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Március Idusa Aszódon 
és környékén.

Amint azt előző lapunkban megjósoltuk, 
talán soha nem tapasztalt lelkesedéssel ün
nepelték az idén Aszódon és annak környé
kén mindenütt az 1848-iki márciusi esemé
nyeknek 66-ik évfordulóját.

ügy látszik, hogy mentői jobban távolo
dunk időben a nagy naptól, annál erősebben 
képes bennünket annak emléke lelkesíteni a 
nagy eszmék iránt, amelyekért akkoron nagy
jaink küzdöttek.

De ez helyes is, hiszen a „Szabadság, 
egyenlőség, testvériség" hármas jelszava, 
amely akkoron lelkesítette a magyar nemze
tet, örökké kell, hogy éljen minden magyar 
ember szivében, mert csak igy biztosíthatjuk 
hazánk szabadságát, függetlenségét, a ma
gyar nemzet fönmaradását.

Ölömmel regisztráljuk tehát, hogy a nagy 
naphoz méltóan folyt le mindenütt az ün
nepély.

Az előző számunkban már bejelentett ün
nepélyeken kívül még a következőkről kell 
itt beszámolnunk.

Az aszódi hazafias ifjúság március 15-iki 
ünnepe. Nálunk még szokatlan, de az ün
nep jelentőségéhez igazán méltó módon ün
nepelte meg az Aszódon lakó egyetemi ifjú 
ság és vele Aszód intelligens közönsége 
1848. március 15-ének emlékét.

A polgári kör nagytermében tartott ün
nepség este fél 8 órakor kezdődött.

Először Halász T ibor tartott tartalmas meg

nyitó beszédet. Üdvözölte a nagyszámú kö
zönséget az ünnepségen, melynek rendezése 
az ifjúságnak erkölcsi és hazafias köteles
sége volt, hogy méltó módon áldozhassanak 
ama lelkes márciusi ifjúság szent emlékének, 
mely őket hazaszeretetre és a hazáért való 
munkálkodásra buzdítja.

A tapssal fogadott megnyitó beszéd után 
ifj. Bolla Lajos szavalta el mély érzéssel, 
nemes egyszerűséggel Ábrányi Emil Márciusi 
dal cimü gyönyörű költeményét. A szép sza
valatot a közönség lelkes tapssal jutalmazta.

A következő szám az ünnepség legkiemel
kedőbb része, Sárkány Ernő főszolgabíró 
ünnepi beszéde volt. A költői lendületű, 
magas szárnyalásu beszéd egészen magával 
ragadta a közönséget. Az 1848-iki márciusi 
események leírására; korszakot alkotó jelentő
ségére ; eredményeinek ismertetésére és a 
magyarság jövőbeni szabadságának, függet
lenségének biztosítására irányuló és reánk 
váró nemzeti munkának megrajzolására a 
kiváló szónok gyönyörű szavakat talált. A 
klasszikus tömörségű, nemes hévvel előadott 
beszéd mélységes hatását csak halványan 
tudta kifejezni az a lelkesedés és taps, mely 
befejezése után felzugott.

A vén cigányt, Farkas Imre költeményét 
szavalta el azután Zsolnai Tibor. A szavaló 
hangbeli készsége, plasztikus, kifejező elő
adása kiemelte e borongó hangulatú költe
mény minden szépségét és kiváltotta a hall
gatóság tetszését.

Dr. Faludi Sándor énekelt utána cimba
lom kiséret mellett örökszépségti magyar 
nótákat. A gyönyörű nótázással nem tudott 
betelni a közönség és újabb ráadásokat kö
vetelt a jeles énekestől.

Ábrányi Emil Mi a haza ? cimü melodrá
máját szavalta el azután Weiner József Mark- 
breit Olga kisasszony zongora kíséretével. 
Weinert eddig mint a könnyű, vidám kupiék

mesteri interpretálóját ismertük és most lát
tuk, hogy a komoly művészet hangszerén is 
éppen olyan ügyesen játszik. A meleg szí
nezéssel előadott szép szavalatához mesterien 
simult Markbreit kisasszony művészi zon
gora játéka, gyönyörű hátteret festve a köl
temény megrázó eseményeihez. A közönség 
hálás volt a művészi élvezetért és zajos taps
sal fejezte ki elismerését.

Pásztor József alkalmi színmüvét „M ár
cius 15M-két adták elő befejezésül mint öreg
honvéd Ferentzy Lajos, mint unokái Pálus 
Giziké kisasszony és Roth Kálmán. A sze
replők a rendkívül ügyes rendezés mellett 
nagy rutinnal játszottak. Az öreg honvéd egy 
magasztos dicső kornak már-tnár letűnő ta
núja ; unokái a jövőnek, a játszi minden 
szépért lelkesülő ifjúságnak megtestesülői 
voltak. Pálus kisasszony tartózkodó lányos 
lelkesüléssel, Roth tüzes fiatal hévvel illesz
kedett bele a trióba, melynek harmadik 
tagja Ferentzy oly művészi tökéletességgel 
játszotta meg szerepét, hogy hivatásos mű
vésznek is becsületére vált volna. A közön- 
ség meghatottsággal vegyes gyönyörűséggel 
hallgatta az összevágó szép előadást és lel
kesen ünnepelte a szereplőket.

De lelkesen ünnepelte e szép estélynek 
fáradhatatlan rendezőjét Schneider Oszkárt 
is. Neki köszönhettük, hogy ily mesés mó
don ünnepeltük a dicső évfordulót. A jeles 
program összeállítása, a művészi kézre valló 
rendezés az ő kiváló Ízlését dicsérte. Hálán
kat ez utón is lerójjuk neki.

Az előadás végeztével asztalhoz ült a társa
ság nagy része és vidám hangulatban folyt a 
teázás Majd táncra perdült a fiatalság és 
magyaros tűzzel járta kivilágos kivirradtig a 
csárdást, no meg a . . . tangót. F. Af. 5.

Itt meg kell említenünk, hogy a szép es
tély a Petőfi szobor alap javára is körülbe
lül 50 koronát jövedelmezett.

Párbeszéd.
(B író  és kom ája  )

— Irta : Schneider Oszkár. —

K. Dicsérlessék !
B. Mindörökké! M i újság koma?
K. Hát bent jártam Aszódon ünnepő’ni.
B. M it ünnepö’tél te?
K. Hát március 15-öt.
B. Csak nem ?
K. De úgy a. Hát az annyukka' bemen

tünk az piacra, nie’ hogy vasárnap vót, őzt 
hogy nem akartam rá soká várakozni, hát 
e mentem az magyar asztaloshó' mögnézni, 
hogy készen van-e mán a sublót, amit a 
nyári vásá’kor mögröndő’tem.

B. Oszt kész vó’t?
K. Még nem. Aszondi az rajza mán meg

van, az sublódot meg az mostani vásá’kó’ 
c'vihettyük. Hát ahogy bcmék hozzá, hát 
csak hallom, hogy szödi ám le a szentöket 
az égbü’. No gondó’tam, mán megest a si- 
fonér agyonütött egy embert.

B. Kit ütött agyon ?
K. Nem a’vó’t, hanem aszondi, hogy el

nem ünnep, ha nem mennek az gimnázium 
elé mög a temetőbe.

B. Hisz nem vó’t halottak napja.
K. Aszondi, de ott vannak az honvédok, 

oszt oda a jó hazafinak ki kő* menni mindig 
március 15-én, m e'a’ má’ 48-ba is igy vó’t.

B. Biz’ igaz.
K. Hát azt én is erősítem, aszondi ő nem 

is mungó, ő kimegy, ha más nem is mén 
vele. Me’ ő úgy szokta meg 48 óta.

B. E’ má’ szép.
K. Hát oszt, hogy én is nagyon e’marat- 

tam, mög az asszony otthagyott, oszt vasár
nap is vó’t, hát gondó’tam, én is e’mék véle 
ünnepő’ni, oszt kimöntem az temetőbe.

B. Oszt ott vótatok?
K. Én vártam sokáig rá az katyolikusba, 

oszt nem gyütt. Hát átmentem az lutyerá- 
nusba oszt ott se vó’t. Mondok ez bizton 
e’nient az zsidó temetőbe, me’ ez kézrü 
esik néki.

C. Igy hát egyedü’ ünncpó’téi.
K. ügy lett vó’na, de nem találtam meg 

az honvédoka!. Hát oszt, hogy vissza mön- 
tem az városba, hát látok egy nagy cédulát 
az falon, hogy nemzeti ünnep az körbe. No 
mán oszt megnézöm.

B Hát e’mönté’ oda?
K. E’ én. Hát amint oda mék, hát mán 

kesztek gyüleközni az honfiak, hát mán én 
is bemöntem. Csak mögállit az malmos, 
hogy váltsak bilétot. Mondok minek. Aszondi 
me’ kő’. Mondok, hogy az vagyon kiírva, 
hogy nincs belépődíj. Aszondi, hogy ez nem 
ide szól, hanem a Wajnerhó’.

B. Hát ott is vó’t valami?
K. Vó’t b i’on. De mán akkó’ vége vó’t. 

Mire oda möntem, mán az á’doinást itták, 
így hát visszamöntem az Polgári Körbe, oszt 
e’kesztem a'kudni, de nem engedett az 80 
fillérbü’ . Aszondi magának fizetni kő’, maga 
nőm állatorvos.

B. Hát ing ’en bemöhetött ? Hisz ott nem 
kő’ pakszust vizsgá’ni ?

K. Nem is azé’, aszondi, hogy attu’ hiába 
kéri.

B. Hát oszt szip vó’t-e ?
K. Hát elég szip vó’t, az Naccságos főbíró 

ur monla az ünnepi szavallatyot. De szip 
vó’t, e’haagattani vó’na hó’tomig. Asztán 
gyüttek olyan fiatalok, osztán verseket inon- 
tak fő’. Elég jó vó’t, mind futta. Csak mikó’

| az Wájner fia beszé’t, akkó’ egy kisasszony 
[ e’kezdett a zongorán játszani. Oszt egyik se
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Az aszódi ipari és kereskedelmi alkalma- 
zottak köre déíután 5 órakor a nagyvendéglő 
dísztermében nagy közönség jelenlétében — 
melynek soraiban ott voltak a polgári kör és 
a gazdakör tagjai is — ünnepelte meg már
cius Idusát.

A „Himnusz* eléneklése után Szelecsényi 
Sándor szavalta el Ábrányi Emil „Márciusi 
dal “ -át. Utána Fekete Ilonka kisasszony Ku- 
rucdalokat adott elő, énekét cimbalomjátéká
val kísérte, Majd Herényi Rezső az egyesület 
aleinöke mondotta el ünnepi beszédét, mely
ből közöljük a következőket:

„Tisztelt ünneplő közönség!
Láttak-e már vihart, mely százados fákat 

csavar ki tövestül ? Vihart, mely földrengés
szerű robajjal sziklatömböket zudit a bércről 
a völgybe, mely az oceánjáró hajóóriáso
kat könnyű sajkaként hánvja-veti a hullá
mokon ? Gondoltak-e már Önök arra, hogy 
ahhoz a viharhoz, mely a természet templo
mában időről-időre zug és tombol, hasonló 
a/, az eruptió, mely a nemzetek életképessé
gét teszi próbára ! Amikor mint egy varázs
ütésre megdobban a népmilliók szivébn egy 
érzelem, egy akara t : „Egy mindnyájáért és 
mindnyájan egyért I*

A mai kegyeletes napon tekintsünk vissza 
magyar nemzetünk dicső múltjára. A 66 év 
előtti események tanúbizonyságot tesznek 
arról, hogy az 1848—49 iki forradalom és 
szabadságharc egy nagy vihar volt a nemzet 
életében, amely megtisztítva a légkört: uj vi- 
rulásnak vetette meg alapját. Ebben mutatta 
meg a magyar lelkének nagyságát.

Világrészünk más népei is átestek ezen a 
tisztitó viharon. Néhány évtizeddel hátrább 
menve a történelemben, a francia nemzeten 
süvített végig egy irtóztató orkán, melynek 
tisztitó légköréből sarjadzottak ki azok az 
eszmék, melyeket ma is ünnepiünk: a sza
badság, egyenlőség, testvériség eszméi!

A példabeszéd azt mondja: „Nagy idők, 
nagy emberek!“ S ezt a kőbe vésésre méltó 
igazságot kiegészíthetjük azzal, hogy : „Nagy 
idők, nagy emberek, nagy eszmék.* Petőfi, 
nemzetünk egyik titánja, egy helyen így 
szól: „Hazám dicső nagy ősei, ti földet rázó 
viharok !*

Tisztelt ünneplő közönség! Minden nem
zet elmondhatja, hogy voltak nagy emberei, 
de a magyar nemzet méltán elmondhatja, 
hogy korszakot alkotó történelmi időkben, 
korszakot alkotó férfiak  állottak a nemzet 
sorsát vezérlő kormányrúd mellett.*

Itt a szónok áttért az 1848. március 15-ét 
megelőző eseményeknek, majd a március 
15-iki nagy nap eseményeinek történeti idő

engedett az másiknak. Mán rájuk aka’tam 
kajátani, hogy egyik ha’gassék, oszt csinyá’ja 
kisőbb, de oszt aszonták, hogy ászt igy kő*. 
Hát urnák való is az a melogyráma.

B. Hát az meg mi ?
K. Hát amikó’ az egyik szaval, a másik 

niög veri az zongorát, hogy ne lehessik hal
lani az szavallatyot. Osztán niög az Forscli- 
nyer fia énekő’l, az ügyvigy. De szipen csi- 
nyáta az szojnorut, de kár, hogy nem lölt 
kántor belüle. D t szipen kiénekő’ne a sze- 
giny enibört.

B. Oszt ennyi vó’t az égisz ?
K. Nem a’ . Hanem vó’t ott egy öreg hon

véd az 2 unokájává’ Pest bű’, úgy vó’t kiírva 
a cédulára. Szip két unokája vó’l, oszt az 
öreg begyűtt abba ruhájába, amibe 48-ba 
vó’t a háborúba. Az unokáján az fiun mög 
olyan ruha vó’t, mint Pestön az halottas 
szó’gáknak van. Oszt az e’beszé’te szépen, 
mint is vó’t az 48-ban, még a vigin ritunk is.

B. Te is koma ?
K. Én is, még az naccságos asszonyságok 

is, olyan szipen beszé’t az öreg.
B. Öreg lölíet a’mán nagyon.
K. Hát nem mai gyerök a’mán igaz, mán
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rendben való előadására. Kiemelte a dicső 
márciusi ifjúságot, mely akkorában minden 
nemzeti mozgalomnak elektromágnese volt. 
Végül beszédét ekként fejezte b e :

„A  természetből vett hasonlattal kezdtem, 
ugyancsak onnan veszem a hasonlatot be
szédem végén. A tavaszi fagyok, a dér pusz
tításai nem ismeretlenek éghajlatunk alatt. 
Ilyen hirtelen dér és tavaszi fagy érte a mi 
gyönyörű nemzeti reményeinket. A nemzet 
egén egyre sűrűbben gomolyogtak a sötét , 
fellegek ! . . . Egyszerre csak azon vette ma- ! 
gát észre nemzetünk, hogy mindenfelől el
lenség veszi körül. A nemzet szabadságfája 
még ki sem virágzott, már aláásták azt s 
bekövetkezett a sötét reaclió.

„Mint viharban a tengernek 
Összezudul minden habja,
Mind ott voltak egymás mellett 
A fiú és édes apja . . .**

Egy volt a jelszó: „E lőre! . . . “
S megkezdődött a közel másfél évig tartó 

herosztráteszi küzdelem : a dicső szabadság- 
harc, melyből mint ama bibliai tüzoszlop 
világított elő Kossuth Lajos apánk fönséges 
alakja. Azért most tisztelt ünneplő közönség 
e történelmi időket ünneplő hazafias pilla
natban szóljon föl a régi magyar nemzeti 
nó ta :

„Kossuth Lajos azt üzente . . . stb.“

(A zenekar rákezdett a híres Kossuth-nótára 
s a közönség lelkes hangulatban énekelte.)

A beszéd után Pataki János elszavalta 
Tóth Kálmán „Előre* cimü költeményét. A 
„Szózat* eléneklésével véget ért a kegyeletes 
ünnepély. A közönség a „Rákóczi-induló* 
hangjai mellett szétoszlott.

Március 15-ike a javitóncvelő-intézetben. 
Szép programul keletében ünnepelte meg az 
intézet március 15-ét. Először az ifjúsági 
énekkar énekelte a Himnuszt. Utána egyik 
növendék szavalta el a Nemzeti dalt. Táro
gatón kuruc nótákat adott elő duettben két 
növendék. Majd az ifjúsági énekkar énekelte 
el Lacz Kálmán családfő vezetése mellett 
Huber gyönyörű „Fohász“ -át. Ezután Krenkó 
István családfő méltatta az ünnep jelentő
ségét és buzdította hazaszeretetre, becsületes 
nemzeti munkára az ifjúságot. Utána Bartók 
Lajos „A magyar ifjúsághoz* cimü költe
ményét szavalta egy növendék. Ducker Ödön 
igazgató záróbeszédé után a Szózatot éne
kelte az ifjúsági énekkar és a lélekemelő 
ünnepség ezzel véget ért.

A szabadság ünnepét március 15-ét a szo
kottnál nagyobb ünnepélyességgel ünnepel
ték meg Bagón a róni. katli. elemi népis
kolában A délelőtti istentisztelet után az is

olyan fehir vó’t az mint az hó, oszt az leg
kisebbik leányuiinkája is mán eladó sorba 
való vó’t. Oszt meg a beszidje végin időt is 
jósolt az öreg.

B. M it mondott ? Lösz-e eső ?
K. Arru’ nem beszé’ t, de aszonta, hogy ta

vasz lösz. Oszt kiment. Hát oszt e’keszték 
kajátozni, hogy röndöző, röndöző.

B. Hát a’meg mivó’t ?
K. Hát oszt kigyütt az kövir patyikárus 

legény, mondok e’nián megest kicsufol va
lakit.

B Hát oszt kit csúfol ki ?
K. Most senkit. Bizton megihedt, mert a 

naccságos főbíró ur nagyon szőnime’ tar
totta. Hát hirtelen kiment. Oszt vige vó’l.

B. Oszt több nem vó’t sömmi.
K. De az Bencsok tekintetes ur marasz

ta l egy kis téjára, de montam, hogy köszö
nöm, nem iszok, me’ most nem vagyok kö- 
högős. Oszt e’gyüttem.

B. No mán ászt nőm jó lőtted. Maii én 
avva’ az öreg honvédda’ e’vendégösköttem 
vó'na e’-kél óra hosszáig. Azzá’, aki még 
Kossuth apánkká’ is parolázott.

K. Hát én is úgy aka’iam, ö. m. a f.

1914. március 22.

kolás gyermekek nemzetiszinü zászlók alatt 
az iskolába vonultak, hová szépszámú kö
zönség is gyülekezett. Az ünnepély a Him- 
nuszszal kezdődött, mely után Fleischmann 
Béla plébános tartott lelkesítő ünnepi be
szédet. Ünnepi beszéd után az iskolás gyer
mekek szép szavalatok és énekekkel gyö
nyörködtették az ünneplő közönséget. A 
szépen sikerült ünnepet a Szózat zárta be. 
Ünnepély után az iskolás gyermekek a ta
nítók vezetésével, nemzetiszinü zászlók alatt, 
hazafias dalokat énekelve körüljárták a köz
séget.

Mint minden évben, úgy az idén is lelkes 
hévvel ünnepelte meg M ad  község apraja s 
nagyja március tizenötödikét.

Az ünnepély, melynek sorrendjét alább 
közöljük, az ág. h. ev. népiskola lobogók
kal díszített tantermében folyt le, amelynek 
fényét a megjelent előkelőségek jelenlétükkel 
emelték. Jelen v o lt : Ráday Gedeon gróf, 
fő ispán; Sárkány Ernő, főszolgabíró; Sár
kány László, egyházfelügyelő; Mayer Pál 
lelkész és még számos úri és földmives kö
zönség, úgy hogy sokan a folyosóra szo
rultak.

Az ünnepély sorrendje a következő v o lt : 
Hymnusz, közének. A magyar nyelv, Pósa 
Lajostól, szavalta Braun Teréz IV. osztályú 
tanuló. Hertelendi induló, énekelték a népis
kola III.— VI. osztályú növendékei két han
gon. Nemzeti dal, irta Petőfi Sándor, sza
valta Kaiser Pál VI. oszt. tan. Ünnepi be
széd, mondta Faska Lajos községi jegyző. 
Kossuth Lajos azt üzente . . . ének két han
gon. A sváb fiú, irta Krug Lajos, szavalta 
Braun Pál IV. oszt. tan. A magyar nők a 
szabadságharcban. Felolvasta Kübli Ernő, 
tanító. Foiln dal, ének két hangon. A ki
rályért és a hazáért, irta Sántlia Károly, el
mondta Mayer Erzsébet VI. oszt. tanuló. 
Szittya vitézek, induló, ének két hangra.

Az egész ünnepély nagyon hatásos volt, 
de különösen mégis ki kell emelnünk „A  
magyar nyelv* és „A  sváb fiú* cimü sza
valatokat, amely költemények nem csak tar
talmuknál fogva, de a nem remélt mó
don történt gyönyörű előadásnál fogva el- 
moshatatlan hatást gyakoroltak a jelenle
vőkre. Ki kell még emelnünk a gyermekek 
szép és lelkes énekét is.

Galgaműcsán is megünnepelték a március
15-ét. A zászlókkal feldiszitett iskola előtti 
térre, a tantestület vezetése mellett kivonult 
az iskolai ifjúság, ahol már nagy közönség 
összegyülekezett. A Himnusz eléneklése után 
március 15-ike jelentősége s méltatásáról a 
helybeli hitoktató Nagy Sándor beszélt. Utána 
szavalatok s köz-közbe hazafias dalok kö-

B. Hát mé’ nőm tötted ?
K. Hát itt gyün az úri huncutcság. 

E’möntem én az öreget keresni, hogy majd 
niögiszok vele egy fél lityer bort, mög oszt 
kikérdem üt az akkori világbu’. Hát aszon- 
dik, oda lenn van, vetköződik. No gondó- 
tam kelőre jár mán az idő, mög fáratt is 
lőhet mán az öreg, oszt jobb is, ha lefekszik, 
de azé’ e’parolázok tille. Hát oszt, amint 
bemék az szobába, hát látom, hogy az uno
kája ráncigáli néki ki az szakálát csomóstu’. 
Mondok mit csinyász te Istönlelen, öreg- 
apádda’ ? Aszondi ez nőm öregapám. Hát 
mi ? Ez csak ripacs! Oszt azza’ lekapja az 
haját *iz fejirü*. Mondok nagy mérgesen, 
akár nagyapád, akár nem nagyapád, azé’ ne 
tödd csúffá ezt a szegény embört.

B. Ammán igaz. Én mán oda is ütöttem 
vó’na néki.

K. Én is úgy aka’tani, de erre ászt monta 
ü, nem látya ke’, hisz e’ csak parokja ? Oszt 
e’keszték zsírra’ mög vizze’ pucováni, oszt 
kisü t, hogy csak olyan gyiák gyerök vót.

B. Hát akkó’ megest becsaptak komám.
K Mingyá’ gondó’tam, hogy nincs ott 

minden röngyibe, me’ nagyon sok ur vó’t 
egy rakáson. Ö. m. a f.
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vetkeztek. A záróbeszédet Pelczer Béla 
plébános mondotta. Ez után a szózat hangjai 
mellett bevonultak a templomba, ahol az 
isteni tisztelet után az orgona hangjai mel
lett újból nagy lelkesen elénekelték a Him
nuszt.

Telefonos közgyűlés.

Hírek.
— Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. 

miniszter Farkas Andor szalonnái ref. kán- 
tortanitót az aszódi javitónevelő-intézethez 
családfősegéddé nevezte ki.

— Egy tanító jutalmazása. Múlt szá
munkban hirt adtunk arról, hogy Bazsanth 
János galgamácsai róni. kath. főtanitó, ma
gyarosításáért 100 K jutalomban részesült 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényható
ságától. Ezen hírünket kötelességünknek 
tartjuk kiigazítani annyiben, hogy Ba
zsanth |ános nem magyarosításért — mert 
Galgamácsa községe amúgy is tiszta sziu- 
magyar — , hanem más, nevezetesen : a mű
velődés és társadalmi jólét ügyének az isko
lán kívül való hathatós szolgálatáért kapta 
az elismerést, illetve a jutalmat.

Itt egyben megemlítjük, hogy Bazsanth 
János galgamácsai főtanitó, aki az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 4 §-a alapján a magyar nem
zeti népnevelés terén szerzett érdemei elis
meréséül évi 200 K fizetés természetével 
biró személyi pótlékban részesült, mint több 
érdemmel s kitüntetéssel biró tanító az 1913. 
évi XVI. t.-c. 28 §-a alapján is évi 600 K 
személyi pótlékot kapott.

— Községi számadó gyűlés Iklad köz
ség képviselőtestülete folyó hó 12-én tartotta 
Sárkány László, Pestvármegye törvényható
sága által kiküldött számadás-vizsgáló biztos 
elnöklete alatt rendes évi számadó gyűlését, 
amennyiben a számadást rendben levőnek 
találták és az elöljáróságnak a fölmentvényt 
megadták.

— Ipartestületi közgyűlés. Ma délután 
4 órakor tartja évi rendes közgyűlését az 
aszódi általános ipertestület. Minthogy a 
közgyűlésnek egyik tárgya a tisztujitás lesz, 
előreláthatólag a gyűlésen sokan fognak meg
jelenni az iparosok közül. Úgy hallottuk, 
hogy erős küzdelem is lesz az elöljáróság 
választásánál, mert az iparosok egy része 
nincs megelégedve a régi vezetőséggel és 
minden áron uj embereket akar behozni 
abba. Különösen az elnökségre van több 
aspiráns s igy nem tudjuk, hogy kire esik | 
majd a szavazatok többsége.

Reméljük, hogy az iparosok az elöljáró
ságba és tisztségekre arra való intelligens, 
haladni vágyó a haladni tudó embereket 
fognak megválasztani, akik az ipartestületbe 
uj szellemet és haladás szellemét fogják be
vinni és az aszódi iparosok anyagi és er
kölcsi érdekeit szem előtt fogják tartani.

— Az orvosvilág egyhangú véleménye, 
hogy manapság a gyermektáplálás csak úgy 
lesz tökéletesen végrehajtva, ha az elválasz
tás pillanatától kezdve a gyermekek Phos- 
phatine Faliercs-sel lesznek táplálva. E ki
váló tápszer értéke megbecsülhetetlen, a 
gyermekeket a fogzás nehéz időszakán za
vartalanul segíti keresztül és a fejlődés biz
tosításánál elsőrangú szerepet játszik. Nem
csak csecsemők, de serdülő gyermekek is 
szedik, mert a leghatásosabb tápláló anya- ' 
gokat tartalmazza.

— Távirda és telefon Versegen. Még
a múlt év nyarán kezdeményezte Majthény 
Károly földbirtokos a távirda létesítését s e 
célra gyűjtést is indított Verseg község elöl
járósága. 720 koronát be is küldött e célra, 
de távirda ma sincs. Újabb mozgalom indult 
a távbeszélő állomás mellett s a községt 
képviselőtestület e hó 16-áu tartott közgyű
lésében felhatalmazta az elöljáróságot, mi
szerint a posta igazgatósággal kösse meg a 
szerződést mint kedvezményes előfizető; de 
úgy, hogy a távirda sem ejtessék el.

Cirkusz Könyöt Brothers.
Egy napig fog Aszód és vidéke közönsé

gének e nagy amerikai cirkusz előadást tar
tani, melynek mutatványai felülmúlják az 
összes belföldi cirkuszokat. Az itt megfor
dult cirkuszok közül úgy méreteivel, mint 
mutatványaival határozottan az első helyet 
foglalja el.

Szép és nagyszámú lovaik, azok bravúros 
mutatványai, kiváltképpen a Könyöt-család, 
akiknek nem győz eleget tapsolni a néző
közönség. Nagyon ügyes egy kínai csoport 
mutatványa. Van ezenkívül itt minden, ami 
egy elsőrendű cirkuszhoz csak k e ll: kötél
táncos, elownok, ügyes lovarok, egy bájos 
tornászkisleány, erőmüvész stb Azonkívül 
van egy igen ügyes céllövö, aki hihetetlen 
biztonsággal találja el a felállított célkarikát. 
Mindenképpen érdemes a pártolásra ez a 
nagyarányú cirkusz, amilyet egyhamar bizo
nyára Aszód és környék közönségének nem 
lesz alkalma látni.

472. szám. Bag község
k'B 914 elöljáróságától.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság ezennel köz

hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező

községi nagykorcsma és mészár
szék s a vele járó istálló

3 évre folyó évi április hó 5 napjának dél
utáni 3 órakor a községház tanácstermében

nyilvános árverésen haszonbérbe
fog adatni.

Miről az árverezni kívánok azzal értesittet- 
nek, hogy az árverési feltételek addig is 
Bag községházánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kelt Bagón, 1914. évi március hó 19-én. 

A községi elöljáróság nevében : 
Hanisch s. k. Könczöl János s. k.

jegyző. biró.

A Aévizgyörkön füszer-üzlet kor- 
f i a  látóit italméréssel, trafik, 2 szobás 

lakás s egyébb mellékhelyiségek 
^ é s  egy hold termő szőlő azonnal 
bérbe adó. Cim a kiadóhivatalban.

pnlytjatcnytsztSH
figyelmébe!

Miután pulykáknak nagyban való exportá
lásával akarok foglalkozni, felhívom a ba
romfitenyésztőket, hogyha

p u ly k á t  nagyban tenyészteni
óhajtanak, hogy ezt velem közölni szíves
kedjenek.

Megkeresésükre levélben válaszolok, eset
leg személyesen is szolgálok bővebb felvilá
gosítással.

Székely Farkas
fűszer- és csemegekereskedó 

Aszód.
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Hvgedü, 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona. 
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola 1. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyéren 

és érdemkere^zttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

F é n y k é p e s  hangs/erárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner" névrt 
és a 15-ös há/számra. (Telefon.)

A

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű 

ERŐSÍTŐ COGNAC.

KI ZÁRÓLAGOS RAKTÁR:
Löwy Vilmos vendéglőjében
5 - 8  A S Z Ó D .

| |  a | »  a  é  é  és mindennemű alkalmi ajándékok minden minőség-

jittJVCtí ICVClCZOlA)ipl) Vas József papír- is  HönyV^resíedíscbctt, Aszód. 

|  ÍT Világvállalat, ti | “ l ö ' I  EIŐSzör EuróPában‘ S
á s ■■........ — 1 ■ 1 \*/

Könyöt Brothers amerikai cirkusza, a ^

I  BÁRMIM és BAILEY CIRKUSZ ?
legkitűnőbb csillagaiból álló társulatával, csak 1 napig, Európa legszebb, legnagyobb cirkusza. — Aszód ^  

^  és környéke n. é. közönségének becses tudomására adom, hogy egész vállalatommal április 1-én külön ^  
/ | \  vonattal odaérkezem és április 1-én délután 5 órakor és este 8 órakor a piac-téren

• nagy díszelőadást rendezek. *
jjy Ezen 1 napon 2 előadást fogok tartani, ^
AS melyek minden eddig bemutatott mutatványokat felül fognak múlni. w
Q  Vállalatom nem tévesztendő össze hasonló utazó cirkuszokkal. — Mutatványaim eddig még egyetlen cirkuszban ^  

sem kerültek bemutatásra. — Jegyek előre válthatók az érkezés napján délelőtt 10 órától az I számú kocsinál. ^  
ü s  Bővebbet a falragaszok.

|  Először Európában, j “ eíöádás.%51 I Világvállalat, í g t

Zebrapttmnt Imakönyvek H e *^ luSi3SL.
Győrbe". Wienben magasan MOntelve K i- 6 . sz. Gyermekek fám ára bőrkötésben 2 70 K t  2 sz K,salakú aranymetszéssel 4 30 K

széDséc "sze^nt'^0—20el|^ ^ k d !^  khás'o^da- ' ° Vábbá “ vi' t lbe"  is *  P * *g  12 •<-«• 6 K-ás, 7 50 K-as kivitelbenszép ig  szerint 10 2U K, keltő tojások da Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől származó imakőnyvek is
rabja SOWIér.____ Németh László, Aszód p etöfj £ ö n y v n y o m d a >  A s z ó d . y

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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