev. temlom a 
látta a küldöttség tagjait. fel őket s mint addig, úgy azóta is atyjukként falu felett egy magaslaton áll. Ennek környékét

— Tisztviselők pragmatikája. Az aszódi ta- űsztelik mindenkori földesurukat. Közigazgatásilag fogja az egyház Melcer Dezső lelkész indítványára 
karékpénztár tisztviselői által az igazgatóság elé csakhamar elváltak Domonytól, midőn nagyközséggé kőfalakkal körülvenni, terraszolni és parkírozni. Az 
terjesztett fizetési pragmatikát az igazgatóság lég- Okultak, majd a majdnem tisztán ág. ev. vallásu útról fel a templomig faragott kőből lépcsőzet fog 
utóbbi ülésén elfogadta. Ezen pragmatika szerint Okosság Aszódtól függetlenítette magát, amidőn vezetni. Az egész parkot drótháló kerítéssel fogják 
a tisztviselők fizetése egy bizonyos törzsfizetést anyaegyházzá alakult egyházközsége. Gyönyörű körülvenni.
alapul véve, automatice emelkedik a szolgálati paróchiát épített, templomát renoválta, uj haran- __ Száj- és körömfájás. A száj- és körömfájás 
évek számának arányában. Dicséret illeti az igaz- &ükat és vasharanglábat vásárolt, 2 tanteremből járványa az egész országban mindegyre terjed, 
gatóságot ezen nemes gondolkodásra valló csele- 2 tanítói lakásból álló modern iskolát épített és Amint Váckisujfaluról jelentik, ott a járvány a 
kedeteért. Az aszódi takarékpénztár ugytudjuk azt a Íe*en kor követelményeinek megfelelően sertésekre is átragadt.
az első a vidéki pénzintézetek között, mely tiszt- ^ '” erelte_ A P° lj' ^ '  ^ “ ég a . köZsé^ f zát SulSos infekció. Dr. Piltz József acsai körorvos 
viselői szolgálati viszonyainak szabályozását meg- au alta stb. stb. Mmdezt 10-15  even belül es operáció közben súlyos infekciót kapott A
alkotta. pedig tisztán saját erejeből, minden nagyobb külső mjnt Acsáról je|entjk> a sLencséllenül járt orvos

— flz aszódi polgárikor f. hó 8-án tartott segítség nélkül, legfeljebb egy rövid lejáratú kölcsön a veszéiyeii már túl van 
választmányi ülésén egy, „C abaret-estély ly el“ igénybevételével, úgy hogy a költségeket minden
egybekötött táncmulatság rendezését határozta el. | egyes esetben önmagukra vetették ki a község
A vigalmi bizottság már a részletes programmal lakosai. Egy-két év alatt letörlesztette ki-ki a ZZ -  ■ *
is elkészült s a sok kiváló szám előreláthatólag j magára eső részt. Nem csak áldozatkészséget, de O Z I C J í lZ ^ ia X c lS M
kellemes élvezetet nyújt a megjelenő közönségnek. anyagi jólétet is árulnak el ezen tények. A lakosság Az elhalálozás folytán megüresedett községi 

A kör választmánya a rendes évi közgyűlést elő- szorgalma és takarékossága e vidéken közismert. — bírói állást f. hó 26-án töltötték be Aszódon. Ugyan- 
készitő választmányi ülést február 2-ára tűzte ki. A ^ em is csoda, hogy ilyenképen a szomszédos ekkor 8 esküdtet is választottak, 
rendes évi közgyűlést pedig 5-én fogja megtartani határokban összevásárolt már annyi birtokot, ami Községi biró lett: Walla Ákos. Esküdtek lettek : 
a következő tárgysorozattal: 1. Évi zárszámadás kitesz együtt akkora tei illetet, minta saját határuk. Salzer Nándor, Haulits Antal, Haulits Ödön, Tér 
2. Fölmentvény. 3. Költségelőirányzat. 4. Alap- E mellett német anyanyelve dacára is jó magyar. Alá- Mihály, Nagy János (gazda), Göndör János, Szu- 
szabály módosítás. 5. Tiszt- és választmány- k°sság egyébként három nyelven is beszél. Tűzoltó- livay János és Zsemberovszky István, 
újítás 6 Indítványok ! testületé a múlt esztendőben alakult s már is

" ‘- H z  aszódi .gazdák köre,, amely már egy J *  j***" “ f  'e jényesen a vizsgát. (Mindkétszer:
ízben 1902— 1906-ig működöt. -  f. hó 22-énaP oT k* ! , L  T o l  SZa"’a ?  E g é S Z S é d Ü d V .
következő tisztikarral ttjonan megalakult: Aielnök: en ’ ami szaPoru alnak e e ! Nemcsak h lv i,
Ondrik István. Pénztáros: Boldis János. Jegyző: me« ' . . .  L n ,  ^  ° rSzag0S Pa"asz'
Perényi Rezső. Érdekes, hogy a gazdák közönbös- „ „ 7  Tűz' A, ' ava« '  ,dö ^ f e é v e l  a vf €S u  “ T  ?
sége folytán feloszlott egyesbe, éppen az 6 kakas ,s n,eS;ele" ' * » * * « »  ; f  hó 20-án é jje l! nu«t u  m tg  ^
kezdeményezésükre alakult megujból. Sok szerencsét edd,g '* '"ere,,en l° kbó.' k,g>’u'lad', J4»°s | Klenthettmk
kívánunk 1 * 1 ottani földmivesnek zsúppal fedett lakóháza, mely Az influenzás betegtilések csak nem akarnak

rövid 2 óra alatt teljesen leégett. A kár egy része szűnni, sőt most már a felnőttek is nagy számban
— Drágán megfizetett álom. Ki korán kel, biztosítás utján megtérül. szenvednek a légzőszervek hurutos és lobos

aranyat le l ; tartja a közmondás. De hogy ennek -  30 év. A Magyar Kereskedők Lapja a kereske- bántalmaiban.
a megfordította is igaz, hogy aki soká alszik, delem, nagyipar, vállalkozás és szállítás legnagyobb elter- Ragályos betegségek közül vörlieny Aszódon
elveszti az aranyat, az. szomorúan tapasztalta 2 « * « * " .  Wadon I esetben fordul, elő.
Weiner József, a nagy vendéglő tulajdonosának fia. sitási- és közlekedésügyi szaklap 1911. január 1-én léptek
Kedden ittfflÉl ni nr 8 ó nko r is nvuandUn .Imit fennálásuk negyedik évtizedébe. Kgy újság életében harminc „ = — — ------- -------tseuucn reggel m^g o oraxor is nyugoutan aiuui eve8 mu,t dokumentuma annak, hogy megjelenése nem
a puha párnák között. Annvi elővigyázattal sem volt hiábavaló és meddő. A Kormos Alfréd szerkesztésében Q n  a m #
élt, hogy előzőleg szobája ajtaját bezárta volna. Befor- 9 P 0 ™ '
dúlt a fal felé és aludt. Órája, aranylánca és gyűrűi lásávai és azzal, hogy e kérdésekben mindenkor a közvé- Hiába, csak igaz közmondás az, hogy .ha-
az ágya mellel! levő szekrényen voltak. mind é,len vagyis
Mert mikor felébredi, már nem voltak. Elég vet minden tényező. A Magyar Pénzügy előfizetési ára a bizony sokat farad eredmény nélkül; — no de-
drágán fizette meg az édes álmot, mert kára circa Ké̂ I<edökÉUSrt4.Va v S o z ó t  ^ Ip T o s t rU p j^ X I  hát minek is volna jó mindenkor az a rém dús
120 korona. A lopással egy fiatal embert gyanú- mellékletével 16 kor-ért küldi egy éven át s Budapest. V. zsákmány; ebben is jól esik egy kis változatosság
sitanak. ki hétfőn este érkezett Aszódra, segéd- Sas_u* >3. sz. alatt levő kiadóhivatal. — már t. i. akinek.
jegyzőnek adla ki magát, szobát bérelt és épen a  ̂ Birtokváltozás. Horváth Dénes földbirtokos Vadászainknak is egy — mondjuk, — vér-
szomszédos szobában aludt. Kedd reggelre azonban a *^ult hét folyamán galgagyörki birtokát a hozzá mesebb része bizonyosan azért tengelyezett 21 j 
búcsú és fizetés nélkül eltűnt. Valószínűleg vele tartozó gazdasági épületekkel együtt eladta. néhai óra járásra Dengeleg határába, hogy ily változa- 
tüntek el a fent elősorolt értéktárgyak is. A galgagyörki kastélyát, a körülötte levő tosságot élvezzen, mert nemcsak az ám a pazar
tettesnek egyelőre — mint rendesen — bottal ütik gyönyörű parkkal egyetemben megvette Iurcsányi vadászi élvezet, ha száz nyúl tajcsol a körben, 
a nyomát I Károly magánzó. Amint hírlik, Turcsányi a parkban hanem az is, hacsak egy, legfölebb kettő speku-

Táncmulatság A galgahévizi ipsros-ifjak {. : méhészetet és fajtyúk tenyésztés, szándék, j UI azon, hogy hogy mentse meg a bundáját;
hó 29-en zártkörű táncmulatságot rendeznek: S2lk lé,es" ^ '-  K. . . .  persze az csak úgy élvezetes látvány, ha az ösz-
Spilzer Adolf vendéglőjében. i 1Qm néP ^ ‘m“  dS . szes haító és vadász urak kcl16 ,aPin,a,ossá88al1900 évben 78b, 1910 évben 902, Váckisujfatue körben guggolnak, kaján szemekkel lesvén, hogy

Boldog-Hatvani vicinális ut. A Hatvan és hgoo-ban 472, 1910 évben 486. ki lesz a beszorult két szerencsétlen párának
Boldog közölt kiépítendő s mintegy 100.000 kor. | __ Templom renoválás. A váckisujfalusi alig hóhéra.
költségbe kerülő kőut létesítése érdekében az j 40 családból álló ág. h. ev. egyházközség elhatá- (jgy tudjuk, hogy a dengelegi határ e tekin-
érdekeltség tárgyalást folytatott f. hó 21-én é s . fozta, hogy az immáron szűk temlomát bővítteti tetbeu semmi kívánni valót nem hagy hátra, s az 
abban állapodott meg, hogy Boldog 70, Hatvan 10, uj tornyot épít hozzá és renováltatja. Ezen célra (,tt csajkoló vadászaink mesélték, hogy a vadállo- 
1 áy Béla 10 és a cukorgyár 10/o-al janiinak az 10.000 koronát szavazott meg. Valóban dicséretre niány mennyisége, meg a hajlók minősége e liatár- 
utépitéshez. méltó ezen kis egyház áldozatkészsége, ami annál t)an igazán tneglepőleg változatos, mert vad-ir-

— Iklad. Amint az Alföldön Nagykőrös és szembeötlőbb, ha figyelembe vesszük azon körül- j magnak is alig van; a hajtó anyag pedig igazán 
Kecskemét, úgy versenyez a Galga völgyén Domony ményt, hogy a vele szomszédos Galgamácsa község- pompás, lévén ők maguk is vadászok; az igaz, 
és Iklad egymással. Nemes verseny az, amit e két ben a nagyon népes r. kath. egyház temploma már! hogy csak ürgére.
község egymással folytat és vajmi nehéz volna évek óta hatóságilag zárva van. Vadász uraink 20 nyulból megöltek 16 dara-
eldönteni, hogy a versenyben melyiket illetné a — öótékonjjcélu bál. A váckisujfalusi ág. ev bot, maradt az egész határban életben 4 drb ; de 
győzelem. Mull számunkban felsoroltuk Domony egyház vezetősége a templom renoválás költsé- mint hallottuk, 3 ezekből is kihurcolkodott, tehát 
fejlődésének főbb mozzanatait s nem akarván geinek javára február hó I9-én, a népiskola maradt 1 ; igy most már azt tanácsolhatjuk 
magunkra haragítani jó német szomszédainkat, ma helyiségeiben táncmulatságot rendez. a jáger cimboráknak, hogy ha megtalálnak még
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a saisonban valahol a sok öldökléstől csömörülni, 
okvetlen Dengelegre menjenek gyógyulást keresni, 
itt aztán lehet koplalni; de már azt az egy ártat
lan jószágot meg ne öljék, mert — biz’ Isten — 
megharagszunk.

Kereskedelem *
— flz aszódi takarékpénztár nemcsak azért 

foglalja el az első helyet vidékünkön levő 
pénzintézetek között, mert legrégibb idő óta 
áll fenn, hanem tekintélyes és óriási forgalma 
is a többiek fölé helyezi. Forgalma annyira emel
kedett, hogy az igazgatóság — nagyon helyesen 
— az alaptőke felemelésének tervével foglalkozik. 
Az intézet múlt évi mérlege legjobban tanúsítja, 
hogy mennyire emelkedett a forgalom és ez indo
kolja leginkább a tőkeemelés szükségességét. 
Tervbe van véve az alaptőke felemelése és ujabbi 
1000 darab 400 kor. névértékű részvénynek ki- 
bocsájtása, melyek átvételi értékét a közgyűlés 
fogja meghatározni.

— Az utóbbi időben gyakran hallatszott az a 
panasz kereskedői körökben, hogy a szegedi 
paprika hamisítva van. A szegedi paprika keres
kedők — mint a Magyar Kereskedők Lapjá-ban 
olvassuk — értekezletet tartottak, a melyen azt az 
álláspontot foglalták el, hogy Szegeden hamis 
paprika nincsen s a kereskedőknek csak a miatt 
van sok kellemetlenségük, mert az országos 
vegyvizsgáló állomás nem ismeri a szegedi paprika 
olajtartatmát. Az ankéten az a felfogás is kifejezésre 
jutott, hogy a szegedi kamara határozza meg 
szakvéleményben az olajtartalom maximumát. A 
földmivelésiigyi minister azt hozta javaslatba, hogy 
a paprikát a börzén egyes — kettős és hármas 
számokkal kotirozzák. A szegediek ezzel szemben 
azt javasolják, hogy a szegedi paprikát édes-nemes- 
paprika, rózsa-paprika és csomag-paprika elneve
zések alatt hozzák forgalomba, mikor is a csalás 
kizárt dolog lesz.

Ipar*
A in. kir. kereskedelemügyi miniszter egy 

adott esetben az I. és 11. fokú iparhatóságok 
marasztaló ítéleteinek megváltoztatásával oly ér
telemben döntött, hogy a munkaadó a munkás- 
biztositó pénztárba fizetendő járulékok és tagsági 
igazolványi dijak felét az alkalmazottak fizetésé
ből vagy béréből vonhatja le a nélkül, hogy ez
által ipari kihágást követne el, ha a kerületi 
munkásbiztositó pénztár ezen levonást a munka
adónak előzetesen meg nem tiltotta s ha az ily- 
képen levont összegeket a munkásbiztositó pénz
tárba esedékességük szerint pontosan beszolgál
tatja.

Menetrend: Budapest-Aszód-Hatvan és vissza.
Budapest k. p. u indul I 625 i 8351 915 1 230 Í 225 330 555 | 640 735 I 0 J 5 1 1 H> 1135
a’ aj  ' érk 725 922 957 1 056 2«7 . 4<« 427 7jJ. 815 912 1|42 )OU |á!
Aszód .............indul 725 í 923 í 95811058 223: #>7 428 7]2 8|6 9JJ 1143 |(u jSR
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2 szoba, Konyha, (UsKamra, p l««  «s ,,i ,li li l
Kis Kertből állő újonnan épített laKás 
—  február 15 . Vagy március 1 'töl

—  Kiadő. m
Ugyanott Kiadd április 1-től csinos, Z j l l l i ^ S Z l m t t í l

bntorozott szoba is. "
TáHHozást nyújt: Ácsán a  lelkészt lakhoz tar-

f t r i i j l  llezsí i|izj«M-tinll<, helyben ^  s z é r i is k e r tb e n  o|c8Ón e|.
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__________________________ adó.

Piamant Márton ----------
vaskereskedőnél Aszódon

=  Kapbatő a legjobb =  C v i l N i l f A f l a l d M I
tiszta alntninintn főzőedény. O H m I I K I I

Teljes KonyhaberendezéseKet ezen ^ g y  bármilyen más KőnyVeK eredeti
ciKKből állandóan tart raKtáron. M*rba" HapbatőK a ?etőfi-KönyV-

I nyomda KőnyVKeresKedésében, üsződön.

l i c t o p r c t i H c t t j c H - r :  s s s f s s r
ha bármit eladni vagy vásárolni kivan,
hirdesse meg az ASZÓDI HIRLAP-ban ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel.
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Szolid bevásárlási forrás!
DÉNES JENŐ

vas, fűszer és gyarmatáru nagykereskedő
Aszód

a Mc. Corm ick amerikai m ezőgaz

dasági gépgyárak képviselője.

Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó 
összes cikkekben. 8 52

K o c h l á c s  L a j o s
„Entreprise“ —  Clsd Aszdd és Vidéke temetkezési Vállalat —  Aszddon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.
Ajánlja magát egyszerű 
valamint diszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa- 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, takeresztek, 
miivirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 

, . . . . . .  . a legnagyobb választékban
nálam a legolcsóbb árban kaphatók.-------Hullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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