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Az uzsora terjedése.
A hitelmegvonások és az azokkal 

kapcsolatos súlyos pénzügyi viszonyok 
már is megteremtették szomorú következ
ményeiket. Rohamosan terjed a vidéken az 
uzsora. A vidéki pénzintézetek, ezek a 
sokszor érdemellenül és ok nélkül meg
hurcolt hitelközvetitő intézetek, kénytelenek 
a helyzet hatása alatt a lehető legszűkebb 
keretek közé szorítani munkásságukat. A 
legtöbbje tartja a régi hiteleket, de újakat 
nem engedélyezhet. Ámde a hitelelet nem 
szünetelhet, folytonosságát kénytelen fenn
tartani, mert egyébként megállásra lenne 
kényszerítve az egész gazdasági tevékenység. 
De már azért sem szünetelhet, mert a 
pénzintézetek visszafizetésekre kényszerit- 
tetvén a fővárosi nagybankok által, maguk 
is kenyteienek a visszafizetéseket követelni. 
Ennek az a természetes következménye, 
hogy a tőkék felelt nem rendelkező gazda, 
iparos vagy kereskedő kénytelen — köte- 
lezettsegeinek eleget teendő — ott venni 
hitelt, ahol az rendelkezésre áll. Mivel 
pedig pénzintézet nem ad, folyamodik 
ahhoz, akinél megneszeli az elhelyezésre 
alkalmas pénzt.

Kapcsolatban az imént leirt körülmé
nyekkel, nap-nap után azt tapasztalják a 
vidéki pénzintézetek, hogy a betelek meg
fogynak és keresve hovaforditásuk helyet 
és alkalmát, megállapították, hogy a kivett 
betéteknek csak egy része az, amely 
visszafizetésekre fordittatik, egy másik 
jelentékenyebb része azoknak a hiteleknek

a kielégítésében keres elhelyezést, amelyek 
a pénzintézetek által nem elégittetnek ki. 
A betevők számottevő része kiszedi beté
teit a biztos helyen gyümölcsöző, de csak 
legfölebb 4— 5 százalékos kamatot fizető 
pénzintézettől és megkezdi tőkéjével a 
magánüzérkedést. Teszi ezt természetesen 
azért, mert az adós a takarékpénztár által 
megtérítendő betéti kamatnak kétszeresét 
is megfizeti. Szóval: kezdődik az uzsora.

Az itt elmondottakban azt a képet 
rajzoltam meg nagy vonásokban, amelynek 
nap-nap után való megjelenéséről számos 
panaszt hallunk. A vidéki pénzintézet 
anyagi bajaihoz tehát társul szegődik az a 
veszedelem, hogy a betéteket elvonják 
és az eddig fillért fillér mellé tevő kis 
takarékoskodó tőkés a kiszedett betétekkel 
versenyt támaszt a visszleszámitolási hite
létől és betététől megfosztott takarékpénz
tárnak, persze jó magas kamatláb mellett! 
Vannak vidékek, ahol a kiszedett betéteket 
10— 12 százalékkal is kamatoztatják, 
kölcsönbe adva azt azoknak, akiknek maga 
a takarékpénztár már nem adott hitelt, 
legfőképpen azért, mert mint betéteket 
őrző intézet, kénytelen mobilitását épp a 
betevők érdekeben is fenntartani.

A vidéki takarékpénztáraknak évtize
deken át azt vetették a szemükre, hogy 
uzsoráskodnak. Holott az ő uzsoráskodá
suknak az az eredménye, hogy a vidék 
gazdasági élete jelentékenyen emelkedett, 
hogy mezőgazdaságunk óriási lépésekkel 
haladt előre, hogy akadtak vállalkozóink, 
akik csekélyke tőkéjükkel számottevő ipar
ágakat voltak képesek művelni és hogy

kereskedelmünk is fejlődött. A pénzintézeti 
uzsora eddig csak pozitív eredményeket 
teremtett. Megteremtette mindenekelőtt azt, 
hogy a magyar parasztság a jólétnek olyan 
fokára jutott, amelyekről arisztokratikus 
önteltséggel néz alá igen sokakra, akik 
ezelőtt más sorban voltak. De hogy most, 
amikor szinte lavinaszerűen gomolyodik 
lefelé a vidéki pénzintézetek megszorult- 
sága kapcsán a magánuzsora, hogy minő 
hatással lesz szépen gyarapodó közgazda
ságunkra, bajos megmondani. A tények 
már ma is azt mutatják, hogy nagy baj 
szakadt reánk. Mivel hogy halomba dőlnek 
azok a számítások, amelyeken a legtöbb 
ipar alapította tevékenységét és eredmé
nyességének alapfilléreit. Micsoda kavarodás 
van annak a fejében, aki 7— 8 százalékos 
váltóadósságra alapította vállalkozását és 
most kénytelen 10— 12 százalékos pénzzel, 
amelyet jó provízió mellett nyújtanak 
neki magánosok, tovább folytatni vállal
kozását?!

Az a veszedelem, amelyet a központ, 
nagybankok hitelmegvonása okozott, immár 
egész sorozatát érleli meg a gazdasági 
egyedek pusztulásának. Az a pénzintézeti 
amely a vidékre hozta a pénzt és segített 
vele életre támasztani gazdasági vállal
kozásokat, kénytelen munkáját beszüntetni. 
És amig egyrészt felülről nem kap pénzt, 
odahaza elszedik tőle a betéteket. —  
Persze a fővárosi visszleszámitolási intéze
tek, amelyek eddig a vidéki intézetek 
bonyolításának megítélésében számbavették 
ezek betéteit is, most, amikor neszét 
veszik hogy a vidéken terjedő uzsora

Iván.
Minden pénteken ott árul az öreg Mirkó a

piacon.
Mióta eltem ette a feleségét, egyetlen fia, a 

termetes Iván is vele jár a hetivásárra. Azóta ö 
az öreg jobbk eze.

Együtt dolgoznak, kapálnak, gyomlálnak, 
öntöznek szakadatlanul napról-napra, hétről-hétre. 
Egész világuk az a rozzant vityiló, meg az a 
hosszú vetem ényes kert, mely ott nyúlik el a kis 
város mögött. Nem is mozdulnak ki innen soha, 
kivéve pénteken, a hetivásár napján, mikor már 
hajnalhasadás előtt olt lesznek-vesznek a szom
szédos városka piacán.

Ez az ő ünnepjük. Ilyenkor az öreg el nem 
mulasztja a világért sem , hogy el ne ballagjon a 
a karcsutornyu rác tem plom ba, ahol — ha nincs 
is papjuk —  bizonyosan ott van az Isten. Misét 
csak egyszer mond benne évenként a templom 
patronusának nevenapján a messziről jövő, nagy 
fehérsrakállu pap.

Mig az apja itt imádkozik, Iván kényelmesen 
végig dől a kopott gyékényen. Ha fekete szemei 
nem villognának ki a hosszú ugorkák, piros-zöld

paprikák, piszkos retkek és tarka virágmagvak 
közül, könnyen paprikarakásnak nézhetné őt is 
az ember. Mikor Iván először kisérte be apját a 
városba, olyan furcsa volt előtte az a másik világ, 
az a sok ember, az a nagy lárma, azok a tarka
barka ruháju, alkudozó asszonyságok, azok a 
mosolygó fehérképii lányok.

Különösen az az e g y ! Az az egy, aki annyi 
mindenfélét vesz nala és mindig csak nála. Olyan 
barátságosan szólítja, s mindig oly soká néz a 
szemei közé, hogy szinte meg perzseli a szivét 
forró tekintetével. Még távozóban is annyiszor 

pillant hátra.
Holnap megint látni fogja. Maga sem tudja, 

miért, de úgy elszorul a szive e gondolatra, 
Türelmetlen, izgatott, a dolog sem úgy áll a 
kezében, mint máskor, mindig az a fehérképü lány

jár a/ eszében.
Iván! veri fel ábrándozásából a szép 

legényt egy vékonyka hang, mintha a guzilica húrja 
egyet pattant volna Iván, ma még rózsát sem adtál.

Szótlanul letépett egyet a mesgyén terpesz
kedő vadrózsabokorról és odadobta mátkája
ölébe. Még csak feléje se nézett. Nagyon keveset 
törődött ő most ezzel a cingár kis leánnyal, aki 
mezítláb rugdosta mellette a forró homokot.

Már tizenöt éve, hogy családjaik ide tele
pedtek. Együtt jöttek szép, hegyes hazájukból, 
együtt játszottak a porban, együtt ettek, együtt 
dolgoztak később. Egym ásé lesznek tehát, mert a 
rác inkább egyedül vénül meg, semhogy más 
nem zetségbe keveredjék.

Az öregek már régen elvégezték, hogy 
Borsica az Iván felesége lesz. Ez ellen nincs 
apelláta. Igaz, hogy papjuk sincs a közelben, de 
de hát azon könnyű segíteni. Majd a vén Mirkó 
összeteszi a két kezüket, megáldja őket és ezzel 
vége. Nem lehet ez ellen még a jó  Istennek sem 
kifogása.

—  Miért haragszol rám Iv án ? kérdé 
Borsica gondokba merült vőlegényét. Hiszen én 
semmivel bántottalak.

— Isten őrizzen, hogy rád haragudjam ! Mi 
is jut eszed be! hazudott Iván.

—  De hát mikor olyan szomorú vagy. És 
nem is szólsz hozzám. De azért csak hallgatott 
a legény, terhére volt a beszéd. A mátkája sem 
faggatta tovább, egy bánatos szerb nótát dudol- 
gatva, cipelte gyönge vállain a leszedett, papi i- 
kákat.

Másnap reggel, mikor bement az öreggel a 
hetivasárra, meg se csókolta. Pedig ezt még
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az összehaímozott betétekből táplálkozik 
és azokat vonja el a hitelközvetitésre 
predesztinált intézetektől, még sziikebb 
körre szorítják hitelezéseiket. Pedig a 
kiszedett betéteket azok kapták, akik épp 
a fővárosi intézetek hiteimegszoritásai foly
tán hitelük kielégítése nélkül voltak kény
telenek a vidéki intézetből eltávozni.

A hitelélet pusztító kinövései közt 
újabb tényező: a terjedő uzsora. Egyelőre 
lappangó formában. De majd a termés 
beszállításának idején nyilvánvaló lesz, 
hogy miféle pusztításokat végzett az az 
eljárás, amely válogatás nélkül, gyakorta 
a legkíméletlenebbül törte össze azokat a 
láncszemeket, amelyeken át a hitelélet 
fenntartó eleme jut egyik helyről a másikra. 
iMegakadt ipari vállalatok, tétlenségre 
kárhoztatott kisvállalkozók már is siratják 
gazdasági munkájukat. De az őszre majd 
hallhatjuk a kisgazdák panaszát is és 
nyilvánvaló lesz, hogy azok a kíméletlen
ségek, amelyek a hitelmegvonások formá
jában jutottak osztályul a vidéki pénzinté
zeteknek, megtermették legfanyarabb gyümöl
cseiket : gazdasági egyedek elpusztítását és 
az uzsora terjedését.

Olvasóinkhoz!
Tisztelettel kérjük előfizetőinket, 
akiknek előfizetése junius végével 
lejárt, hogy az előfizetést meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 
lap szétküldése fennakadást szen
vedjen. fl kiadóhivatal.

Nyári nóta.
Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.
Nincs egy árva fűszál a törzs közt kelőben, 
Nincs egy keserves rim az em ber fejében.

Verset Írni nyáron elég kellemetlen,
Nem is tenné azt meg Bocskay vagy Bethlen,
Verset Írni nyáron, aktuális nótát
Sokkal nehezebb iigy, mint emelni kvótát.

Nemes Aszód város kegyes közönsége!
(Enyhítő körülményt tekintetbe véve),
A versfaragást most parancsszóra űzöm 
Ne égess el érte kritikai tűzön.

*
Intelligens em ber sport nélkül nem élhet,
Torna, játék nélkül nem élet az élet.
Sportol nia mindenki, Budapesten, M ucsán, 
Football, tennis nélkül mi maradjunk csu p án ?

Vajúdott az eszme téltől forró nyárig,
Már azt hittük soha valóra nem válik,
De mert jó  aratás ígérkezett nyáron,
Term ett sportegylet is, egyszerre csak három !

Angol szók röpködnek fönn a levegőben,
Angolul köszöntjük egymást elm enőben.
Nem sóhajtjuk többé isten veled szép t á j !
Hideg, merev arccal csak azt mondjuk „gud báj !M

A kapu az gól lett, labdaütő reket (racket),
Nem is rúgják többé ki az embereket,
Hanem csak egy kicket adnak néki lábbal 
Magyarok Istene! Mi lesz a v ilágg al?

Haladás ez kérem, egyszerűen rémes,
Csak most ism erjük meg Aszód mire képes. 
Eddig elmaradtunk s jó kedvre az h an g ol: 
Kulturváros leszünk és még hozzá angol.

Football mérkőzésünk, amely lesz vitézi,
Nem adok száz évet ezer em ber nézi,
És ha ez sem elég, hat akkor ebad ta’ !
Tízezreket vonz majd a „G alga-regattaM.

Tennis játszóink meg, bizony m eglássátok, 
Egyre-m ásra nyernek világbajnokságot.
És közel jövőben futóinknak Ilire,
Miként a futó tiiz elterjed m esszire.

Athlétáink pedig, a lelkemre mondom,
Győztesen maradnak mindig a porondon,
És amilyen gyorsan halad nálunk a sport, 
Vivásban legyőzzük Fuchs Jenőt a doktort!

*
Ezt a verset pedig parancsszóra irtani,
Keserves könnyemmel h e j ! de tele sírtam. 
Szerkesztőnk az o k a ; tervezek, ő végez, 
Pardon-ért könyörgök hát a közön séghez!

Josephus //.

soha el nem mulasztotta. Komor volt, mint a 
béka, melyet ingerelnek. Csak akkor derült ki az 
ábrázata, mikor újra ott állott előtte az a szép, 
városi leány. Majd szétfeszitette lángoló vére az 
az ereit, mikor leolvasta barázdás tenyerébe a 
sok összevásárolt zöldség árát. Tudja Isten mi 
lelte egyszerre, úgy érezte magát, mint az édes
anyja temetése napján, mikor a halotti toron sok 
pálinkát itatott vele az apja. Egyet fordult vele a 
világ, fejét lefelé húzta a mámor, azt se tudta, 
hogy mit csinál, csak azt érezte, hogy nagyon, 
nagyon puha az a fehér kezecske, melyet szenve
délyesen odaszoritott . remegő ajkaihoz. Kezet 
csókolt.

Hogy megijedt az a szépséges kisasszony, 
hogy elsápadt egyszerre ! Most az egyszer vissza 
se nézett. De azért a másik hetivásáron megint 
csak oda jött hozzá bevásárolni. Az első találko
záskor az egyik se merte szemeit felvetni, hanem 
később annál beszédesebb lett a leányka és nem 
is haragudott már, hogy Iván annyiszor kezet 
csókol neki.

Egyszer azonban úgy ősz felé nagy dolog 
történt. Az öregek alighanem észrevették valamit, 
de lehet, hogy csak a fiú búskomorságától ijedtek 
meg, elég az hozzá, hogy kitűzték a lakodalom

napját. Az egybekelés előtti hetivásárra bevitték 
hát Borsicát is a városba, hogy m egvegyenek 
neki minden szükségeset. Az ism eretlen fehérképíi 
kisasszony még ott találta a hagym arakások 
között. Éppen akkor indult el az öregekkel a 
pántlikás-boltba. Iván olyan sápadt lett, mint az 
a rakás karfiol, melyet zavarában szétrugott.

— Kije magának az a leán y? —  kérdezte 
tőle a kisasszony.

Iván valamit hebegett, hogy a húga, de 
nem hitték el neki. Ugy-e a fe leség e? Nem, 
bizony Isten n em ! — tiltakozott három szor is a 
rác legény,

—  De holnap már az lesz — szólalt meg e 
pillanatban a háta mögött Borsica apja. Mintha 
ágyúgolyó süvített volna el a gyermek fülénél. 
Azt hitte, hogy árulója is odajár a pántlikásba, 
pedig ott hevert a ponyvával borított zöldség
halom mellett. Tigrisdüh szállta meg a lelkét. 
Szerette volna szétmarcangolni a vén em bert, 
iszonyú vad dühben forogtak a szemei, de mindezt 
nem látta a szép városi lány, mert úgy eltűnt 
onnan, mint a pára. Még zöldséget sem vett az 
nap. Üres kosárral ment be azon a nagy rácsos 
kapun, melyről Iván le nem tudta venni a 
szemeit. Hiába szólították, hiába kérlelték az apja

H írek .
— Járási székház Aszódon. Vármegyénk 

alispánja most intézett egy rendeletet Aszód 
község képviselőtestületékez, melyben utóbbit fel
hívja nyilatkozattételre az iránt, hogy egy a vár
megye által községünkben építendő székházhoz 
mennyivel hajlandó hozzájárulni.

— Még egy járás. Alig hogy a váciból és 
a gödöllőiből megalakult az aszódi főszolgabírói 
járás, már is ú jabb m ozgolódás tapasztalható uj 
járás létesítése iránt. D ecsy József gödöllői főszol
gabíró Kerepes, K istarcsa, Nagytarcsa, Cinkota, 
Csömör, Rákosszentmihály községek érdekeltségével 
tárgyalt s a váci járásból Pestújhelyt is be akarják 
vonni az uj főszolgabirósági kerületbe. A kérvényt 
még az őszön be fogják nyújtani a vármegyéhez.

— Tüzoltóverseny Gödöllőn. Augusztus 
25-én  tüzoltóversenyt fognak rendezni Gödöllőn, 
melyen az aszódi és a gödöllői járásban levő 
tüzoltótestületek legénysége vesz részt.

— Püspökhatvan községben a volt telkes 
jobbágyok kőbánya nyitására iparhatósági telep- 
engedélyt nyertek.

— Az izraeliták utónevei. A kultusm inisz- 
ter uj rendeletet bocsátott ki az izraeliták utóne
vének anyakönyvi kiigazításáról. Legérdekesebb a 
rendeletben, hogy azok is más nevet vehetnek fel, 
kiknek hasonló kérvényét a miniszter már elutasí
totta, A rendelkezés igy s z ó l: oly esetekben, 
mikor az érdekelt fél a szem élyazonosság kellő 
igazolása után közép vagy felsőiskolai bizonyit- 
ványokkal, valamely tanintézetben nyert oklevéllel, 
kinevezési okm ánnyal, vagy m ás, a kérelem 
tám ogatására alkalm as hitelt érdem lő okirattal 
igazolni vagy valószinüsiteni tudja, hogy a 
polgári életben ifjú kora óta állandóan azt az 
utónevet használta, amelyre utónevét a születési 
anyakönyvben kiigazítani kéri, az utóévre vonat
kozó anyakönyvi bejegyzés téves volta igazoltnak 
tekintendő már akkor is, ha a szülők vagy azok 
egyike hit alatt vallja, hogy gyerm ekének azt a 
nevet kívánta adni, a mely névre a kiigazítás 
kérelmeztetik s amelyet az illető a felmutatott 
okmányok tanúsága szerint gyerm ekkora óta 
állandóan használt. Oly esetekben, m ikora szülők 
már nincsenek életben s igy tanúvallomást nem 
tehetnek, a folyamodó azonban a szem élyazonos
ság kellő igazolása után a fentebb m egjelölt 
iratokkal valószinüsiteni tudja, hogy ifjúkora óta 
állandóan azt az utónevet használja, amelyre utó
nevét a születési anyakönyvben kiigazittatni kéri, 
az utónévre vonatkozó anyakönyvi bejegyzés téves 
volta igazoltnak tekintendő akkor, ha két m egbíz
ható tanú hit alatti vallomásával igazolja, hogy

és m átkája, nem hallott és nem látott ő semmit, 
csak az a kaput nézte ő merően, zavaros szem ekkel. 
Még akkor is ott feküdt a gyékényen, mikor már 
mindent felraktak a talyigára. Biztatták, nógatták, 
az öreg Mirkó sorba lekivánta az égről azokat a 
szenteket, akikhez még az imént oly buzgón
imádkozott. El is múlt már az ideje, hogy haza
felé induljanak. Végre is Borsica apjának kellett 
igazat adni, hogy hagyják a bolondot, majd 
hazatalál, ha m egjön az esze. De bizony
váihatták.

Csak harm adnapra érkezett haza, de még 
Borsica is m egijedt tőle, pedig ő várta legjobban. 
Tele volt iszappal: úgy hozták haza a halászok, 
ahogy kihúzták a D unából. Az öregek akárhogy 
törték a fejüket, sehogyse tudtak kitalálni, hogy 
mi baja lehetett n e k i?  Olyan bolond csak nem 
volt, hogy azért a fehérképü leányért cse lek ed jék ?  
Ezt még a szép városi kisasszony se hitte volna 
akkor, mikor harm adnapja ott könyörgött neki, 
hogy menjen vele m esszire, az ő dalos hazájába, 
akkor talán hallgatott is volna szavára.

A. L

í
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folyamodó gyerm ekkora óta, úgy a szülői házban, 
mint azonkívül, mindig azon a néven neveztetett, 
melyre utónevét kiigazittatni kéri. Minden más 
esetben az izraelita születési anyakönyvekbe 
bejegyzett utónevek anyakönyvi kiigazítására 
irányuló kérelmek ezután is a körren d eltek  szem- 
előtt tartásával birálandók el. Végül megjegyzem, 
hogy ezen körrendeletéin alapján utónév kiigazítási 
ügyük ujrafelvételét, ezen körrendeletnek a rende
letek tárában történt közzétételétől számított egy 
éven belül, mindazok is kérelmezhetik, kik utó
nevüknek kiigazítására vonatkozó kérelmükkel 
előzőleg a vezetésem alatt álló minisztérium 
részéről is elutasittattak.

— Újabb állatok a budapesti állatkert-
ben . Az állatkert igazgatósága gondoskodik róla, 
hogy az állatkertet látogató közönségnek újabb 
meglepetésekben legyen része. Most hozatott ismét 
több állatot Kartumból, Szudán fővárosából. Ezek 
között különösen em lítésre méltó öt fiatal strucz 
és egy pár szekretariusnak nevezett nagy ragadozó 
madár. Azért nevezik igy, mert rendkívül komoly
nak látszik ez a különös sasfajta madár, melynek 
hosszú lába és hosszú nyaka v a n ; ha békát vagy 
gyikot vetnek neki eledelül az udvarába, akkor 
hirtelen m egélénkül és mohón falja ezeket. Igen 
szépek az apró gazellák is, melyeket a zsiráfok 
udvarába eresztettek, ahol most a törpék az óriá
sokkal együtt élnek.

— Vizsgálat egy temetkezési egylet ellen.
A túrái temetkezési egyletben, amely 15 év óta 
lett volna hivatva em bertársi nemes missióját be
tölteni, nagyon patriarchális módon folyt a gaz
dálkodás, mig végre a választmánya körében meg- 
sokallották a sok visszaélést s a hűtlen kezelés 
miatt feljelentés ment a miniszterhez. A járás fő- 
szolgabirája a feljelentés következtében f hó 18-án 
megkezdte nevezett egyletnél a vizsgálatot, amely 
előreláthatólag igen hosszúra fog nyúlni, mert a 
visszaéléseknek se szeri, se száma s igy a köny
veket 15 évre visszam enőleg meg kell majd 
vizsgálni.

— Óvodai ünnepély. Az egész község rész
vételével folyt le Versegen f. hó 14-én egy igen 
kedves ünnepély. A falu csöppségei: a nyári me- 
nedékház növendékei adtak elő egy kis — Pósa 
Lajos verseiből összeállított — színdarabot Veress 
Janka óvónő gondos szorgoskodása mellett. Szinte 
tüntetőleg hatott a csöppségek beszéde, mondhatni 
gyiigyögése s fölem elte az em ber lelkét annak a 
gondos, de fárasztó munkaeredménynek látása, 
melyet produkált V eress Janka óvónő kicsiny ta
nítványaival. Az egyszerű nép fiai a legnagyobb 
könnyedséggel s ügyességgel mondották szerepeiket.

— Villamosság az idegrendszer éltetője.
Ezt a tételt tudom ányos kisérlelek, világhírű orvosi 
szakmunkák bebizonyították. A nagy közönség ré
tegeiben is m indinkább tért hódit a villamosság 
rendkívüli gyógyerejének igénybevétele. Most meg 
pláne m egism erheti mindenki könnyen, mert lapunk 
olvasóinak egy 8 0  oldalas fényesen kiállított könyvet 
a villamos gyógymódról teljesen díjtalanul külde
nek, ha azt egy levelező-lapon kérik. Nők részére 
külön könyv is van. Érdeklődök Írjanak az „Elektro 
Vitalizer" orvosi rendelő-intézetnek, Budapest, VI., 
Teréz-körút 7. 1. em. 50

— Az idei sorozás. A honvédelmi minisz
ter a hivatalos lap legutóbbi számában rendeletet tesz 
közzé az idei sorozásról, annak határidejét 
augusztus 12-től október 5 -ig  állapítja meg. 
Utasítja a m iniszter a törvényhatóságokat, hogy 
a/, utazási és működési terveket ily értelemben 
állapítsák meg. Azokban a sorozó járásokban, a 
melyekben az aratás ezen az időn beiül szokott 
lefolyni, a fősorozást oly időben kell megtartani, 
,1(>gy az aratási munkát ne zavarja. Figyelmezteti 
a miniszter a hatóságokat, hogy az idén már úgy 
a sorozási eljárás, mint pedig a sorozóbizottsá
goknak a kedvezményekről határozathozatala az 
uj véderötörvény értelmében történik s igy a 
bizottságoknak több dolguk lesz, úgy hogy esetleg 
több bizottság kiküldése is szükségessé válik 
Ünnep és vasárnapokon, netalán izraelita ünnepe
i n  valamint a görög keleti ünnepnapokon, oly 
vidékeken, ahol e vallás hívei nagyobb számban 
laknak, sorozni nem szabad. A miniszter végül 
felhívja a törvényhatóságokat, hogy a sorozás 
helyéül ne kocsm ákat, sörházakat jelöljenek ki, 
miután ez a sorozási eljárás komolyságává! nem 
egyeztethető össze, hanem más helyiségekről 
gondoskodjanak. — Miután az aszódi sorozó járás 
vsak szeptem berben lesz felállítva, a járásunkhoz

tartozó községek katonasor alá kerülő ifjai az idén 
meg a gödöllői járás községeivel együtt Gödöllőn 
esznek sorozva és pedig f. évi augusztus 12-től 

bezárólag augusztus 2 2 -ig  terjedő időben. A pon
tosabb határnapokat lesz még alkalmunk közölni.

. ~~ A javító-intézet épületeinek tatarozása.
A javitó-intézet épületein az idén nagyobb tata- 
rozási munkálatokat fognak végeztetni. Az erre 
vonatkozó versenytárgyalási hirdetmények már 
megjelentek a különféle hivatalos lapokban. 
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy lapunk 
megbízás híján nem közölheti teljes egészében a 
versenytárgyalási hirdetményt, habár ezt célra
vezetőbbnek tarthatnék úgy a helybeli iparosok, 
mint az intézet szempontjából, mert a hivatalos 
lapokat a hivatalos körökön kiviil senki sem olvassa, 
lapunk ellenben úgy helyben, mint vidéken köz
kézen forog s igy annak közléseiről mindenki 
tudomást szerezhet. Tudtunkkal minden helység
ben, ahol bármilyen közlöny megjelenik, a verseny- 
tárgyalások alkalmával a helyi sajtót is igénybe 
szokták venni, már azért is, mert a közönséget 
közvetetlenebbiil informálhatja. A helyi iparosságnak 
és a kereskedőknek is van joga tudomást szerezni 
a versenytárgyalásokról, e célra pedig mi volna 
alkalmasabb a helyi lap n ál?  Nem a mi érde
künknek, de a helyi ipar érdekének és a közön
ségnek vélünk szolgálatot tenni ama, a hatósá
gokhoz, az intézetekhez és a községi elöljáróságok
hoz intézett kérésünkkel, .hogy a jövőben netán 
előforduló nyilvános versenytárgyalások közlésére 
a helyi sajtót is igénybe venni szíveskedjenek.

— Katonai gyakorlatok Aszódon és kör
nyékén. Értesülésünk szerint az idén is lesznek a 
mi vidékünkön katonai gyakorlatok és pedig a 40 . 
sz. honvédgyaloghadosztály csapatai fognak itt 
augusztus 16-tól bezárólag szeptember 3-ig  gya
korlatozni. A gyakorlatok tartama alatt többek 
közt aug 16— 24-ig  a 2. honvéd gyalogezred 
Jászberény és Aszód között és a 2 . honvéd huszár
ezred Nagykáta és Hatvan között, augusztus 
2 5 — 27-ig  a 79. sz. honvéd gyalogdandár Veres
egyház, Galgagyörk és Aszód között, a 80. sz. 
honvéd gyalogdandar pedig Nagykáta és Hatvan 
között, a 2 . sz. honvéd huszárezred és a 12 . tábori 
ágyuezred Aszód és Hatvan környékén fog tábo
rozni. Augusztus 28-tól szeptember 3 -ig  az 
egész hadosztály Aszód, Vanyarc, Pásztó és 
Hatvan között tart majd gyakorlatot. Varmegyénk 
alispánja ennek folytán felhívta az elöljáróságokat, 
hogy a fellépő fertőző betegségeket idejekorán 
bejelentsék, az egészségügyi téren felmerülő rend
ellenességeket azonnal elháiitsák, a táp- és élve
zeti cikkek elárusitására fokozott figyelmet fordít
sanak és hogy minden nyilvános vagy magán 
kutat, melynek vize nem kifogástalan, zárassanak 
el és erről az illető csapatot értesítsék.

— Tartsuk a p u skát zár alatt. Pénteken 
délután majdnem halálos szerencsétlenséget 
okozott egy rozoga flobertpuska. Kováts István 
13 éves és Borbély Lajos 7 éves fiú verebekre 
akartak vadászni. A flobertpuskát a szülők tudta 
nélkül akarták az ablakon keresztül kicsempészni. 
A kis Borbély-fiu a szobában nehezen boldogult 
az ablak nyitásával, a puskát a kis hézagon nem 
tudta az utcán várakozó Kováts fiúnak átnyújtani, 
a puska megszorult az ablakszárny között, mire 
vissza akarta azt rántani, csakhogy véletlenül a
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puska ravaszát nyomta meg. A töltött puska erre 
elsült, a benne levő töltés az üvegnek ment. A 
törött üveg szilánkja pedig a Kováts fiú szem ébe 
fúródott. A szerencsétlenül járt gyermeket bevitték 
egy budapesti kórházba, ahol alighanem egyik 
szemét ki kell operálni. A hatóság vizsgálatot 
indított, hogy kit terhel mulasztás a baleset körül.

— Kérdezze meg háziorvosát, hogy nem -e 
akkor cselekszik legokosabban, ha már szappant 
vásárol, hogy csak a Kolozsvári H einrich-féle Szent 
László fertőtlenítő pipere szappant veszi. Megóv 
minden ragályos betegségtől.

— Menjünk a moziba. Az „Olympia" 
mozgószinház f. hó 7-én  kezdte meg előadásai
nak sorozatát az aszódi piactéren lévő, 1200 
személyt befogadó, kényelemmel berendezett saját 
pavilon jában. Változatos müsoru előadásai tanitó, 
szórakoztató és ism eretterjesztő hatást gyakorol
nak a közönségre, miért is szívesen látogatja a 
a villanyfénnyel vetített kitűnő előadásait gyermek 
és felnőtt egyaránt. Minden másodnap uj fényes 
műsorral kedveskedik közönségünknek az Olympia- 
mozgó tulajdonosa, nem kiméivé sem költséget, 
sem fáradságot, csak hogy előadásainak szín
vonalát emelje, ami meglehetősen sikerült is eddig, 
mert fővárosi nivon álló produkcióival nagy- 
igényű publikumunk rokonszenvét már is meg
nyerte, ugyannyira hogy az előadások látogatott
sága ittartózkodásának idejére biztosítva van. 
Különös érdemének tartjuk az Olympiának, hogy 
csütörtökön este az első magyar film et: Oarvay 
Andornak Egy csók története cimü kiválóan 
szellem es ketfelvonásos színmüvét, amely a 
fővárosban is nagy sikert ért el, a Vígszínház 
művészeinek előadásában mutatta be. A kiváló 
iró magyar darabja közönségünknek nagy élveze
tet nyújtott, amihez nem csekély mértékben 
hozzájárult a Vígszínház művészeinek finom, 
diszkrét játéka, amelylyel a darab szépségeit 
nüancirozva kiemelték. Pénteken este a tüzoltó- 
testület javára jótékonycélu előadás keretében 
megismételte az Olympia a magyar darabot, a 
közönség részvétlensége folytán azonban — 
sajnos — tiszta jövedelemként nem igen juttatha
tott nagyobb összeget a tüzoltótestület céljaira. 
Szom baton este és vasárnap délután és este 
ismét uj műsor lesz, amelyben a fővárosi nagy 
mozik legújabb és legszenzációsabb d a ra b ja : A 
piros rózsa kerül előadásra több más humoros 
kép kíséretében.

— Iskolai zászlóaljak. A vármegye terüle
tén eddig 113 községben szerveztettek iskolai 
zászlóaljak és 38  községben a szervezés munkája 
folyamatban van Köiülbeltil 10 ,000 tanuló részesül 
ilyen hazafias nevelésen. Ezen örvendetes köiül- 
mény igazolja azt, hogy az autonóm közületek 
tiszlviselőkara s a kitűnő magyar tanítói kar lel
kesen karolta fel az eszmét, melyet ezen intézmény 
szolgálni hivatva van. Minthogy azonban ezideig a 
népiskolákban alakult iskolai zászlóaljak az ifjúság 
hazafias, katonai, testi és erkölcsi nevelésének csak 
alapját képezik, s az intézmény úgyszólván csak 
körvonalaiban van meg. ezen intézmény megvaló
sítása, illetve tökéletesbitése érdekében a vármegye 
alispánjai fokozatosan kívánja a további szervező 
lépeseket megtenni. Ennek sikeies foganatosítása 
érdekében az alispán az iskolák vezetőségéhez 23  
pontból álló kérdőívet bocsátott ki, tájékozás céljából.
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TIK-TAKI A Világ legjobb légyfogója TIK-TAK!
Csak egyszer kísérelje meg a zománezozott lemezből készült

ön m ű k öd ő leg ú jab b  „ P a te n t "  lé g y fo g ó t.
Felülmúlhatatlan, hónapokig tartó, soha sem szárad ki. Ára 24 fillér. Kapható:

DIAMANT MÁRTON vaskereskedőnél
9

Telefon 9. szám. A  S  Z  O  D  O  f i .  Telefon 9. szám.

♦I 1

É r t e s í t é s .
Alulírottak tis/teleltel értesítjük a villamos világítást berendezni óhajtó közönségei, hogy

villamos berendezések
elkészítésére társultunk, úgy falba fektetett Be rg mami rendszerű, valamint falon kívüli 
zsinórszerelést, továbbá erőviteli szereléseket a legjutányosahbau elvállalunk. Raktáron 

■ tartunk izzó lámpákat, biztosítékokat és minden szakbavágó cikket. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mély tisztelettel

J u h á s z  L a jo s  l9_% P o la c s e k  D e z ső
jav. int. főgépész. bádogos és szerelő.

♦I

I M IN D E N  CSALÁDNAK
6 0 0 — 7 0 0  h o ld a s  b i r t o k  ♦  nélkülözhetetlen a h ig ié n ik u s  ♦

As z ód környékén ♦  eg észség i papir (closet papír). +
megvételre kereste- T  : KaPha'0 a Pc," fi ny °mdában : X

l l ll j  tik. Ajánlatoka kiadó
M M  hivatalba keretnek.

---------------------------------------- 1 E g y  teljesen uj Viktória nöhajtó
M é h é sz e k ! k  ny hintó eladó szerszámmal
Akik megbízható helyről, tiszta méhviaszból E  e g y ü t t .  C i m  a  k i a d ó h i v a t a l b a n .
készült műlépet óhajtanak beszerezni, fór- H
dúljanak bizalommal szatmári Szabó István H  §
méhészetéhez Pankota (Arad megye), mely H  a  a  m / P " "
méhészet amerikai liengerpréssel készített bár- H  |W j I™ y  ^  I™ h V  1 ^  p -  f  I ^  1 ^
mely mérem míílépnek kilóját csomagolva |
560 K éit szállítja utánvéttel, míg > m*/.- N  1  a legújabb felvételű gyönyört!

N N  aszódi képeslapok. Kaphatók 
L nyomdában.

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.

ASZÓDI HÍRLAP ______________________ __________________ 1912. juilus 21.

A szalonban és a gyermekszobában 
mindenütt ott legyen, mert kicsinyt 
és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt 
vagy gazdagot egyaránt m e s é s e n  
szórakoztat. :: Mindenütt kapható.

á r a  1 Korona.
Gyártja: a „Cserípgyár" R-T. Kismáayán.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszám 170-68

Aszódon, a főutca közepén, 
szép h á z  eladó. — Bővebbet 

a kiadóhivatalban.

m  háztetKeK
— %------------------ s—

♦ megszerezhetők Aszód J  
X község közepén, a \
X községháza mellett X 
X megnyitandó uj utca ♦

^  ♦ mentén, közel a piac- ♦  ^
♦ hoz. Kedvező feltételek ♦
J  megtudhatók a tulaj- J
♦ donos X♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W e i n e r  L i p ö t n á l
Aszód, 25-26 Fő-utca.

fczíd ás VidáKánth talátHozó helye
Kaszás £ajos ütemeiben

B u d a p e s t ,  B á K ö c z i - u t .A jtemzeti színház Vigopera- ás a RóKus-Hórház Hdzcláben. — Hitüní Konyha, Kőbányai ás ?ilseni sörök. Közkedvelt saját termásh csopaki 
2 0 - 5 2  borok- Elsőrendű kiszolgálás.
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