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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
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A kivándorlás kérdéséhez.

Azon kezdem, hogy ezen szociál
politikai veszedelem sem törvényho
zási intézkedéssel, sem társadalmi 
aktióval, sem szigorral, sem humani
tással nem fojtható el többé hazánkban. 
Aki egyszer az uj világban megfordult, 
az nem igen kívánkozik többé onnan 
vissza s legfeljebb azért, hogy az itt
hon hagyott családját is vigye magával 
oda vissza. Vannak a felvidéken falvak, 
amelyekben alig 4 — 5 férfi marad itt
hon, vannak aztán egyes községek, 
ahol már speciálitásokat is szállít az 
uj világ, melyet valósággal az Ígéret 
földjének is nevezhetnénk, olyanokat, 
miket a magyar ember becsületes eszé
vel meg sem ért, mert valóságos cso- 
daszámba mennek. Elvezetem a szives 
olvasót Trencsén megyébe, a drótos
tótok szükebb pátriájába, nevezetesen 
annak egyik községébe: Nagyrónára. 
Ezen községnek közel 4000 lakosa 
van s a legutóbbi 10 év alatt házainak 
száma 820-ra szökött fel. A lakosság, 
leszámítva a papot, tanítókat és jegy
zőt, csupa drótosokból áll, akik közül 
olyan, aki Amerikát meg nem járta 
volna — alig akad. Ezen a községen 
meglátszik már külsőleg is az általá

nos jóllét képe, de a megelégedettség 
mellett már az első benyomás után 
tisztában van azzal az idegen szemlélő, 
hogy nagyon gazdag emberek laknak 
i t t ; a férfiak mint tőkepénzesek a 
dolce far niente élvekben merülnek 
ki, a nők selyem és bársonyruhákban, 
a leányok a legfestőibb, a mezőköves
dire emlékeztető visele ben járnak és 
hozzá szépek is, a hajdani drótosok 
gyermekeik mellett francia és angol 
nevelőnőket tartanak. Tessék az „E s ti
ben Pásztor Árpád amerikai leveleit 
olvasgatni, azok tartalma éppenséggel 
pendanija a nagyrónai drótosokról 
imént elmondottaknak.

Amerika tehát az Ígéret földje, a 
dollárok eldorádója, hová agyongyötört, 
kiéhezett népünk menekül s mindig 
kívánkozni fog s nincs oly hatalom, 
mely ennek gátat tudna vetni.

Már a kivándorlás: törvény tárgya
lása alkalmával rámutatott Andrássy 
Gyula gróf arra, hogy a kivándorlási 
láz emelkedését nem lehet annak tu
lajdonítani, hogy a törvényes intézke
dések hézagosak és hangsúlyozta, hogy 
azt tisztán közgazdasági és erkölcsi 
okokra kell visszavezetni, ezeket az 
okokat pedig magában bármilyen ki- 
vándorlási törvény sem változhatja meg.

Igaza van a multheti cikkírónak,

midőn hazánkat az aránytalanságok és 
szertelenségek országának elnevezi, 
ahol semmi sem megy a maga egye
nes utján. Nálunk hoznak kivándorlási 
törvényt, ámde azzal, hogy a kiván
dorlással kapcsolatos gazdasági és 
társadalmi bajok orvosoltassanak, —  
az ördög sem törődik! Közállapotaink 
javulása minden tárca ügykörében, a 
gazdasági és társadalmi fejlődés min
den vonatkozásban érvényesülő termé
keny munkásság csökkentheti csak 
azokat a válságos jelenségeket, ame
lyek a kivándorlást rohamossan fokoz
zák immár csaknem tiz év óta.

Nem lehet megakasztani ezen ve
szélyt legiszlativ intézkedésekkel, mert 
itt is határt szab az államhatalom be
avatkozásának a közszabadság, a sza
badköltözködés elve. A magyar kor
mánynak azon előrelátása, hogy a 
kivándorlási ügynökök uzsoráskodását 
s visszaéléseit üldözi, hogy a külföldi 
hajóstársaságok jogviszonyait szabá
lyozza, hogy kivándorlási biztosságot 
szervezett: mind csak palliativumok, 
melyek a kivándorlást nem csökkentik. 
Szükségesek mindezek a gondoskodá
sok s célszerűek is, amint azt a gya
korlati élet megmutatta, de nem ra
dikálisok.

S ismét igaza van M. urnák, midőn

Rudolf királyfi.
Január 30-án volt huszonöt éve, hogy a 

mayerlingi tragédia megtörtént. A királyi 
házra leszakadt a legrettenetesebb csapás, 
országok borultak gyászba.

A tragédiát ma is homály fedi. öngyilkos
ságról beszélnek, de tud a fama egy tivornya 
részeg drámájáról is.

Larisch grófnő emlékirataiban úgy Írja, 
hogy neki Wiederhofer doktor igy mondta 
el a borzalmas éjszakát.

A trónörökös levelet irt Laxenburgba és 
bejelentette nejének, hogy három napra va
dászni megy Mayerlingbe a január 30-ára 
tervezett családi ebédre azonban visszatér. 
Mialatt Önök a trónörökösnél voltak, Vetsera 
Mary Bratfisch kocsiján Mayerlingbe hajta
tott és két órával később utána ment a fő
herceg is A szerencsétlen leány érkezését 
senki sem vette észre a vadászkastélyban. 
Loschek a hátsó bejáraton át a trónörökös 
szobája melletti öltözőbe vezette és a sze
relmes pár együtt töltötte az egész időt, 
Másnap, huszonkilencedikén, Rudolf néhány 
barátja érkezett meg a vadászatra. A vadá

szathoz ki sem ment Rudolf. Az estebédet a 
szobájában Mary társaságában fogyasztotta 
el és meghagyta Loscheknek, hogy reggel 
hét órakor keltse fel. Lent az ebédlőben a 
vadásztársaság egész éjjel ivott és lármás 
mulatást rendezett. Loschek reggel 7 órakor 
kopogott a trónörökös ajtaján, Rudolf azon
ban kikiáltott, hogy jöjjön félóra múlva. Fél
nyolckor újból kopogott Loschek, de nem 
kapott választ. M ikor többszöri kopogása is 
válasz nélkül maradt, megrémült és lesietett 
gróf Hoyoshoz, aki éppen reggelizett. Együtt 
mentek vissza az emeletre és feltörték az 
ajtót. A trónörökös az ágy oldalán feküdt. A 
fejéből, amely teljesen szét volt roncsolva, 
patakzott a vér, a keze görcsösen tartotta a 
revolvert. Az ágyon valami dudorodás volt. 
Gróf Hoyos felemelte a takarót. Ott heveit 
Vetsera Mary holtan, a fején lősebbel. Gróf 
Hoyos parancsára Loschek átvitte a leány 
holttestét a másik szobába, azután bezárták 
az összes ajtókat. A gróf lement a földszintre 
és értesítette a vadásztársaságot, hogy a 
trónörökös hirtelen rosszul lett Bécsbe kell 

: sietnie, hogy orvosi hozzon és a dolgot a 
i császárral tudassa.

Az orvos azután elmondta, hogy a legfel
sőbb parancsra azonnal Mayerlingbe ment és 
benyitott a trónörökös lakosztályába. A kis 
szalonban a vacsora maradványai álltak az 
asztalon, néhány üres pezsgősüveg és egy 
felborított szék a földön. A hálószobában az 
ágy melletti szőnyegen félig üres brandys- 
iiveg. Az orvos intézkedett, hogy eltávolítsák, 
nehogy a császár észrevegye. Azután, ameny- 
nyire lehetett, bekötötte a trónörökös fejét és 
megmosta vérrel áztatott arcát Loschek se
gítségével rendbehozta az ágyat is, egyéb
ként azonban mindent úgy hagytak a szo
bában, amint volt. A komornyik ezután vé
gigvezette dr. Wiederhofert a hosszú folyó
son és egy sziik, a tetőn át gyéren megvi
lágított szobába léptek. Szanaszéjjel női ru
hadarabok az egyik sarokban, kis pamlagon 
kendőbe csavart valami, rajta strucctollas 
nagy kalap. Lehetetlen volt a női holttestet 
a sötét szobában megvizsgálni, bevitték tehát 
a holttestet a szomszédos terembe és a 
billiárdasztalra fektették. Csak ekkor ismerte 
fel dr. Wiederhofer a fehértestü halott nőben 
Vetsera Máriát, akit kisgyerekkora óta ismert. 
A baroneszt nem rutitotta el annyira a ha-
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a népnek minél nagyobb tömegekben 
parcellázott földbirtokot requirál, ez 
egyetlen szert, mely a parasztemberben 
fokozná a röghöz való szeretetet s őt 
a vándorbot elhajítására indítaná. Sok
kal sürgősebbnek és szükségesebnek 
tartom én is ezt a politikát, amely az 
immár egy évtized óta tartó országos 
nagy bajt és veszedelmet, ha nem is 
teljesen megszüntetné, de legalább 
csökkentené, mert azt, amit e részben 
egyes ressortminiszterek eddig tettek, 
— igen kevés. Kár, nagy kár, hogy 
azt az üdvös birtokpolitikát, amelyet 
Darányi Ignác miniszter korában inau- 
gurált, megakasztotta a folytonos par
lamenti veszekedés s annak keresztül
vitelét a politikai zavarok meghiúsí
tották. A magyar parlamentnek oly 
kevés az érzéke a kivándorlási kérdés 
nagy fontossága iránt, hogy szinte 
kétségbeejtő.

Parlamentek, kormányok jönnek s 
mennek ; cikkek Íródnak, szónoklatok 
tartatnak, Ítéletek hozatnak a s/ocia- 
lizmus elhatalmasodása vagy a kiván
dorlási ügynökök visszaéléseinek meg
fékezése e llen; jeremiádok hangzanak 
az egyre nagyobb arányokat öltő ki
vándorlás miatt, de máskülönben min
den a régiben marad. De még sem ! 
Megint csak az ország s az adózó 
közönség terhére szervezték a határ
rendőrségeket, melyeket egyre-másra 
szaporítanak, úgy, hogy már csak 
nagy ügygyei-bajjal szökhetik meg pe
reputtyával a határon át a messze 
idegenbe az, aki nem lelte honját *e 
hazában.

Nagy vajúdás van ebben a szeren
csétlen országban s kívánatos volna,

Iái. A revolvergolyó szétrombolta arcának 
egyik felét, a jobb arcfele azonban meg- 
órizte egész szépségét Az orvos feldarabolta 
az inget és a vaszoncsikokkal bekötözte a 
sebeket, megmosta arcát. Loschek pedig egy 
utitakarót hozott és abba csavarta a holttes
tet. Azután visszavitték a sötét szobába.

Königrátz óta nem érte ily nagy csapás a 
Burgot. Két ásszonyi szív vérzett el elsőben 
hősi mártiromsaggal. A királynénak a rette
netes hirt a fia haláláról Ferenczy Ida mon
dotta el, viszont a királynak a királyné vitte 
a lesújtó híradást Larisch grófnő szerint:

— A császárné dermetten nézett maga 
e lé ; könny nem jött szemébe. Első szava 
vo lt: „Hogyan mondjuk el a császárnak?" 
Aztán bement a felséghez. A császár az asz
talra borulva, arcát kezeibe temetve, zoko
gott. Mikor a felséges asszony visszatért 
lakosztályába, Ferenczy Ida jelentette, hogy 
Vetsera bárónő kei kihallgatást. A bárónő azt 
állítja, hogy a trónörökös megszöktette a 
leányát és a császárnét akarja megkérni, 
hogy segítsen rajta. A császárné néhány

hogy e vajúdásból egy uj honfoglaló 
Árpádja születessék nemzetünknek, aki 
azt, a mi társadalmunkban, intézmé
nyeinkben korhadt, buzogányával ösz- 
szetörje, erős és kíméletlen kézzel k i
tépje és egy uj, egy boldogabb kornak 
előidézője legyen.

Panem et circenses !

&

Hírek.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Kauf- 

mann Mihály takarékpénztári tisztviselőt a 
héten Felesége született Ktirschner Birike 
ifjú életének 22-ik, rövid c^alácji boldogsá
gának- 3-ik évében f hó 4-én elhunyt. Az 
elhunytat f. hó 5-én délután 3 órakor tették

! örök nyugalomra az aszódi r. káth. sirkert- 
ben nagy gyászoló közönség részvétele mel
lett. Ny. b .!

— Segédjegyzö választás. Aszód köz
ségnél megüresedett rendszeresített segéd
jegyzői állásra a f. hó 5-én tartott képviselő
testületi gyűlésben 3 jelölt közül egyhangú
lag Juhász Dezső eddigi végrehajtó oki. 
jegyző választatott meg. Amidőn a megvá
lasztottnak gratulálunk, ama reményünket is 
fejezzük ki, hogy a képviselőtestület bizalmát 
a község érdekében kifejtendő további hasz
nos munkálkodással fogja igazolni, amihez a 
magunk részéről neki erőt és egészséget 
kívánunk.

— Gazdabál Domonyban A domonyi 
gazdaközönség alakulandó gazdakörének 
alapja javára folyó 1914. évi február hó 
14-én a domonyi Kmety Jó/sef-féle vendéglő 
összes helyiségeiben zártkörű táncmulatságot 
rendez. Kezdete este 6 órakor. Felülfizelések 
köszönettel fogadt itnak s hírlapikig nyugtáz
tatnak. Jó ételek és italokról gondoskodás 
történt. A zenét az. acsai első zenekar szol
gáltatja.

pillanatig gondolkodott, azután kijelentette, 
hogy hajlandó fogadni a bárónőt. A felséges 
asszony az előszoba közepén állt és hideg 
tekintettel nézett a belépő bárónőre. A két 
anya szótlanul áiit egymással szemben né
hány pillanatig, majd a bárónő térdreesve, 
zokogóhangon kiálltotta : „Felség, Mary . .
a leányom . . ." A császárné néhány lépést 
hátrált az előtte térdepelő asszony ölelésre 
tárt karjai elöl. Azután hideg hangon mondta: 
„C ‘est trop tárd. II sont morts lous les 
deux.“ (Mar késő. Meghaltak mind a kelten )

Hideg, ködös nap volt és délben mai 
Bécs és Budapest is tudta a tragédiái. A 
királyfi szélroiicsolt fejjel fekszik Mayerling- 
ben. Baleset, szerencsétlenség, gyilkosság! 
— zúgott végig az országokon.

A temetés fejedelmi gyászban történt. Az 
anya szivét örökre megtörte a tragédia, az 
uralkodó emberfeletti erővel nyomta el fáj
dalmát A boldogtalan királyfit a kapucinu
sok kriptájába tettek. Vetsera Máriái a hei- 
ligenkreutzi cisztercita-kolostor temetőjében 
hántolták el titokban.

A halott királyfiról pedig legendák szálltak. 
Ma is él a nép szivében és szeretetében.

— Pestmegye választó kerületei. Sán
dor János belügyminiszter a napokban nyúj
totta be a képviselőházhoz az uj választó
kerületekről szóló törvényjavaslatot. Minket 
közelebbről Pestvármegye érdekel, ahol 15 
választókerület helyett 22 lesz. Feltűnő, hogy 
Aszód, amely legjobban aspirálhatott volna 
kerületre, nem kapott, ellenben közelünkben 
Újpest és Rákospalota uj központok lesznek 
s választanak képviselőt. Mely községek tar
toznak majd az egyes kerületekhez, azt a 
törvényjavaslat nem árulja el. Minden kerü
letet a belügyminiszter fogja beosztani.

— Leégett a bikaistálló pajtája. F. hó
2-án este 10 órakor kigyuladt az aszódi 
gazdaközönség tulajdonát képező bikaistállő 
pajtája, amely a benne levő szénával teljesen 
leégett. A szomszéd istállóban levő nagy- 
érlékü bikák nem voltak veszélyeztetve, 
amennyiben a tűzoltóság derekas munkája 
távoltartotta a tüzet.

— Szegre akaszthatjuk a fegyvert.
Január hónap a vadászati idény végét jelenti. 
Újévkor beállott a vadászati tilalom a fogolyra 
és fácánra. Januárban már csak a nyúlta volt 
szabad vadászni, ma már ez is tilos. Szögre 
kerülnek ismét a vadászfegyverek és kezde
tét veszi az általános tilalmi idő, mely julius 
végéig tart.

— A Petőfi szobor alap javára f. hó
1-én tartott malatságra jegyüket megvál
tottak :

Filipek Sándor, Füsti Molnár Sándor, 
Füsti Molnár Lajos, Leisner Ede, Zsifcsák 
József, Matolcsy Kálmán, Walla Ákos, Sándor 
Ferenc, Joó Antal, Mess N., Reiner József, 
Haulits Dezső, Haulits Antal.

Felülfizettek :
N. N , W illin  Gyula, Széli József. Beke 

József, Sándor Ferenc, Szabó János, Kő- 
mives Pál, ifj. Rausz József.

A mulatság tiszta jövedelme egyébként 
39 kor. 20 fitt., amely az. Aszódi hitelbank
nál letétbe helyezett Petőfi-szoboralaphoz 
csatoltatott. A kiváncsiakra való tekintettel itt 
közöljük, hogy az alap a fenti összeggel 
együtt most 15.243 K 02 fillérre rúg kamat

Elbolyongok m esszi. . .

Mint a kivert kóbor kutya 
Elbolyongok messzi.
Azt akarom , hogy a hírem 
Ne hallja mór senki.
Panasz, sóhaj az ajkamat 
Soha et ne hagyja.
Az a kis lány, szőke kis lány 
Meg ne lássa, hogy őneki 
Voltam mindig rabja.

búcsú zósom meg ne lássák  
Elmegyek én csendben.
Két ragyogó, néma könnycsepp 
Lesz tán a szememben,
Ez a két könny, hogy kinek szól 
Csak én magam tudjam,
Szépségének nézetében 
Utolsó sóhajtásomban 
Némult el az ajkam

B ruckner Jenő.
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nélkül. Reméljük, hogy a hitelbank, tekintve 
a nemes célt, legalább is 6% -kal kama
toztatta a tökét, igy aztán hihetjük, hogy e 
pénzen már rövid időn belül felállítható lesz 
egy Aszód községhez méltó Petőfi szobor.

— Menjünk a moziba! Ma vasárnap 
délután fél 4 órától az aszódi állandó moz
góban igen érdekes és tanulságos képek 
lesznek bemutatva, melyek a következők :

A szent Domini kolostor titka, emlékeze
tes dráma 3 felvonásban. Polly szabadságon, 
humoros. A Mont-Blanc megmászása, tanul
ságos és érdekes természet fölvétel. Julcsa 
kiissza borunkat, humoros. A csodamonokli, 
előadja Max Linder, rendkívül kacagtató. 
Pali mint házasságközvetitő, humoros.

— Megint drágább valami! Mindnyá
junk megszomoritására közöljük azt a kelle
metlen hirt, hogy a magyar kir. koronaura- 
dalom galgamácsai erdőgondnokságának ha
táskörébe tartozó ecskendi erdőben, ahonnan 
vidékünk tíizifaszükségletét beszerezni szokta, 
a hasított tűzifa ölenkint négy koronával 
megdrágult Igazán hajmeresztő módon drá
gul minden. De talán a többi szükségletek drá
gulása nem érint oly kellemetlenül bennünket 
mint épen a tűzifa drágulása. Még kelle- 
metlenebbüi fogja azonban érinteni e hír 
azokat, akik a közeljövőben szándékoznak 
onnan fát hozatni, mert a múlt hét folyamán 
a múlt évi vágású fa elfogyott, úgy már 
csak nyers, a jelen tél folyamán vágott fát 
fognak kaphatni. Hogy nyers fával tüzelni 
mit jelent, tudja azt m indenki! — Nagyon 
szükséges volna, hogy az illetékes körök 
közbenjárnának, hogy e vidék érdekeit a 
tüzifasziikségletet illetőleg figyelembe vegyék 
és ne szállítsák el időnek elölte waggon 
számra a fát messze vidékre s mi meg kény
telenek legyünk máshonnan hozatni.

— Az ikladi bál. Mint megjövendöltük, 
az ikladi bál tényleg úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg nagyon fényesen sikerült. A tiszta 
jövedelem 135 korona. Felülfizettek: Ráday 
Gedeon gróf, Boxberg |ános báró, Sárkány 
László, dr. Ben isik Géza, Aszódi Kereske
delmi Bank, Faska Lajos, Csorba György, 
Diamant Márton, Hegedűs Pál, Külin Ernő, 
Walla Ákos, Rebb Dániel, Mayer József liirn, 
Biaubacher S muel, Mayer József brantner, 
Máyer János m., Kreydlmayer Sámuel, Radó 
Henrik, Biaubacher Pál, Tóth István, Bnun 
Dániel, Mayer József gondnok, Braun József 
biró, Faska Ferenc, Haász Dániel, Trupp 
János, Nagy István, Mayer Pál lelkész. A 
felülfizetésekért ez utón mond hátas köszö
netét a rendezőség.

— Értesítés. Az Aszódi gazdaköri mű
kedvelői előadásra és táncmulatságra jegyek 
előre válthatók Sárkány László gyógyszer- 
tárban.

— Vicinális úti bizottsági gyűlés. Szer
dán febiuár hó 4-én a járásbeli össze vici
nális utak bizottságai letárgyalták a főszol
gabíró által előterjesztett 1913 évi szám.idu
sokat s azokat jóváhagyták.

— Helyszíni tárgyalás Iklad község
házánál f. hó 24-én az aszód—váci törvény- 
hatósági ut 3—4 km szakasza között (bent 
Iklad községben) lévő utteknő megszüntetése

iránt a vármegye alispánjának és az állam- 
épitészeti hivatalnak részvételével helyszíni 
árgyalás lesz. Az utteknő megszüntetését 
különösen az automobil forgalom szempont
jából fontos és kívánatos.

— Házasság. Englánder Sárikát f. hó 
1 1 -én deli 12 órakor vezeti oltárhoz az 
aszódi izr. templomban Gara Zsolt, Buda
pestről.

— Bank-fuzió. A Túrái takarékpénztár 
r.-t. és a Hatvanvidéki Takarékpénztár r.-í. 
között komoly tárgyalások folynak arra nézve, 
hogy a Túrái Takarékpénztár beolvad a 
Hatvanvidéki Takarékpénztárba és mint an
nak fiókintézete fogja folytatni működését.

— A mulatság vége. A múlt hó 25-én 
Bagón Major János korcsmájában táncmu
latság volt. Dudás János bagi legény ösze-

I szólaikozott Katona József, Hegedűs Mihály, 
Kapuszta György és Albert Ferenc legény tár
saival, aminek az lett a vége, hogy midőn

! a mulatságból hazafelé mentek, Dudást meg
támadtak, megverték, sőt az orrát össze is 
szurkállák, úgy, hogy Dudás súlyos sérülést 
szenvedett, a jeles társaság a pestvidéki kir. 
törvényszéknek fel lett jelentve.

— A budapesti állatorvosi főiskola 
tanulmányútja Ikladon Braun Dániel ik 
ladi lakosnak a múlt vasárnapról héttőre 
virradóra elhullott egy tehene. Krausz Antal 
állatorvos a tehenet lépfenésnek talalta. Suba 
István járási állatorvos szabadságon lévén, 
Sárkány Ernő főszolgabíró intézkedésére a 
gödöllői járás állatorvosa is megjelent a ne
vezett gazda islá lójában, hogy az állatállo
mány- beoltása és a hulla eltakarítása körüli 
teendőkre vonatkozólag intézkedjen. Ugyan
erről az állatorvosi főiskola is tudomást 
szerzett és 10 növendékét a Iépfene és az 
ellene való beoltás tanulmányozása céljából 
Ikladra kiküldte.

— Boldog község elcsatolása Hatvan 
község közönsége mozgalmat indított aziránt, 
hogy a Boldog községhez taitozó és báró 
Hatvány, illetve Fáy Béla tulajdonát képező 
Nagytelek és Kistelek puszták Hatvan köz
séghez és igy Hevesmegyéhez csatoltassanak. 
Hevesvármegye törvényhatósága • a kérelmet 
támogatta és az elcsatolásnak helyt adott. 
Boldog község közönsége azonban legutóbb 
tartott képviselőtestületi közgyűlésében a 
leghatarozatabban tiltakozott az elcsatolás 
ellen, nem akarvan jogi helyzetét megvál
toztatni, mert összes történeti emlekei Pest 
vármegyéhez fűzik. Egyik&legérdekesebb tör
ténelmi emléke, hogy Pestvármegye közön
sége egyik nevezetes közgyűlését 1683 év
ben Boldogon tartotta.

— Jegyzői értekezlet. F hó 2-áu tartó la 
a gödöllői és aszódi járási jegyzői egylet 
együttes gyűlését az aszódi járási jegyzői 
egyletének meghívására Ászodon. Ez alka
lommal a két egyesületet közösen érdeklő 
vagyoni kérdéseket intézték el. A gyűlést 
fényes társasebéd követte, amelyen Sárkány 
Ernő főszolgabíró és Madarász Elemei tb. 
főszolgabíró i> resztvettek. A gödöllői járás 
fős/olgabiráját betegsége tartó.ta vissza a 
részt vételtől Az ebéd, amelyen számos fel- 
köszömő hangzott el, a késő esti órákban 
ért végett.

— A galgahévizi önkéntes tűzoltó tes
tület állal 1914. évi február hó 1-én tartott 
táncmulatságon felülfizettek: Biró Imre, Bol
dizsár, lovag Horváth Imre, Csiszár László, 
Csabány Antal, Diamant Márton, Szent- 
györgyi János, Sáringer Gizella, báró Schos- 
berger Zsigmondné, özv. Homoky Endréné, 
Nagy István, Joób János, Krobott Lajos, 
Mészáros István, Ördög nővérek, Szabó Lő
rinc, Szabó Mihály, Zsadányi Ármánd, Szabó 
András tbiró, Nád Iván, Kemény Géza plé
bános, Bencze János esküdt, Fuxlioffer László, 
Kis Mihály közs. biró, Benedek Miklós, Be
nedek István, Kubuff Gyula, Lukács Mihály, 
Netzasek Adolf, Szabó Mária. A mulatság 
úgy anyagilag mint erkölcsileg nagyon jól 
sikerült.

— Engedjék el a községi pótadót. A
Váci Hírlap a múltkoriban azzal foglalkozott 
hasábjain, hogy aki 20—30 év előtt eltávo
zott Vácról f  ma visszatér, a város külső 
képét változatlannak találja. Ez a cikk fel
vetette azt az eszmét, hogy pótadóelengedés
sel kell a város vagyonosabb lakosságá. 
rábírni az építkezésre Komárom város né
hány év előtt szabályrendeletet hozott, mely
nek ily kedvezménnyel sikerült is gyönyörű, 
modern házakkal felfrissíteni utcáit. A ma
gyarországi építő iparosok szövetségének 
áci fiókja múlt vasárnap gyűlést tartott, 
melyen élénk megbeszélés tárgyát képezte a 
Váci Hírlap cikke. Schwarcz Pál elnök in 
dítványára egyhangúlag határozatba ment, 
hogy a város tanácsához kérvénnyel fordul
nak, hogy a pótadó elengedésével az épít
kezési kedvet fokozza és az erre vonatkozó 
szabályrendeletet mielőbb terjessze a közgyű
lés elé. Azt hisszük, hogy nálunk Aszódon 
is hasonló módon kellene fokozni az építke
zési kedvet, mert a mi főutcánk vityilói még 
évszázadig fogják hirdetni az elmúlt idők 
dicsőségét.

Szerk. üzenet.
Juvenis. Elmerengve című verse nem kö

zölhető. Igyekezzék gondolatait rendszerbe 
foglalni és rövidebben kifejezni. Igy tálán 
sikerül majd elfogadhatót is beküldenie

A liqu is . A szerelem halottja Nem közöl
hető. Jobbat, rövidebbet kérünk.
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rekedtség, hurut, e lnya lká  
sodás, görcs és fo jtóköhögés  

ellen a

f i i o n  d,b közjtfkyzöi,eg |l,,ele-
w l W  sitett orvosi cs magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt.
K iválóan jó  és kellemes izü 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók: 
Prokopovitsch Brúnó gyógyszer
tárában Túrán  és Sárkány László 

gyógyszertárában Aszódon.
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„Koronau-gyógy szertára GYŐR 99. AUFFENBERG JÓZSEF BUDAPEST ^  k j
^ — m m m m m m m m RÁKOSSZENTMIHÁLY.

1 magot vet
fákat ültet

Báli meghívók iT Z t"
a legszebb és legjutányosabb kivitelben kaphatók: Mühle Árpád

\ /  A  I  C  C "  kertészeti nagytelepéhez

V A O  v J Ü L O t r  T em e sv á r .
„Petőfi" könyvnyomdájában ASZÓDON. Di,z.óárj*gyzék mgye„ é,

_____  ** ~5 bérmentve.

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.

hangszereket s/allitja

U / Á  /L Ki F  D  „Hangszer“-Király-tói
f i  w \  v i  l a  £ ■  Budapest, József-körut 15.

Hegedű. 10 drh felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 10 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 10 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 10 korona.
A millánói, párisi ős londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangs/erárjegyzék ingyen!

Ö vás! Ü g ye ljü nk a „ W a g n e r"  névre  
és a 15-ös házszám ra. (Telefon.)
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