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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
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Aszód egyletei. is- de ezek tengődnek csak igazán. Nagy egyéneket is. Ne bírjanak egyleteink olyan
néha adnak életjelt magukról. külsővel, mintha a középkori céhrendszer

Most, mikor egyik egyletünk ötven Mi az oka ennek? késői maradványai lennének. És ne legyünk
M éves fennállásának évfordulóját ünnepli, Időnket lefoglalja talán a mindennapi elfogultak az ellenkező nézetekkel szemben.I  önkéntelenül többi egyleteink felé is tere- kenyér utáni küzdelem s a nagy tüleke- Ne dorongoljuk agyon a legjobb eszmét
1  födik figyelmünk. désben minden másról megfeledkezünk? is csupán csak azért, mert nem tőlünk

Mi van ezekkel ? Aligha. Másban keresendő a hiba. A származik.
A jubiláló egyletet, a két nőegyletet és mi egyleteink megölője a kasztrendszer. A társaságban született ember nem

l a polgári kört kivéve a többiek alig vagy Kínai fal választja el egymástól a tár- önmagáé.
■ egyáltalán nem működnek. Pedig ez a sadalmi osztályokat. A hány ember, annyi Ne legyünk kényelemszeretők. Ne csak
I  mostani jubiieum fényes bizonyítéka annak, kaszt. dobálódzunk az eszmékkel, de álljunk ki a
< hogy társadalmunkban meg van az áldó- Nyakra-főre gyülésezünk, beszédeket küzdőtérre, s ha a nemes ügy érdeke meg- 

Izatkészség a nemes és szép törekvések tartunk, egyleteket alakítunk nagy lelkese- kívánja, hogy megszokott kényelmünket
I  iránt, meg van a kellő komolyság és meg- déssel. Tetszik az eszme mindenkinek. S feláldozzuk, ne akarjunk mindig mást tolni
I érettség, tudatában van az egyletté tömö- ha megalakult az egylet, a valóságban még előtérbe.
3 riilés, az együttműködés, az összetartásban sem működik — kicsinyes okok miatt. De ne akarjunk erőnkön felül sem.
1 rejlő hatványozott erőnek. S mit látunk A közjó felé egyedül csak a köznek Számoljunk mindig a viszonyokkal is és 
I mégis. Azt, hogy van három olyan társa- őszinte szeretete vezérelheti az embert és ne majmoljuk kisvárosban a nagyvárost, 
j da'm' egyletünk, melyek közül egyik tengő- semmi egyéb. Fel kell áldozni a köz oltá- Ne szégyeljük bevallanni, ha gyöngék va- 

dik, a másikról, amely pedig igazán értei- rán az egyéni érdeket vagy a kicsinyes gyünk valamihez. Ne sokat, de megfelelőt ** 
mes és tehetős polgárokat számit tagjai hiúságot. alkossunk. Lássuk be, hogy kevesen és

í  közé s a társadalmi éleiben vezető szerepre A bálványimádás kora lejárt. A kor- gyöngék vagyunk ennyi sok egylet fentar- 
I volna hivatva, csak bútorai és olvasásra iátoknak le-kell dölniök. Ember és ember fásához. Ha beszüntetjük azokat, melyek 
1 kiadott kölcsönkönyvei hirdetik, hogy léte- között nem szabad, nem lehet különbséget úgysem életképesek, hogy erőinket össz- 
Jzik;  egy pedig azon az utón van, hogy tenniazonegyszempontból.hogyegyikiparos, pontosithassuk, akkor inkább képesek le- 
I  rövid pályafutás után örökre megszűnjék, vagy kereskedő, a másik meg hivatalnok, szünk felvirágoztatni azokat, melyek a közt 
1 ha ugyan már meg nem szűnt. A cél, a közös jó közelebb kell, hogy hozza szolgálni igazán hivatottak. Ilyképen ezek a

Vannak ezeken kivül más egyleteink egymáshoz a legellentétesebb foglalkozású célnak meg fognak tudni felelni. De ehhez

T Á R C A  Vége a gondnak — annyi küzdelemnek, Szállingott, hullott a korom sztinetlen,
■  _ ._______ _________ * Hideg szobának, kínos koplalásnak. Minden fehéret, feketére váltott,

— A tanulásnak évei, mily szépek Fehér ruhát és fehér hópihéket
Hajnal. A gazdag ember gondtalan fiának. S fehér örömeit a gyermekszívnek,

De hej szomorúk, szenvedéssel teltek, Szállongnak most is egyre még szünetlen;
A föld kérge alatt érczek égnek. Akit a végzet szegénynek teremtett. Sötétre váltják lelke hangulatját.

j  Dobogó szivekben forró szenvedélyek. Most hát mind ennek mindörökre vége!
Föld mélyében égő fojtott tüzek láza Most végre jő a diadalmas élet, Egész kicsiny volt, hogy anyját elveszté.
A megvénhedt földet néha meg-megrázza. Amely koszorút tartogat csak néki, Édes arcára alig is emlékszik.
Szenvedélyek szólnak — ma még könyörögve Hol szent eszméje győzedelmet ér majd, Atyjával forrt csak oldhatatlan össze
Holnap tán — ki tu d ja?— zúgva, menydörögve. Miről eleddig vágyva álmodott csak Minden kis emlék bús gyermekkorából.

Felkelteni egy dőre nemzedéket, Hatalmas, vállas férfi volt az atyja,
Hogy ne aludjék holtnak való álmot Villogó szemű, sűrű szemöldü.

Fáradt fejjel — boldogsággal szivébe S miért hasztalan hullott annyi vér ki A műhelyben őt sokszor felkereste,
Tért vissza György a kis padlásszobába Kivívja a szent, igaz szabadságot ... Elnézte ottan szótalan sokáig
Az egyszerű szerény bútorokhoz, melyek S lázasan viszi forró képzeletje A pörölyt mint forgatta izmos karja
Örülni őt csak néha-néha lálták, A városba, hol gyermekkora tölt el S ha áttalment a műhelyen a gyáros
De mennyi sokszor elborult homlokkal De haj, az álmok fényes magasából Vigyázva, hogy ruháját szenny ne érje,
Töprengve ülni órákon keresztül. Földre verődik s kínosan vergődik Akkor nem érté égő pillantását
A gondterhes, emésztő küzdelmeknek, Emlékezetje tört szárnyú madárként, De most már tudja mit gondolt az atyja,
Az éhezésnek — ini hát vége egyszer, Amint sötéten elébe tolulnak Mikor az üllőhöz fordulva ismét,
A nádszékre a puhafaasztalhoz, Gyötrő emlékei gyermekkorának. Lassan dörmögve sürü szakállába,
Ahol tanulni szokott annyi éjjel, Reáütött egy izzó vasdarabra
Leült ismét s kiterjesztő lassúdan Az óriás gyár komor körvonalja, És tűzesőként szállt szerte a szikra.
Miként, ki lél a hirtelen örömtől, Hol a nehéz kényért kereste atyja,
A papirt, amely vágyai betöltét Az égig érő száz füstölgő kémény, Otthon, a füstös munkáskaszárnyában
Küzdelmire diadalát jelenté A dörgés, zúgás, vasak csörrenése, A hidegfalu szűk komor szobában
S olvasta kéjjel újra s újra ismét, Dübörgő gépek, vaskocsik zörgése, Hányszor szoritá égő szenvedélylyel
Mikéntha most még elhinni se tudná, S emberzaj, mely a nagy udvart betölté. Kicsinyke fiát hatalmas mellére.
Hogy ő az, akit ez a rövid irás, A nehéz füst komoran ült felettük S lihegve niodta: Tanuld meg gyűlölni
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feltétlenül szükséges, hogy leromboljuk a 
szigorú, de valójában nevetséges válasz
falakat, sutba dobjuk a maradi elveket, 
melyek ma a társadalmi osztályokat nálunk 
egymástól szétválasztják. Ne nézzünk val
lást, vagyon, rang, születés adta kiváltsá
gokat, hanem becsüljük meg a dolgozni 
szerető értelmes embereket.

így tudhunk majd nagyot, érdemeset 
alkotni.

Scho.

Ötven év.
Ezernyolcszázhatvanegytől, ezerkilenc- 

száztizenegyig! Attól az évtől, melyben az 
ujjáébredő szabadság legelső szellői üdí
tették fel az annyira tikkadt levegőt — a 
mi napjainkig. Mi minden történt azóta 
hazánkban s künn a nagy világban! S 
micsoda változások történtek azóta a mi 
városkánkban is! A meghatottság érzésével 
köszöntjük városunk egyik legszebb intéz
ményét a „B etegápo ló  és  sz egén y segé lyz ö  
E gyesület*-et, hogy e hosszú idő viharait 
nemcsak kibírta, hanem folyton fejlődvén és 
erősödvén e hó 1-én fennállásának 50-edik 
évfordulóját lélekemelő ünnepélylyel: dísz
közgyűléssel ülte meg, melyen részt vett 
városunk intelligenciájának legnagyobb 
része.

A díszközgyűlést Feuermann József, az 
egyesület ezidőszerinti elnöke nyitotta meg 
s miután az egybegyült tagokat és meghívott 
vendégeket üdvözölte, felkérte főtisztelendő 
Stein Miksa urat a nagyszombati hitközség 
rabbiját, ki főtisztelendő Schreiber József 
urat az aszódi hitközség érdemes rabbiját 
helyettesitette ez alkalommal, hogy az 
ünnepi beszédet mondja e l ; Stein Miksa 
rabbi ur szólásra emelkedett és beszédét 
mely a szónoki művészet igazi remeke volt, 
sokáig emlegetni fogja Aszód közönsége.

Bevezetésül azt fejtegette a szónokló 
rabbi, hogy az 50 esztendős évforduló 
megünneplése zsidó eredetű szokás. A Thóra
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maga írja elő, hogy minden ötvenedik év 
a rabszolgák felszabadulását s a vagyonok 
kiegyenlítődését jelentse. Aztán arra mutatott 
rá, mily irányitó befolyással volt a szeretet min
dig a zsidók családi és társadalmi életére. Majd 
lendületes szavakkal magyarázta, mennyi 
könnyet hivatvák letörülni a jótékonysági 
intézmények. Vázolta a régi idők felfogását 
a szenvedésről, nyomorról s rámutatott a 
bölcsek véleményére, hogy azok nélkül 
eldurvulna az emberi lélek, mert hisz csak 
azok késztetik jótékony cselekedetekre. Majd 
az uj idők gondolkozás módjára tért át s 
itt beszéde merész szárnyalással rajzolta 
meg, hogy az uj idők az emberi méltóságot 
tekintik az emberiség legfőbb kincsének s 
szónok a jótékonyságot gyakorló intézetek 
munkájának legnemesebb eredményét abban 
emelte ki, hogy azok enyhítik a szenvedé
seket anélkül, hogy az alamizsna elfoga
dásával megaláznák a szenvedőt. Megható 
volt a beszéd, mikor befejezésül hálát mondott 
az Istennek, mert Schreiber rabbi urat, a 
szónok sógorát betegségéből felgyógyulni 
engedte.

Majd dr. Hacker István, az aszódi izrae
lita hitközség elnöke emelkedett szólásra, 
az egyesület vezetőségét üdvözölte s reá
mutatott arra, hogy a felebaráti szeretet, 
mely a jubileumot ülő egyesületnek képezi 
éltető elemét, annyira legfőbb erénye volt 
mindig a zsidóságnak, hogy egyik régi, 
nagy zsidó bölcs mondása szerint, a fele
baráti szeretet parancsolata a zsidó vallás 
lényegét foglalja magában.

Végül Feuermann József elnök a dísz- 
közgyűlést berekesztette.

A megjelent közönség emelkedett han
gulatban oszlott széjjel. A díszközgyűlés 
menete mindenképen méltó volt a nagy 
ünnephez, melyet emlékezetessé tenni fel
adata volt !

Dr. Falucli Sándor.
*

A díszközgyűlést délután 5 órakor a rendes 
évi közgyűlés követte, a melyen a tisztikar követ
kezőképpen alakult meg:

ASZÓDI HÍRLAP
Elnök: Feuermann József. Alelnök: Hermáim 

József. Pénztáros: Diamant Márton. E llenőr: Reiner 
József, f í e t e g lá to g a tó : Lengyel Ábrahám. Választ
mányi ta gok : Békéi Lipót, Qrün Adolf, Manőver 
Lipót, Stirnáth Károly, Forsclmer Mór, Waldmann 
Soma, Protovin Mór, Weiner Dávid, Szám vizsgá lók : 
Vas József, Weiner Lipót, Klein Lipót. Majd este 
8 órakor az izr. hitközség tanácstermében társas 
vacsora volt, a mely igen kedélyes, fesztelen és 
vidám hangulatban folyt le és a hajnali órákban 
ért veget. Szép és szellemes pohárköszöntőkben 
sem volt hiány. Az első pohárköszöntőt Stein Miksa 
nagyszombati főrabbi mondta az egyesület vezető
ségét, az ifjúságot és a hitközség elnökét éltetvén, 
majd Bamberger Manó, Chugyík Pál lelkész, 
Bentsok János, dr. Faludi Sándor és dr. Rendes 
Miklós beszéltek a tőlük megszokott szónoki 
ügyességgel. Gerö Lajos, főv.-újságíró gyermek
kori reminiscenciákkal fűszerezett szép és humoros 
beszédjével állandó derültségben tartotta a társa
ságot. Halász Dezső állomási főnök rendkívül 
szellemes tréfás beszédben egy hordágy fontos 
kellékére mutatott rá. Beszédje végeztével mindjárt 
gyűjtést is rendezett, a melynek eredményeként 
40 koronát szedett össze ezen célra. Nem lenne 
teljes közlésünk, ha az est egyik fontos tényező
jéről, a kitűnő ételekről és italokról meg nem em
lékeznénk, melyek Feuermann Józsefné és segítő 
társnői Békéi Lipótné, Reiner Józsefné és Fischer 
Jakabné szakácsművészetét dicsérik.

1911. február 5.

Meg kell még említenünk, hogy az egyesület 
jubileuma alkalmából kiadott emlékfüzet és disz- 
okmányok igen csinos kiállításban Vas József 
fővárosi niveaun álló aszódi nyomda-intézetében 
készültek.

H íre k .
— Előléptetés. A hivatalos lap január 28-iki 

száma kellemes meglepetést hozott a kir. javító
intézeti és fegyintézeti tisztviselők részére. Az 
igazságügyministérium végrehajtotta az intézetek 
tisztviselőinek státusrendezését. A státusrendezés 
végrehajtásával egyes intézetek orvosai főorvosokká 
lettek előléptetve. Az aszódi kir. javítóintézet 
érdemes és köztiszteletben álló orvosa, dr. Gál 
Adolf is a főorvosi státusba soroztatott. Ez az 
igazán megérdemelt előléptetés 15 évi fáradhatatlan, 
lelkiismeretes munkálkodásnak honorálása. Az uj 
főorvosnak, társadalmunk kiváló tagjának ez 
előléptetéséhez őszinte örömmel gratulálunk.

A levegőt, a vizet, napfényt, mindent.
Máskor, mikor a halvány gyertyafénynél 
Az asztalnál feladatát csinálta,
Atyja a vállát megragadta gyorsan 
S gyöngéden tnondá : Én kicsiny fiacskám 
Tanulj, hogy te is ne érettük küzdjél,
Ne értük hulljon arcod verejtéke.
Majd lázasan tévé gyakorta hozzá 
S ha tudni fogsz — a tudás fegyverével 
Sújtsál le rájuk s szabadíts fel minket 
Kiknek nyakán a járom tűrhetetlen !

Együvé járt a gyáros kis fiával.
Elkényeztetett gőgös fickó volt az 
S legbutább volt ámbár az iskolában 
Első helyen ült mégis. Gyermekészszelj- 
Nem érté akkor még, hogy ez miért van,
Sem azt, hogy mért mit amattól kérdeztek 
S mert nem tudá, hát ő mondta el sokszor,
A gonosz fiú öklével üté meg,
Vagy künn az utcán bottal végig vágta.
Nem érté akkor, mért nem büntették őt.
Most tudja már. Megsértett szivét akkor 
Zokogva önté atyjának ki este.
Az hallgatta ökölbe szorult kézzel:
„Várj csak te g az ! Várj csak I" kiáltá sokszor. 
Majd még némán ült szótalan sokáig.
Csak néha ütött szörnyeteg öklével 
Az asztalra, hogy szinte összeroppant.

Egy őszi nap — gimnáziumba járt már

Atyjának ő vivé el az ebédet.
Az atyja — pedig sosem volt szokása — , 
Kissé tántorgott, amint jött az utón.
Egy pajtásuknak mondá — névnapját megülték 
Pár liter sörrel a munka mellett.
Jó kedve volt — s egy vasrakásra ülve 
Mi jó van? kérdé s vidáman mosolygott.
Ö is boldogan beszélgetett véle,
AAert mosolyogni olyan ritkán látta.

Egyszer, mint hirtelen jött vihar felhő 
Elborult a mosoly atyjának arcán.
Az utca végiu ő is megpiliantá 
A gyárost s fiát. Éppen erre jöttek.

Ez emlék tisztán vésődött leikébe.
Most is látja őket s szegény atyját 
S mig gondolatban újra általéli 
Komor sötétség árnya ül szivére.

Atyja a szemét le nem vette róluk.
Vad tekintettel nézte folyton őket.
A fiú valamit elbeszélt atyjának,
Miközben botját suhogtatta egyre.
A gyáros fiát hallgatá kacagva,
Majd feléjük tartottak szót se szólva 
És csak mikor meletlük voltak éppen 
Ugrott a fiú hirtelen eléjük 
És pálcájával végig vágott rajta,
A munkás gyermekén a büszke úrfi.
— Ó szörnyű, szörnyű! Irtóztató emlék!

Apja felhördült mint egy sértett állat 
Cudar, cudar — kiáltá őrülten 
Vérbe borult szemekkel nézett széjjel,
A rakásból egy vasrudat ragadt fel, 
Sikoltva futott a fiú el. Ámde 
A felbőszült egy ugrással elérte 
S egy rettentő ütéssel leterité.

Ó szörnyűi Szivét tépi szét ez emlék, 
Amelynek néma gyötrő véres képe 
Végig kisérte küzdelmének útján,
Melyen most is vonagló fájó lelke 
Végigsiklik csak — hisz a többi minden 
Nem oly nyomasztó.

Egyedül maradva
Atyját börtönbe hurcolták még az nap. 

A többi munkás -1 maguk is kodusok — 
Vigyáztak rá, hogy élten meg ne haljon 
S ruhátlanul ne járjon, összerakták 
Ami kellett néki könyvre, iskolára,

így nőtt fel köztük, járva házrul-házra 
S még gazdag pajtásaihoz is eljárt,
Kik elhívták, mert első volt közöttük. 
Szenvedő lelkében korán megérett 
A rettentő nyomorúság tudatja,
Mely nehéz sorsa volt a munkásoknak.

Majd keresztül suhannak borús lelkén 
A fővárosban töltött súlyos évek.



-  Hőegvjleti gyűlés. Az „Aszód és vidéke! az erdó szélén a földre döntölte • vele volt kis 
jótékony nőegyesülete” f. évi január hó 30-án | lánya nem bírván fölemelni, ott hagyta és a nagy S  aT ^ T o lsT ian  ír ~  ' f  • 3
!,irtotta XIX. évi rendes közgyűlését. Az 1910. évi' hidegben csonttá fagyott. -  Meggondolatlan és ■/ 1  n í l  a z P a 'Zgalmai alaPosan tönkre 
pénztári bevétel volt 944 kor. 54 fillér, kiadás mértéktelen ivással árvaságba döntötte négy apró e " Í  h‘SZ h'ába
pedig 365 kor 50 fillér. Ezen kívül van az egye- gyermekét P menekültetek egyik határból a másikba, csöbörből
sóletnek 4000 koronát kitevő kórházi alapja. Látva __ á A, , , vödörbe jutottatok, s bizony minden perczben a

meleg érdeklődést, az egyesület rendes segélyben hár „ S, 9 , é 9  Majdnem eletebe került fertelmes halál kandikált reálok a kisebb-nagyobb
részesülő szegényei járulékát felemelle ét több í  ín 'em bern ek  a vigyazatlansag. Kartalon febr. lukakból. Mert hát nem volt az utolsó napok- 
segélyre szoruló szegény felvételét határozta el Egy- 3 c'« an>'e',' 1‘;r aludt egy szobában, bán olyan épkézláb puskás ember, -  aki -
>en elhatározta azt is, hogy egyszegénysorsu tanulót , f  u ^efU,0t,élt; a «ővet azonban otthagyván a csapot, papot, salakot -  ne ment 
kí tanulmányait Budapesten végezi, rendes segély- í ,  ! ! ’ „ön  m i 7 '  u ’8y 'gy, "em ',,egy V° lna Dia"a is,ennönck áldozni, 8 a mezőkön a
ben részesít. Felvehetett mulatság rendezésének s ^ e ^ e 2 Í « e I t e ^ á l ^ £ n m.eS í ík ,Ze,,? • , ” l irányában embergyürük hullám
kérdése is, de a közgyűlés tekintettel arra Itogv ' , , esz néle e" allaP<>‘b‘>n talaltak a három zottak, s ha egyikből valahogy sikerült a fülesnek
, közönség ilyiráttybaVugiis e C r v a t r S n r e -  ^ ^ 7  3 ,öldi ki“ b “>°< * -  ben. volt a másik -
véve, a mulatság rendezésétől ezidőszerint eltekint. * e jesen ) érzi ntagu at. talán még veszedelmesebb karikában.

— Hz aszódi önkéntes tűzoltó-testület f. hó . m*̂ rl volt ez mos* ‘Sy ? Hát azért,
12-én Várkoly Irén, Heim Mercedes, Micsinay K Ö S Z Ö n e tf lv i lv á n ít á s  !®!sz,k tudni' merl amint ho8y állítólag minden-
Gizella (aszódi leánynevelő-intézet), valamint U llC U iy  H V d lllId b . fé|e szerelemnek vége szokott lenni, a vadász
Kovács Lídia (Budapest), Chugyik Pál, Perényi Azon őszinte részvétért, melyet tisztelt híveim ht.!,'1 In"6k.(f®bruár !*évf ' ar,,nál bizonyosab-
Rezső, Boldis István, Matolcsy Kálmán, Rosner és jó barátaim betegségem lefolyása alatt irántam keh csitulni, ámde előbb kitombolja magát
Lajos, füsti Molnár Lajos, Schneider Oszkár, Rotli tanúsítottak, fogadják ezennel szivem mélyéből „! "la6yarni,skásan- """tba k‘ akarna ,rtani 
Kálmán és Leutner Bernáí közreműködésével fakadó köszönetemet. * ’ "" 'noz°8’ cselekedte,ven az egyeddel
cabaret-müsorral egybekötött zártkörű láncmulat- Aszód, 1910 február hó 4-én szer elen lűdozést, ha egyébért nem, már csak
Ságot rendez. A gazdag és változatos műsor élve- , ,S’ h°8y a patron nleg ne avasodíon-
zetes estét fog a közönségnek nyújtani. A mulatság Schreiber József A mint tudjuk, bizony a mi vadászaink sem
iránt városszerte igen nagy az érdeklődés és előre- főrabbi. voltak jobbak a Deákné vásznánál, ők is tele bőg-
láthatólag az idei farsang egyik legjobban sikerült — - r^veI meritettek az utolsó napok vadász élvezetei-
mulatsága lesz. A mulatságra jegyek előre vált- . . . .  .  # b<5,» a bany vo,t* mind felkészült fegyveres erőnek,
hatók Sárkány László gyógyszertárában, Diamant K O X i g a x g a t á S .  irmagnak sem lehetett volna egyet is itthon találni.
Márton kereskedőnél és Matolcsy Kálmán főjegyző Bezzeg mikor haza kerültek, volt dicsekvés. Túrán
parancsnoknál. — A vármegye közigazgatási bizottsága f. P,d- e 8Y mar alaposan leportyázott területen 104

a  hnfwnni iMÁh*n„rái.. •. .  x , 4 r évi február bó ^-én d. e. 10 órako. tartja szék- nyuszinak oltották ki a mécsesét, s horribile dictu
— fl hatvani iótékonycelu tzr. nőegvjlet f. házának üléstermében ez évi rendes ülését. alig menekült egy két ravaszabb ószán I Azonban

ho 11-en hangversenynyel egybekötött táncmulat- ‘ Értesülésünk szerint a jan. hó 26-án j 8 ez „  ö i L mük volm b ’
ságot rendez. megejtett biró és esküdtek választása felebbezéssel " P  . ° -rdemílk volna. ezt modják Mórtcz-

_  A Iprfnnonuiof f i,A n a„ . ,. ,/ . , , támadtatott meg. Az esküdteké azon a címen nak’ mert hat — ammt ama .feltétlen megbízható 
az izr hitközség tanácstermében az aíapszabá^ók ttetf szavazás utján, hanem közfel- forrásból” értesültünk, -  a túrái guggolóké a babér,
megalkotása és a választmányi tagok megválasztása k'al,assal ldr|ént, holott a választok egy részé -  no meg a Ftcsté. Hogy mi a guggoló ? Hát amo- 
végett közgyűlést tart. névszerinti szavazást kert. lyan vadász féle. Hogy hát miért guggol? Ennek

— Farsangi különlegesség A galgahévizi —  ■ —~ már nagy°bb sora van. Biz’ az nem a fáradságot
fiatal nős emberek részére Péli István bíró piheni, hanem azért kuporodik le, hogy a nyúka
védnöksége alatt nehány fiatal nős ember február E g é S Z S é ( l t t ( | V a  ne emberi állatnak nézze, melytől állítólag nagyon
12-én táncmulatságot rendez Galgahévizen. Legény- fél, hanem az általa békés természetéről előnyösen
nős emberek t lz o n y L  mdjáknr ié B  A fta‘a l : .. ~A, Ief<.,ly' J'é' VJ sreállandóan száraz- a isl,,erl ÍÓ1 ,áPlá" takarmánytöknek vélje; szépen

\ mellett szeles is volt, de olyan szeles, hogy az gyanútlanul neki baktat, ámde egyszerre csak —
ílegfagvjott ember. Versegen f. hó 30-án adriai bóra sem tombolhat különben, csontig hatolt Uram Jézus segíts — a tök felegyenesedik, s ir-

'/ " f  erdőnél megfagyva találták a hideg szél: ily időjárás mellett az egészségügy; galmatlanul odapörköl, melytől szegény nyúka leg-
«>i Jozse o enyesi lakost. A szerencsétlenül sem lehetett kielégítő, s a javulás iránt fűzött j többnyire bukfenceket vet s végérvényesen elhall- 

t ember 29-én d. u. ittas állapotban a magyalósi reményeink e télen már valóra nem válnak, inig gat. Állítólag a túrái vérbeliek vitték ezt a va-
nsztaról haza fele ballagott, mikor is a bor ereje csak a tavasz balzsamos levegője enyhülést nem dászfogásf a legnagyobb tökélyre, tehát mi is

t...........  “  hoz meggyötört légző szerveinkre. nekik Ítéljük a babért.

r 'r J s z M é w  l7olnÍpi8 ke1.7éréVé8,UI V̂ ’Í8 . , ■ A , ra«ályoS bel^ ségek,‘'11 s^n tudunk szaba-i Már öregebb, azaz hogy higgadtabb vadá-
aP' kenyercrl, Julin, kanyaró, vörheny egyik-másik községben | szunk báró Podmaniczky Géza keuvelmes urnái

Hogy 'atyját°a 17tmi..ét^ 7"fcIkoros!7 '' ' ^  ~  SZÓrványosa" is' foglalatoskodott, de csak módjával, mert ott bizony
Csodálta^ ekkor a hős L.kü iggo, f j  P 8 ^  ronC8°10 ,0roklob ,épe" a vad irtás a cél, hanem az állomány ész-
Kinek testét bár .neglöré a börtön, SZer?. klhasz"alasa- ,lngy vetőmag is untig ele-
De nem tőré meg szenvedélyes lelkét. . gendo maradjon ; terítékre kerül. 150 drb nyúl és
Búcsúzva tőle könny rezgeti szentében f i n n . . *  g y 2  kakas. da« ra , hogy egy vadászunk
S reszketve súgta mégis a fülébe: S p O P t ,  -  ki nem JÓI szedvén magaba annak idején a
Nézd mivé tettek! Tanulj szakadatlan. P . . , , M , ermésze.rajzo. -  akakas . tyúknak nézte és meg-
i aí1ki íir, . . . \  .... — 1/addszat. Februári ! Nevezetes nap: fordítva, no meg ta an a serétje is görbe volt ez
L gy e ősse hogy bosszú al hass egyszer egyszerre a szomorúság és örvendezés napja. -  a fene madár tneg nagyon siet 8
É* " ‘ * '  ' : Szomorúsággá] „ ] „ . ,  é„„g ,  J íg .r  U  .  „ ,.g , .  i .
M , _ napra- mert ezen,ul már csak álmában elégítheti eszeltek itt közel Domonyban egy szűz területet
Nem I Bosszú szomju nem volt a szivében. ki vérszomját, a mi pedig némelyek részéről nem ott lesz ám csak a ,hadd el hadd” És mee keli
Mint tiszta napfény tündöklőt! a lelke, csekély boszankodásokat szül, mert vagy kipotyog hagyni, igazán jól kieszelték, meri a terület való
sunkét a zsenge gyermekszívbe oltott a serét, vagy lecsuklik a cső, a mikor már; bán szűz volt, de nem a vadászok hanem a
Vészes tüze az apa vad lelkének, lűni kellene s hegyébe a prédául kínálkozó vad nyulaktól. Ez aztán az igazi koplaltató' Itt méC
Amely megfogant a nyomorult odúkban nagyot vigyorog ezen kis baleseten. De vígan s a guggolás sem használ. De azért -  mint mond-
t s  nagyranött a kínban szenvedésben. derült, jó kedvvel ébred az ép bőrrel menekült füles, ják -  igen jól érezték magokat, különösen mikor
Megolvasztva a tudomány kohóján, meg a többi vadállat; e napon mind brúder egy- a vendégszerető házi gazda fehér asztalához tele-
Megtisztitva a gondolkodás tüzében -  utassal, ölelkezik a róka koma a tapsival, a csikasz pedtek. s az odakint elmulasztott pusztítást itt
Merült föl lelkének fénytengeréből vagy toporlyánféreg az őzikével stb. s melegen gratu- cselekedték meg a májas-, véreshurkák kolbászok
Csillogva sugártól körülragyogva, Iáinak egymásnak, hogy ép egészségben megérték a s tésztanemüek seregében, nem kímélvén a ió
bzflz fénytől övezve: a tiszta eszmény! reájuk örvendetes napot, s ki-ki elmeséli, hogy miféle liquidumot sem, ne hogy azt higyje a hurka hocv

(Folytatása következik.) furfanggal sikerült túljárni a nagy ellenség eszén, „kutya ette meg.” S nagy örömmel konstatálták
— a magyarazásokbót jegyzeteket csinálnak a azt is, hogy távlövő volt — nincs s talán nem 
jövőbeni miheztartás tekintetében, s végül semmi is lesz.

=  eSe,reLsen' ,mennf k Lőwy hez áldomásra, -  lévén Most pedig kedves és nyájas olvasó, bocsásd 
ennek a közöttük legokosabb róka koma nagy meg vétkeinket, hogy ily sokat untattunk- mee-
ellenzoje, tartván attól, hogy ott hagyja bőrét. Ígérjük, hogy nem leszünk többet rosszak’ egész

Szó ami szó! Különösen reátok fülesek, a la „húzásig*. 6
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ASZÓDI HÍRLAP

K e re skedelem i
— Múlt heti számunkban megemlékeztünk 

arról, hogy az aszódi takarékpénztár igazgatósá
gának legutóbb tartott ülésén az alaptőke felemelésé
nek kérdése isszóba került. Ennek kapcsán kiemeltük 
az alaptőke felemelésének előnyeit azzal, hogy a 
közgyűlés, a melynek hatáskörébe ezen taigy 
tartozik, bizonyára magáévá fogja tenni az igazga
tóság felfogását. E helyütt egy általánosan elter
jedt téves nézetet akarunk eloszlatni. Ez az alap
tőke felemelésével járó újonnan kibocsátott rész
vények kibocsátási árának meghatározására vonat
kozik. Rendkívül fontos ez a részvényesre nézve, 
a ki az igy kibocsájtott uj részvények névértékének 
bizonyos összegben történt meghatározása folytán 
esetleg károsodhatik. A részletekbe ez alkalom
mal nem bocsátkozunk, mert ezek megvitatását 
arra az időre hagyjuk, a mikor a kérdés a 
közgyűlés elé kerül. Most csak arról világosítjuk 
fel a részvényeseket, hogy az ujonan kibocsátandó 
részvények kibocsátási árát nem feltétlenül a köz
gyűlésnek kell meghatároznia, hanem a közgyűlés 
azt az igazgatóságra is bizhatja.

Piatnant Márton
vaskereskedőnél Aszódon

=  Kapható a legjobb =  
tiszta alumínium főzőedény.

Teljes KonyhaberendezóseKet ezen 
ciHHből állandóan tart rabáron.

1911. február 5.

Kiadó laKásfll;:

|f e töprenKedjeH
ha bármit eladni vagy vásárolni kíván, 
hirdesse meg az ASZÓDI HIRLAP-ban.

Kellemes feKVe'sü, egészséges helyen 
2 szoba, Konyha, élésKatnra, pince és 
Kis Kodból álló újonnan épített laKás 
—  február 15 . Vagy március 1-től 

—  Kiadó.
Ugyanott Kiadó április H ó i csinos,

bntorozott szoba is.
TíjtKozást nyújt:

perényi Uezséí igazgató-tanító, helyben.

Ip a r.
— fi ll-dik kosárfonó tanfolyam már meg

kezdődött Jenes Zelma áll. óvónő vezetésével. A 
tanfolyamnak 14 növendéke van.

— A szappangyárosokat súlyosan érinti a 
hushiány. Konstatálják, hogy a hushiányt faggyú- 
hiány követte s ma már nem képesek a szappan
gyártáshoz szükséges faggyút megfelelő áron 
beszerezni. A rendelkezésre álló jobb minőségű 
faggyút a margarin-gyárak dolgozzák föl, mig a 
másodrendű árut a stearingyertya-gyárak vásárol
ják össze magas árakon. Ilyen körülmények között 
sokkal nagyobb menyiségü növényi zsiradékot 
kénytelenek igénybe venni, mint valaha.

K o c h l á c s  L a j o s
,£ntreprise“ —  Cbó Aszód és VidéKe temetKezési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

S ze rk e s ztő i üzenetek.
— R. P. Mint más lapok, mi is követjük 

azon szokást, hogy névtelen levelekre nem válaszo
lunk.

— Iliemtudó! Fiatal leányoknak nemcsak 
nem kell, de nem illik kezet csókolni. 2. Smokinghoz 
fekete csokor, ha azonban a mellény szürke, 
akkor ugyanilyen szinü a csokor is. 3. Elég ha 
meghajtja magát és tehát ilyenkor szükségtelen 
a társaság minden tagját külön is üdvözölni, a mi 
egyébként zavarólag is hatna. Legföljebb a ház 
úrnőjének csókolhat kezet.

— Farsangoló. Az aszódi tüzoltó-testület 
mulatságának napjáról mai számunk hírei között 
talál értesítést.

— Kiváncsi: A fogadást ön vesztette el, •
máskor jobban tessék vigyázni.

— Többeknek: a jövő számunkban vála
szolunk.

Ajánlja magát egyszerű 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
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. —

Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.
Budapest k. p. u. . indul 625 810 8351 915 1230 225 i 330 555 640 735 |0I5 n io|n36
Aszód érk. 725 922 957 1056 207 400 427 7H 8J5 972 1 142 íöö
Aszód indul 725 923 958 1058 223 407 428 712 810 971 1143 lö l 128
Hatvan . érk. 741 949. 1020 1122 249 435 444 738 842 935 12Ö5 133 l!S

Hatvan indul 235 310 431 547 610 645 759 1 ]33 1148 ) 210 435 534 612 652 841 935
Aszód érk. 306 342 455 615 632 711 821 1 150 1 236 507 1555 634 720 858 951
Aszód indul 3]Ö 3-M 4 0  616 642 713 822 1150 §1205 1237 509 635 721 858 951
Bpest k. p. u. érk. 50' 530 630 740 815 845 950 1245 100 215 655 710 800 8'5 955 1050

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel. 
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i  Szolid bevásárlási fórrá?! >

{ DÉNES JENŐ >
► vas, fűszer és gyarmatáru nagykereskedő )
J  Aszód j
4 a Mc. Corm ick am erikai m ezőgaz- < 

^ dasági gépgyárak képviselője )

► Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó í
^ összes cikkekben. 9 52 <
• a t a v v a t a v a v a t a v a a !

M í s z á r s z é H n c H
alkalmas bolthelyiség 3 szoba , 
k a m a ra , p ince és jé g 
v e re m m e l kiadó H é v iz - 
g y ö rk ö n . — Felvilágosítással 
szolgál Kohn S a m u  Aszódon.

Szípírodalwi
Vagy bármilyen más HönyVeK eredeti 
bolti árban KaphatóK a pítőfi-ljínyV' 
nyomda l(ÍMyVi(ercsl(tdtstben, aszódon.

KónyVcK beKíUsfl
modernül berendezett KünyVKótósze- 

tünK a legizlósesebben elKószitl.
Aszódi .Petőfi Könyvnyomda nyomása.
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