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dijak előre

A sztrájk.

A szocializmusnak leghatalmasabb 
eszköze a sztrájk, amelyet eddig munkabér 
emelés kikényszerítésére használtak fel, 
most kezd egy uj szerepkört betölteni, 
nevezetesen bevonul a politikába. Kézen
fekvő dolog, hogy ennek igy kellett történ
nie, mert a mindennapi élet részleges, 
apróbb ügyeiben kitünően bevállott. Lehe
tőségének feltétele az összetartás, amely 
egyes kisebb körökön belül könnyen volt 
megőrizhető. Mihelyt pedig sikerült elérni 
azt is, hogy hatalmas, nagy tömegeket 
egyöntetű cselekedetre sikerüljön bírni, ez
zel egyidejűleg megnőtt a sztrájk szerep
köre is.

Láttunk nagy sztrájkokat, legutóbb az 
angolországi bányásztrájkot, amely az egész 
világ járását befolyásolta s amelynek sú
lyát nyögjük ma is széninségünkben. Ma 
már a magyar szociálista szervezet is érzi 
magát oly erősnek, hogy általános sztrájkot 
proklamáljon. A múltban volt is rá prece
dens, csakhogy ezek a sztrájkok rövidek, 
inkább erőpróbálgatások voltak és mégcsak 
nem is egészen általánosak.

Legújabban újra kilátásba helyezik 
az általános sztrájkot politikai okból; hogy 
mennyire sikerül ez nekik, azt majd meg
mutatja a jövő. Mindenesetre legüdvösebb 
volna a munkásokra nézve is, a közön
ségre nézve is, hogyha ez elkerülhető 
volna, mert az általános sztrájknak hatása

első sorban abban nyilvánulna meg, hogy 
az eddigi gazdaságaioknál is súlyosabb 
helyzetet teremtene.

Egy ilyen általános sztrájknak hatását 
a legszükségesebb és legmindennapi dol
gokban sinylenők meg. Le kellene monda-' 
nunk arról, hogy szokásos életrendünket 
folytassuk, hiszen, ha a sztrájk hosszabb 
ideig tart, mindennapi táplálékunk meg
szerzése is problémává válik. Ezt könnyű 
belátni, hiszen ha nem dolgozik a pék, a 
hentes, akkor nincs mit ennünk. Arra sem 
gondolhatunk, hogy hosszú időre ellássuk 
magunkat, mert nem tartozunk azon orszá
gok közé, amelyeknek gazdasági jóléte' 
megengedi, hogy hatalmas tartalékkészle
teket tartson fenn és bizony, ha a malmok 
beszüntetik a munkát, nemcsak hogy a 
polgárok nem tudnak a rendes napi táplá
lékhoz jutni, hanem fogas kérdéssé válik a 
katonaság élelmezése is.

Természetes, hogy az általános ipari 
pangás óriási karokat jelentene nemzeti 
vagyon szempontjából; hiszen a tökéletes 
mértékre emelkedett kizárólagos fogyasztás 
szemben a tökéletes inproduktivitással egy 
gazdag nemzetnek a piacát is megrázkód
tatná. Nálunk pedig, hol a legszükségesebbre 
sem tudjuk mindig előteremteni a kellő 
pénzt, normális viszonyok között, egy hosz- 
szabb általános sztrájk egyenesen katasz- 
trófális jellegű volna. Tisztában vannak 
ezzel azok, akik egy ilyen általános sztráj
kot szervezhetnek és rajtuk áll, hogy csak 
nagyon sürgető, erkölcsi alappal biró okok vég
ső határán forduljanak ehhez az eszközhöz.

Tény az, hogy egy álltalános sztrájknak 
puszta emlegetése is erős kényszereszköz, 
mint az utóbbi napok politikai élete meg
mutatta, ahol a választójog törvényjavaslat 
merevségéből máris az engedékeny változ
tatások jegyébe indul törekvés.

Főbb tünetei volnának egy ilyen álta
lános sztráj knak a következők: minden 
közlekedési eszköz pangana, vasút nem jár, 
villamos közlekedés nincs, bérkocsira meg 
nem is gondolhatunk. Azok a kereskedések, 
amelyek a fogyasztást nem naponta fedezik, 
hanem megfelelő készletet szoktak előre 
vásárolni, esetleg üzemben lennének segéd- 
személyzet nélkül, de elgondolható, hogy 
a napiórákat csak igen szigorú hatósági 
rendeletekkel lehetne szabályozni. Termé
szetes az is, hogy itt az élelmiszerek egy 
részének beszerzéséről lehet csak szó, t. i. 
a permanens élelmiszerekről, amelyek tehát 
nem romlanak meg.

A hatósági törekvés rendszerint ilyen
kor oda irányul, hogy megfelelő hatósági 
erővel próbáljanak segíteni a pangó üze
meken, nevezetesen a katonaságot vonják 
munkába. A mai külpolitikai viszonyok 
mellett azonban nem lehetetlen, hogy a 
katonaságokra más feladatok várakoznak s 
igy előfordulhat az a helyzet, hogy egy 
kiilellenséggel szemben a sztrájk terrorja 
hatványozott mértékben emelkedik tekinté
lyében és ilyen helyzetben csaknem min
dent el lehet érni a sztrájkkal.

A legfontosabb kérdés most már csak 
az, hogy létezik-e nálunk olyan összetartás, 
olyan gazdag pártalap, amely lehetővé teszi

Város.
(Folytatás.) 2.

— A folyosón szembetalálta magát Tur- 
kuszszal. Az öreg kritikus nagyon nagy szigorra 
volt elkészülve, de amikor a fuldokló delikvenst 
meglátta, felolvadt minden erélye. Bepakolták a 
télikabátjába, kocsiba ültették és Turkusz vitte a 
lakására.

Turkusz agglegény volt. A falakon vén 
mesterek arcképei lógtak és Gábor érezte, hogy 
egy idegen világba vitték, messzire a könnyfivérú 
asszonyoktól. Itt csupa komolyság lakik, kedves 
emlékes komolyságok, melyek a messzi idegenből 
integetnek. Nem voltak selyem paravánok és 
fotelek, hanem nagymivü, nehéz tölgyfa rakások. 
— Nálam majd rendbe jösz fiam, mondotta Turkusz, 
és a hangjából szeretet, melegség sugárzott. Ha 
itt rendbejöttéi, folytatta, majd elmégy délre és 
három hónap múlva megujhodva, üde impresz- 
sziókkal jösz haza. Megjött a munkakedved és 
financiálisait is rendbe jösz. Megtisztult, szebb 
lélekkel nyúlhatsz a vésődhöz.

Gábor felemelkedt » a pamlagről, a 
selyemplasztronja össze voit gyűrve, kezével Csen
det intett és beszélni kezdett. Halkan beszélt, de

a szavaiban fantasztikus lobogások muzsikáltak, 
a szemében emésztő, lázas tűz gyűlt és hosszú 
fényes haja, ziláltan az arcába lógott. Figyelemmel 
halgatták.

— Hagyjatok fiú k ! T i azt nem értitek. Az 
én haldoklásom élet volt és semmi sincsen benne, 
ami sajnálásra való, hiába keresem. Éltem, élvez
tem: hiszen szép az élet és rövid. T i nem 
tudtatok a mélyébe tekinteni, nem láttatok bele 
sohasem a város leikébe és azért megakadtok 
azon, hogy itt valaki elpusztult. Sejtelmetek sincs 
az élet művészetéről és ezért nem tudjátok meg
érteni azt sem, hogy festést, faragást, Írást, mind 
a hiábavalóságok hiábavalósága. Csak egy dolog 
érdemes: végigélni szép dolgokat, ölelések, csó
kok többet értek a dicsőség minden fényénél és 
igaz ez, én mondom és mondom akkor is, ha ti 
fejcsóválva morogtok az éjjelről és az ópiumról. 
A nagy fizetésről. Most gyónni szeretnék nektek 
és nincs megbánni valóm. Most, amikor már pedig 
Inldoklik az életem tüze, ti el akartok szólítani az 
élettől. Hát szebb a kórházi haldoklás és az 
étheres levegő? Hiába rázzátok a fejeteket — ugyan 
gyerekek, hát ti vigasztalni is akartok? nem, 
ezt ne tegyétek. Mondom nincs megbánni valóm, 
annyira még nem sülyedtem. Hiszen én megnyug
vással várok mindent, mindent, a halál eljöttét is.

De miért igy, miért nyomorultan, miért nem en
gedtek elégni? Ne akarjátok az én megtérésemet: 
én a város fia vagyok és nem látok semmi külö
nöset abban, hogy valamely közeli napon, mikor 
az asszonyok kamarazenét hallgatnak, majd bele- 
fekszem rákoskeresztúri sárba. Miért néztek félre? 
Ugyan . . a város ez, a fényes, nyomorúságos 
város.

És most Turkusz beszélt: —  fiam az ideged 
mind át van tiizesedve, és a delirium beszél be
lőled. Emberek vagyunk, véges emberek és rövid 
életidőt töltünk csak itt, —  ebben igazad van, és 
tudom, hogy nekem sincs már sok hátra. Nézd a 
falakat. Látod ezek a képek mind mesterek, 
ismered őket, barátaim voltak és már nincsenek itt, 
csak én . . .  Ezek a képek itt mind mementok, 
figyelmeztetnek, hogy éljek és örüljek, kevés már 
az idő. És fiam, ebben a rövid kis életedben csak 
egyetlen dolog boldogítja az embert: a munka 
kedves fiam. Látod, ópiummal, pezsgővel kábítod 
el magad, hogy számot ne tudj adni magadnak, 
magadról. Félsz az öntudattól és gondolkozástól 
mert a lelked mélyén, mégis az igazi művész 
lakozik: a művészi becsület, szociális öntudat, és 
te félsz a felelősségtől, amellyel magadnak tartoz< \ 
Egyezz ki magaddal, kedves jó fiam! Ha az ide
geid lehűltek, ha a tüdőd rongyait összefoltoztad,
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egy ilyen sztrájknak a szervezését ? Erről 
azonban senki sem tud semmit, mert ez a 
titkok titka, amelyre a pártszervezet óva 
vigyáz és tekintettel arra, hogy nálunk 
majdnem a lehetetlenséggel határos ezt el
gondolni is, hogy ez valamiképpen kitu
dódjék, továbbá, mert ilyenkor külföldi 
pénzsegitség sohasem szokott elmaradni a 
testvér — szakszervezetektől, a sztrájknak 
eshetőségét nagy mértékben számításba 
kell vennünk.

A sztrájk első sorban a sztrájkolóra 
nézve jelent nyomort, tehát erkölcsi kifogás 
nem merülhet fel a sztrájkoló iránt, hogy 
nem törődve polgártársaik jólétével, meg
élhetésük legelemibb feltételeivel rendkívüli 
helyzetet teremtenek, mely ellenkezik a 
társadalom alapelveivel. Akik a helyzet 
rossz oldalaiból első sorban veszik ki a 
részüket, azt válaszolják, hogy a többiektől 
is elvárják az áldozatot.

A sztrájknak a természetrajza kitanulha- 
tatlan. Lefolyását, legspeciálisabb nuance- 
ok határozzák meg, a számításokban nagy 
szerepet játszik a véletlen is, az azonban 
általános, hogy nyomor, krízis, bukás jár 
a nyomában. Amitől pedig mindnyájan 
irtózunk.

Specialitása a most kilátásba helyezett 
sztrájknak az, hogy egyben kimondaná az 
általános alkohol boykottot, ami éppen 
olyan kívánatos a közegészségre, mint 
amennyire problémát okoz azoknak, akik
nek az állam jövedelméről Leli gondos
kodtok.

Egy kis kulturmisszió.

Nem a kutyabagósi irodalmi társaságról, sót mi 
több nem is a nagytudományú és érdemes Akadé
miáról van itt kérem szó. Azt a címnek odanyom
tatott nemzeti kulturmissziót egy ici-pici kis 
község — akár hiszik, akár nem — egy pestvár
megyei eltótosodott község teljesítette, oly páratlan 
lelkesedéssel, annyi fáradhatatlan buzgalommal, 
a nehézségtől vissza nem riadó oly szép kitartással, 
hogy az egy alföldi tősgyökeres magyar falunak

is díszére vált volna. Pestvármegye és tót község! 
Az ország szivében idegen ajkú lakosság! Bármily 
furcsán hangzik is, de — sajnos — való. Püspök- 
hatvan e község neve. Lakói vétkes könnyelmű
ségből egészen eltótosodtak s ma már csak a 
nevük — mint pl. Fekete, Mészáros, Győri stb. 
— mutatja, hogy valamikor magyarok voltak. 
Még az Istennek is „povedáltak** s csak nem
régen kezdte őket visszamagyarositani Kresák 
József ny. főtanitó. Nagy és mondhatnám nehéz 
feladat volt ez a kezdet. Lassan, észrevétlen, az 
erőszakosság látszata nélkül az iskolában folyt a 
munka. Évtizedek fáradságos eredménye végre az 
lett, hogy a falu uj generációja egész a 3 0 — 35 
éves korig szépen és szívesen beszél, sőt érez is 
magyarul.

Ám az üvegházban ültetett pálmát öntözni is 
kellett. Az iskola és vele együtt az egyház is 
folytatta a nemes munkát ott, ahol Kresák főtanitó 
nyugalomba vonulása után elhagyta. És a pálma 
nőtt, terebélyesedett. Hova tovább úgy elhatal
masodott, hogy az üvegház bizony bizony szűk
nek bizonyult. Az iskola és a templom nem bírta 
már befogadni a magyarul tanulni és imádkozni 
akarókat. Összefogott tehát az egyház és a község 

, és igazán majdnem önerején felül megépítette a 
modern négy tantermes iskoláját és szervezett 

j hozzá egyelőre a harmadik rendes tanítói állást. 
(•Tanulni már tanulhatott, de imádkozni hol imád- 
; kozzon a nép?!

A 60-as években megnagyobbított templom 
különösen vasárnaponként kicsi és szűk. Mindig 
több és több ember marad ki Űr házából. Mindig 
többen és többen lesznek a nyájból jiásztor nél
kül. Ezek beszorulnak a kocsmába, — előbb csak 
úgy időtöltésből. „Mert hát anyjukot csak meg kell 
várni a templomból!4* * Már pedig minek álljon az 
ember kint a hidegben, mikor a kocsmába meleg 
van. (Nyáron meg éppen fordítva) „Meg az 
egy-két deci jóféle sem árt meg az embernek. “ 
így gondolkozik a sógor, a koma, a szomszéd s 
lassanként csupa megszokásból mise alatt is meg
telik a kocsma. Itt azután a külömben jámbor és 
vallásos embereket előbb-utóbb leveri a tüzes 
víz — a pálinka. A többi már magától megy! 
A vezető nélkül niaradtakat hamarosan elbolon- 
ditják a „pesti urak** a nemzetiségi liga embe
rei, az Austro-Amerikána ágensei. íme igy fest ez 
olyan faluban, ahol kicsi a templom.

Mert mi hála az Úrnak, még nem tartunk

1913. január 26.

ott, hogy az „Észt" helyezzük az Isten oltárára. 
Nekünk még a romlatlan nép gyermekeinek szük
ségünk van lelki vigaszra. A falu papjában és a 
jegyzőjében, nem is szólva tanítóról, még olyan 
mindenható vezetőt lát, akiben vakon bízik, 
akinek tanácsát megfogadja, akit tisztel és becsül. 
De hát, hogy gyakoroljon a pap, befolyást híveire, 
hogy oktassa, tanítsa a prédikációnak nevezett 
vasárnapi iskolában, ha oda csak asszonyok, 
öregek és gyermekek járnak? Ha onnan hiányzik 
épen a tanításra szoruló elem, a férfiak nem kis 
része? Itt vau a baj, jó Püspökhatvaniak! Kicsi 
a templomtok? Nagyobbitsátok meg! Nincs pénz? 
Dehogy nincs! Ott van a most rendezett „Pász 
torjátékok" tiszta jövedelme, csekély 295 kor. 77 
fillér. Nem nagy összeg az igaz s ha ezért a 
pénzét még nem is lehet templomot nagyobbitani, 
de egy kőre, egy-két kanál malterre talán 
már jutna belőle. Alapnak ez is elég volna. Sze
rény véleményem szerint nem templom berende
zésére, h^nem falak építésére kellene fordítani ez 
összeget. Hiszen ez még csak a nép filléreiből 
gyűlt össze. Az urak, — akik pedig tehetnék — 
még eddig alig nyitották meg az erszényeiket. 
(Tisztelet a kevés kivételnek.) Ezt a pénzt szor
galommal, kitartással még lehetne gyarapítani. 
Egy kicsiny falu egyszerű népe után, hiszem, 
hogy meg fog mozdulni a társadalom is. Hiszen 
nemcsak vallásos dologról van itt szó, hanem 
hazafiságról, nemzeti kulturmisszióról. Mert furcsa 
is az, hogy mi a havasi mócok, a polyákok, 
közé megyünk magyarosítani, holott itt az orrunk 
előtt, az ország közepén akadnak százak, meg 
százak, akik még a nevüket sem tudják kimon
dani — magyarul.

Lám a püspökhatvani tantestület megmutatta, 
hogy előbb visszamagyarositanunk kell s csak az
után magyarosítsunk! Csak babérait gyarapította 
ez a tantestület, amikor igazán titáni munkával 
előadott egy bájos kis, rendkívül ügyes „Pásztor
játékot", tót anyanyelvit gyermekekkel, oly szépen 
csengő tiszta magyarsággal, hogy csodálkoznunk 
kellett ily meglepő eredmény fölött. Az erkölcsi 
sikert ezenkívül az anyagi is biztosította, ami lát
ható abból is, hogy 7 előadáson összesen 1100 
ember volt jelen, nemcsak a faluból, hanem a 
messzi környékről is.

Valóban kulturmissziót teljesített ezekkel az 
előadásokkal a püspökhatvani tantestület, ami 
dr. Paull Ernő plébános a darab szerzőjének, 
Mindák Béla főtanitó a főrendezőnek és Matuska 
Szilveszter F. tanító, a karmesternek az elvitáz- 
hatatlan dicsőséges érdeme.

P.

menni fog a dolog, pihenj. A hálószobában ágyat 
vetettek, feküdj le, — nekem most mennem kell 
a redakcióba. Fehér is velem jön, te csak pihenj
le. — Nahát isten áldjon. Isten veled.

*  **
— Gábor sokáig hánykolódott az ágyban, 

végre türelmetlenül felkelt, felcsavarta a villanyt 
és felöltözött. Azután elment. Hideg, havas éjszaka 
volt, beteges, sárga, bágyadt lámasorokkal. Gábor 
sietett Margithoz. — —

—  A lány, aki vetközőben volt, megijedt 
mikor maga előtt látta Gábort, akinek a szemében 
lázas, fantaszta tüzek csillogtak.

— Mit akarsz tőlem ? —  suttogta ijedten.
— Téged, válaszolta szomjasan a férfi, a 

szerelmedet. Követelem, szeress. A lány közöm
bösen válaszolt.

— Holnap elárverezik a pamlagot, a perzsá
kat, a min oly jól esett heverészni, mindent. Mit 
tudsz te nekem nyújtani ?  Kitartsalak talán?

— Margit könyörgöm hallgass meg! Nézd 
én sokaktól irigyelt ember mindig csak téged akarlak. 
Mindent a te lábaid elé raktam : a művészetnek 
az életemet, mindenemet!

— De lusta voltál dolgozni, küzdeni azért, 
hogy együtt maradhassunk. Te csak bujálkodni 
akartál tétlenül, méltó vagy a büntetésre.

— Te beszélsz igy, Margit, te beszélsz igy, j

akire elpazaroltam minden energiámat, akire 
minden pénzemet elköltöttem!

— Most jönnek a szemrehányások. Finom 
ur vagy! Úriember! A pénzét kéri vissza !

— Gábor hazatámolygott. Úgy hagyta el 
Margit hálószobáját, mint egy kivert kutya. És 
eszébe jutott, hogy most már jönnie kell a halál
nak, mert bezárulnak mögött a félhomályos 
budoirok, nem veszik észre az asszonyok; egy 
kissé megkésett a nagy kaszás. Nem volt külö
nösen lesújtva. Margitnak utolsó szavai szépek 
voltak: menj haza édes fiam, igyál egy csésze teát, 
igy jobb lessz neked is. Szedd össze magad, 
dolgozz, szerezz pénzt és akor folytathatjuk. 
Rendben találta a számadásokat: a város volt ez, 
a kérkédő, csillogó város, az élet.

— A kávéházba a következő levelet irta:] 
Köszönöm a csókjaidat, Margit, szeretlek, te 
nyomorult asszony, én szeretettel hagylak itt. Haj
nalba főbelőtte magát. A mentőorvos fontoskodva 
konstatálva a halált és az éjjeli kávéházemberek, 
az újságírók megittak^ még egy pohár konyakot.

— Fehér percekig 'állott barátja teteménél, 
aztán a hatalmas tubarózsa koszorúból, melyet 
Margit küldött, letört egy szálat és a gomblyukba 
tűzte. Lement és befordult a dunaparti korzóra.

(Vége.) Keleti Armarid. |

K özségi ügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Aszód 

község képviselőtestülete tegnap f. hó 25-én délután 
2 órakor rendkívüli közgyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal: 1. Fazekas Ágoston alispánnak 
közszolgálata 30 éves évfordulója alkalmából a 
községi képviselőtestülethez intézett leirata. 2. A 
községi építkezési bizottság tagjainak megvá
lasztása. 3. kk. Horváth Ilona illetőségének meg
állapítása. 4. Az adóösszeiró bizottság megválasz- 

1 tása.
I

A közgyűlés az építkezési bizottságba válasz
totta : Rendes tagoknak: Franki Mihály, Bencsok 
János, Haulits Antal, Rausz István és Csobán 
Pál Póttagoknak: Konkoly Imre, Miklián Gyula 
és Zsemberovszki István.

Az adóösszeiró bizottságba : rendes tagoknak: 
Walla Ákos bírót, Matolcsy főjegyző (mint elnök), 
Faska Lajos (h. elnök) aljegyző, Bencsok János és 
Beke Gyula. í3óttagokul: Salzer Nándor, Weiner 
Dávid, Wálil Adolf.
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—  A katonabeszállásolási pótdijnak a
szétosztása ügyében a község képviselőtestülete 
úgy határozott, hogy miután ezen pótdijaknak 
szétosztása nehézségekbe ütközik, ennélfogva ezt 
szét nem osztja, hanem községi célokra fordítja. 
A vármegye törvényhatósága azonban Weiner 
Dávid felebbezésének helyt adott és a katona
beszállásolási pótdijaknak szétosztását az illető 
szállásadók között elrendelte.

— A villamosvilágitás. A közvilágítás 
ellenőrzésére a községi tanács W ahl Adolf hely
beli kereskedőt kérte fel, aki ezt szívességből el
vállalta. Igazán mindnyájunkat hálára kötelezett 
azzal, hogy ezt a terhes megbízást elvállalta. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy feladatának 
mindenkor pontosan eleget fog tenni.

H írek.
— Jenes Zelma ünneplése. Pest vármegye 

törvényhatósági bizottsága Jenes Zelma aszódi ál
lami óvónőt a magyar nyelv sikeres tanítása kö
rül szerzett érdemeiért 100 kor. jutalomban része
sítette, amelyet járásunk főszolgabirája f. évi 
január hó 31-én d. e. 10 */* órakor fog az óvoda 
helyiségében ünnepélyesen átnyújtani. Az óvoda 
felügyelőbizottsága ez utón is felkéri a közönséget 
és különösen a szülőket, hogy az ünnepélyt töme
ges megjelenésükkel minél fényesebbé tenni 
szivesdedjenek.

— Felolvasás. Ritka ünnepnek vehető köz
ségünkben egy olyan alkalom, midőn valaki 
közülünk leül a felolvasó asztalhoz és egy órát 
betöltő előadásával a hallgatóknak érdeklődését 
le tudja kötni. Ilyen közérdekű, nemes feladatra 
vállalkozott Gyurcsovecz Gusztáv, midőn f. hó
19-én, a róm. katli. népiskola termében hallgató 
közönségének a „Szegénység és szocialismus“ 
címmel a figyelmet mindvégig foglalkoztató, tar
talmas, történeti- és életismeretet tanúsító elő
adást tartott. —  Valóban a két fogalom a törté
neti fejlődés utain karöltve halad ; mert teljesen 
egyetértünk előadóval abban, hogy a gaz
dagok, az előkelőségek soraiban vérbeli szociálistát 
vajmi ritkán találni. Rendesen egy-egy meteorként 
felcsillanó nagy elme, ha párosul nemesen do
bogó szívvel: tökéli el magában, hogy életét az 
emberiség, a társadalom, egy nemzet boldogitá- 
sára fogja szentelni. Ilyen nagy elmék valának: 
egy Széchenyi, egy Tolstoj. Amannak politikája 
az általános anyagi jólét megteremtése, emennek 
törekvése a milliók szenvedéseinek enyhítése. 
Boldog lesz az a kor, mely e törekvéseket valóra 
tudja váltani. Előadó erős történeti alapon építi 
fel a maga okfejtését s különösen élénk szivekkel 
festi a Megváltó hivatását, az egyetemes emberi 
szeretet szent symbolumát, aki egymaga szállott 
szembe az akkori világ hatalmasaival az elnyo
mottak, a gyöngék érdekében. Ö százezrek és 
milliók rabbilincseit oldotta fel, emelte fel önma
gához, mert mindnyájan az erős Isten gyermekei 
vagyunk. A múltról áttérve a jelenkorra, ennek 
aktualitásaival foglalkozik az általa kitűzött théma 
szempontjából. A jelenkor nem bírván szakítani a 
múlt hagyományaival: ezeknek legirtóztatóbb örökét, 
a háborút a maga borzalmas nyomorával és 
veszedelmeivel nem tudja megszüntetni. Szegény
ség, jajszó, nyomor fakad halált osztó lába nyomán ; 
azért a szociálismus, mint a mely milliók anyagi 
jólétéért küzd: elvből is hadat üzen a háborúnak; 
mert ocsmány, förtelmes, undorító dolog az 
embermészárlás. „Ez  az ősember állatisága, — 
mondja előadó -- a barbár kor embertelenségé
nek visszamaradt, vérünkben még keringő bacil- 
lusa." „Óh hallom, hallom, — mondaná ma is 
Madách Keppler-Ádámja — a jövő dalát! Látom 
a kort — végzi az előadó, —  mely után „buzgó 
imádság epedez ajakán!" A hálás hallgató közön
ség előadót tanulságos előadásáért lelkes tapssal

jutalmazta. Kedves aszódi közönség! folytassuk e 
nemes munkát: oktassunk, tanuljunk és neme
sedjünk ! p. r.

—- Az adóreformmal kapcsolatos rende
letet adott ki a budapestvidéki pénzügyigazgatóság, 
amelyben a kir. adóhivatalokat bizza meg a 
közvetlen fizetők elleni végrehajtással. Azoknál 
tehát, akik adójukat a kir. adóhivatalnál fizetik, ha 
hátralékban lesznek, egy adóhivatali tisztviselő 
fog mint végrehajtó megjelenni. A szolgabirói 
hivatalok, amelyek eddig ezen feladatot ellátták, 
most mentesittetnek ettől a munkától.

— Felülfizettek a püspökhatvani róm. 
katli. tantestület által rendezett jótékonycélu 
„Pásztorjátékok" alkalmával a következő nemes- 
szivü adakozók: Trupp Antal 13, Kresák József 
6, Ivánka Pál 5, Bezdeg Kálmán 5, dr. Paull 
Ernő 4, Gallasz István 2, Szabó József 2, Sz. 
Kovács Mihály 2, Bazsanth János 2, Kovács 
András 1.20, Szuhovszki Béla 1 és Gáspár 
Mihály 1 koronát. Azonkívül a püspökhatvani 
szövetkezet angyal ruhákra adott 64 ni. vásznat, 
körülbelül 80 korona értékben. A hitelszövetkezet 
10 koronát. A tejszövetkezet pedig minden szerep
lőnek egy értékes kis emléktárgyat. Fogadják érte 
a kegyes jótevők őszinte hálánkat és köszönetün- 
ket, helyettünk a Mindenható fogja adományaikat 
százszorosán visszafizetni. Összes bevételünk 
295.77 kor. azaz kettőszázkilencvenöt korona és 
77 fillér volt, amihez még valószínűleg a külön 
meghívottak adománya is hozzá fog járulni. Nem 
mulaszthatjuk el köszönetünket kifejezni még a 
közkatonáknak sem, akik névtelenül, de szeretettel 
vettek részt a rendezés fárasztó és nehéz munká
jában, önzetlenül felajánlva segítségüket, dolgozva 
és kölcsön adva a szükségeseket.

A rendezőség.

— Po k ró ch is tó r ia  Rubin Jákob galíciai 
illetőségű egyén, kocsis volt Steinberger Mórnál 
a szilosi téglagyárban; mikor onnan elment, egy 
lópokrócot, egy lókefét és egy patkó csavarkul
csot ellopott. Steinberger panaszára Csécsei István 
és Pécsi Gyula aszódi csendőrök Rubint, aki a 
a csintoványi gyárban van, kihallgatták, mire a 
holmikat előadta, azt állítva, hogy úgy gondolta, 
hogy az az övé, mert ilyeneket elveszített s azok 
helyébe ezeket ő vette. Erről a tévedéséről a 
bíróság fogja felvilágosítani.

— Uj rend az építkezéseknél Január hó 
elsejével lépett életbe a vármegyének az aszódi 
járás községei számára alkotott szabályrendelete, 
amely az építkezések megkezdését a főszolgabíró 
által kiadandó engedélytől teszi függővé. Felhívjuk 
ennélfogva az építtető közönség figyelmét arra, 
hogy mielőtt építene, sőt régi épületét átalakíttatná, 
ezt a községi elöljáróságnál jelentse be, nehogy 
az engedély nélküli építményt le kelljen rombol
tatnia, sőt kihágási eljárás megindításának tegye 
ki magát. Az épitési szabályrendelet minden köz
ség elöljáróságánál példányonként 20 fillérjével 
beszerezhető, ami igen ajánlatos is, mert hiszen 
ennek a szabályrendeletnek a nem ismerésével 
sem védekezhetik senki.

— A polgári kör közgyűlése Az aszódi 
polgári kör folyó évi február hó 2-án, vasárnap 
délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését, a 
következő tárgysorozattal: 1. Jelentés a múlt 
évről és pénztári elszámolás. 2. Költségvetés 
megállapítása a folyó évre. 3. Tisztviselők és 
választmány választása. 4. Indítványok, melyek 
48 órával a közgyűlés előtt a kör elnökéhez 
adandók be. A közgyűlést a szokásos társas
vacsora követi, egy teríték ára 3 korona borral 
együtt. A kör elnöksége ezúton is kéri a t. tago
kat, hogy esetleges tagdij hátralékaikat a köz
gyűlés napjáig a kör pénztárnokánál, Moziinger

Gyulánál rendezzék, nehogy szavazati joguktól a 
közgyűlésen elessenek, mert az alapszabályok 
értelmében csak azon tagoknak van cselekvő és 
szenvedő választó joguk, akik legalább egy éves 
tagok és akik hat havi tags. illetékkel hátralékban 
nincsenek.

—  Az aszódi ipartestület közgyűlése. Az
ipartestület elnöksége több tag kívánságára folyó 
hó 23 án, csütörtökön az ipartestület tagjait rend
kívüli közgyűlésre hívta össze. Miután alapszabály
szerinti számban nem jelentek meg az iparosok, 
a közgyűlést nem lehetett megtartani és ugyan
ezen tárgygyal 8 nap múlva ismét közgyűlést fog
nak tartani. A közgyűlés tárgya az, hogy iparosaink 
a tanoncok vallásórájának hétfő délutáni 5 órakor 
való megtartását igen sérelmesnek tartják és 
állásfoglalásukkal ennek megváltoztatására töreked
nek. Sajnos, hogy még az ilyen fontos ügyben 
sincs iparosainkban a kellő összetartás és igy 
közgyűlést sem lehet velük rendes időben meg
tartani.

— Tűzoltó-bál Ikladon. Az ikladi önk. 
tűzoltó-testület f. hó 18-án tartotta farsangi tánc- 
mulatságát, amely sajnos csekély részvét mellett, 
bár a legjobb hangulatban folyt le. Ez alkalom
mal felülfizettek : Ráday Gedeon gróf 10, Sárkány 
László 3, Szayler József 1.20, Kuznia Sándor 2, 
Babinszky Mihály 1, Braun József 1, Trupp 
János 2, Mayer János 2 és Haász Dániel 
2 koronát, mely felülfizetésekért hálás köszönetét 
mond ez utón a parancsnokság.

— Községi számadás vizsgáló elnökök 
kijelölése. A vármegye törvényhatósági közgyű
lése az aszódi járásba számadási elnököknek a 
következőket küldte ki. Aszódra Melczer Dezső 
galgagyörki, Bagra dr. Kövér Péter aszódi, 
Boldogra Kim Elemér túrái, Domonyra Micsinay 
Ernő aszódi, Galgagyörkre Sárkány László aszódi, 
Galgahévizre ifj Rolf Camillo túrái, Galganiácsára 
Tahy István galgagyörki, Hévizgyörkre Kálmán 
István túrái, Ikladra Sárkány László aszódi, 
Kartalra dr. Kövér Péter aszódi, Túrára Totth 
Ödön galgahévizi, Versegre ifj. Madarász Elemér 
aszódi lakost.

— „Aszód és vidéke jótékony nőegye
sülete* f. évi január 31-én, pénteken délután fél 
5 órakor — az állami óvoda épületében — tartja 
évi rendes közgyűlését, melyre az összes tagokat 
ez utón is tisztelettel meghívjuk. Sárkány Lászlóné 
alelnök, Perényi Rezső titkár.

— Az uj nyugdíjtörvény, amely folyó 
hó elsejével életbelépett, vissszaható erővel is bir, 
amennyiben azok, akik 1912 január 1. után 
mentek nyugdíjba, illetőleg kaptak özvegyi nyug
dijat, visszamenőleg 20 °/o nyugdijfelemelésben 
részesülnek. Az uj nyugdíjtörvényt különösen 
azért fogadhatjuk örömmel, mert az özvegy nyug
diját, amely a férjet megillető nyugdíj felénél 
kevesebb nem lehet, az eddiginél jóval magasabb 
összegben állapítja meg á ezen nyugdíjon kivül 
neveltetési járulékot is biztosit az ellátatlan 
gyermekeknek.

— Az olcsó szappan. Radics Lajos és 
Radics István káliói lakosok úgy akartak igen 
olcsó szappanhoz jutni, hogy az aszódi javító
nevelő-intézetben levő növendékek által lopott 
szappan darabokat vették meg, azonban rossz 
vége lett a jó vásárnak, mert tettenérték őket a 
vásárlás alkalmával s átadták mindkettőjüket az 
aszódi őrsbeli csendőröknek, akik pártfogás alá 
vették őket, mig a növendékeket a javitónevelő 
intézet igazgatósaga.

— Nagy a hideg, drága a szén. Teréki 
József aszódi lakos, ki Weiner Dávidnál a nyár 
folyamán szolgált, e hó elején egy reggel 7 óra 
tájban a Weiner szeneskamráját kinyitotta, nyilván 
úgy gondolta, hogy onnan jut neki is, de pórul 
járt, mert a Weiner kocsisai ott érték s Forró 
Sándor járásőrmester elé vezették, aki pártfogásá
ba vette Terékit.
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Szenved Ö n ?
Bántja a köszvény ?  Fáj 
a feje vagy foga? Van
nak fájdalmai a karokban 

vagy a lábszárakban ? 

Fáj a dereka vagy háta ?

Hawa 5antal HapsznláK
kitűnő szer húgycsőfolyás, kankó, herelob, 
hólyaghurut és idült fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

P f .  esy'-
dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1 üveg 
1 kor. 60 f il l ; ehhez egy fecskendező fér
fiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fill. Ered 
ményért kezesség.

ttnWersal'ftold'■t r é s
testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fog
fájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üveg
cse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fill.

5l(rib an eH H -M > 0"
Temesvár, SrzsfbetVárps

X I V .,  Jtttnyadi-nt 3 0 .
ViszontelárusitóK fényesen dijazVa.

Ha bárminő

nyom tatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári üz
letikönyv és napló, úgy forduljon a Petőfi- 
nyomdához Aszódon. Legszebb kivitel 
és jutányos árak. Leggyorsabb elkészítés.

Báíi meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesítések, 
egyszerű és legdíszesebb kivitelben azon
nal elkészíttetnek. A Petöfi-nyomda könyv- 
kötészete ajánlja magát egyszerű és disz- 

kötések legszebb kivitelére.

Az aszódi gazdaköri Il-dik 
kosárfonó tanfolyam fiizfavesz- 
szöböl font különböző kosarak- 

1 bőt nagyobb eladó készlettel ren- 
■> delkezik. —  Bővebb fölvilágositást 
?  nyújt és rendelést is elfogad : 
' Perényi Rezső, igazgató-tanitó, 

I a gazdakör jegyzője.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

j t á th y - f f le  pemetefü cuHorHánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek min- R É T H Y  név. 
den darabján rajta van a — — — — — — —
1 doboz ára 60  fill. l«agy doboz 1 Kor. 

M in d en ü tt K aph ató .
Csak Réthy-félét fogadjunk ell

Akkor próbálja meg a világhírű

O R O S Z L Á N  M EN TH O L  
S  Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyát, mely erősebb és hatásosabb, 
mint bármely más sósborszeszkészitmény. Egy 

eredeti üveg ára csak 44  fillér.
Nigy üveg K 1.10 fillérbe, Óriási üveg K 2 20 fillérbe 

kerül minden gyógyszertárban vagy üzletben.
| 9— 12 Főraktár:

Prokopovitsch  Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettél:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
hogy van eladó bora, káposztája.

Hz Aszódi jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

Teljesen jó karban levő cipész, vagy 
csizmadia-varrógép, használt, jutányos 
áron eladó. Cim a Petőfi-nyomdában.

i T ISZTÁN I
(jg, és világosan úgy kérje és fo- ^
0  gadjael.haszappantvesz, hogy ^

í  KOLOZSVÁRI 4
f  (HEINRICH-FÉLE) J 
^  Glycerin szappan <
}  Tojás „ J
^  Mandula „ \
\ Márvány „ i
í ?  A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért % 
^  lett világhírű, mert a legdrágább és 4j 
^  teljesen ártalmatlan anyagból készíti  ̂
J  szappanait. n n n  ^

i

BENCZE FERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester
h Aszódon ii
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasalást, 

esetleg teljes elkészítését is, átalakítást és 
javítást. Gazdasági gépek és eszközök javí
tását és a szakmába vágó építkezési mun
kák elkészítését. Továbbá külön speciális

k o c s i r u g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz képest 
szilárdabbak mint bármely gyári kocsi
rugó. Bpesten a legjava kocsigyártők által 
kipróbálva és állandóan rendelve van. Ennél
fogva uradalmakba tejes és más teherhordó 
kocsik alá ajánlható. 50 mm. horderőig 
megrendelhető. 6_ 1C

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.
Aszódi „Petőfi" könyvnyom da nyomása.
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