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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nvomdában, „  , , „ .. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
„ u  n*.. 10,  , Felelős szerkesztő: PR. (SUKK ADOLF. . c.Aszód, Fout 482. szám. dijak előre fizetendők.

K e re sk e d ő in k  é s  3. s z e rv e z k e d é s  a^^an merül ki, hogy berendezkedik egy talnunk, hogy az őket érintő eseteknél a
kávéházi életre és mindössze a kártyázó rövidebbet húzzák. Ez pedig csak a szervez- 

E lapok hasábjain újra felvetődött a közönség igényeinek kielégítésére szorítkozik, kedés hiányosságának tulajdonítható, ami 
kereskedők szervezkedésének szüksége azzal Mindamellett, hogy ezzel indokolatlan ver- lehetetlenné teszi, hogy azonos érdekű ügyek- 
az óhajtással, hogy a már fennálló keres- seny{ támaszt a helybeli kávéházaknak, a nél egyöntetű álláspontot foglaljanak el. 
kedelmi egyletet vegyék hathatósabb párt- kávéházak törzsvendégeit,haezek ideig-óráig, Jelen cikk keretében a teljes programmot 
fogás alá és ne^engedjék azt „hivatásának mjg az egylet az újdonság ingerével hat, megállapítani nem feladatom, de rá kívánok 
betöltése nélkül kimúlni. néha látogatják is az egyletet, állandó mutatni a fővárosban már évek óta mükö-

Itt álljunk meg egy pillanatra! tagokul őket mégsem tudja megnyerni. A dését az egész országra kiterjesztő Omkére,
Eleget tettek-e a kereskedők a szervez- kávéházi közönség javarészt a kereskedő mely a kereskedők érdekében kifejtett sok

kedés eszméjének, ha a kereskedelmi egy- elemből kerülvén ki, világos, hogy egy oldalú sikeres tevékenységével az egész
letet tehetségük minden erejével pártolják? kereskedelmi jellegű egylet, ha hosszú életre ország kereskedőinek őszinte elismerését 
Eleget tehet-e az egylet annak a hivatásnak, kíván berendezkedni vagy arra reflektál, és bizalmát vivta ki. Kiterjeszkedik a 
melyet részére a szervezett kereskedőosztály hogy őt a kereskedők exponensének elis- kereskedővilágot érdeklő mindennemű kér- 
előir? Mind a két kérdésre teljes nyíltsággal merjék, feltétlenül kell, hogy az egylet désre. Itt csak kisebb részét említem fel
kijelenthetjük, hogy: nem. eminens feladata legyen a kereskedők munkájának. Adóügyi irodát létesített, mely-

Ha kereskedőinknél a szervezkedés speciális érdekeinek előmozdítása és csak nek feladata, hogy díjmentes útbaigazítással 
gondolata teljesen átmegy a köztudatba másodsorban rendezkedjék be egy sablonos szolgáljon adókérdésekben tagjainak. Állást 
és annak szükségességéről őszintén meg klubéletre. foglalt a tarifa emelés, a kivételes dijsza-
vannak győződve, lehetetlen be nem látniok Az ilyen jellegű egyletre a kereskedők- bások szállítási határideje, az uj vasúti 
azt a reális tényt, hogy egy társadalmi nek igenis van szükségük. Sok olyan kérdés üzletszabályzat, a vasúti kocsihiány, állo- 
osztály komoly szervezkedésének, mely merül fel, melynél keieskedőink közelről mások kibővítése, személyszállítás, vasúti 
programmjába foglalná a kereskedők erkölcsi vannak érdekelve és mindazonáltal, hogy bérletjegyek, telefondijszabás mérséklése, a 
és anyagi érdekeinek istápolását, nem lehet társadalmilag előkelő szerep jut nekik telefonhálózat fejlesztése, csődönkivüli kény
tényezője egy olyan egylet, melynek szelleme osztályrészül, mégis azt kell sokszor tapasz- szeregyezség, hitelszövetkezetek követelése

T Á P P Á  teltette, mert ez a név oly költői, finom, légies.1 De Sziporka ur boldogsága azért még sem
* * *  /A. Hasonló Sziporka ur egyéniségéhez. j volt teljes. Valami bántotta. Hiányzott neki a földi

■ , - - - — - ---- — Színházba csak olyankor ment, ha valami élet nyújtotta örömökből valami, de hogy mi, azt
< s7 tn n rk a  n r  H r r á t  Ír  klassikus darabot adtak. „Kabaréról* hallani sem m aga sem tudta. Nem volt magával megelégedve.

 ̂ * akart. Az ü  jó Ízlése nem engedte volna egy Valami olyasfélét érzett, mintha Ő nagy tettekre
Irta és a s^dor” ftí,ü,vas,a : világért sem, hogy végig né/zen olyan előadást, a vo|na ugatva és nem arra, hogy csak összeadjon

hol egy kisasszony cigány mellett mulat a pódiumon kivonjon. Alkotni valami nagyot. Ez volt lelkének 
Sziporka ur közismert és népszerű polgára erösen uekoltált ruhában titkos vágya. Nagyot, hogy bámulja Kondoros, sőt

Kondoros városának. Állandóan névjegyet hord s  milyen kegyetlen a sors. Hogy az ország ta)án az egész vj|ág.
magánál és a kinek bemutatkozik, rögtön névje- niegtréfálja néha az embereket. Hogy megtréfálta [ ) e hát mit alkosson?
gyével ajándékozza meg. Mert szerinte ez igy Sziporka urat is akkor, a mikor neki a csupa E töprengett akkor is, a mikor a
előkelő. Sziporka ur pedig sokat ad az előkelőségre, költői lelkületű embernek oly rideg prózai foglal- délutáni fekete kávé mellett a kondorosi Hircsarnok
A mi nem is csoda. A Sziporka család fényes kozást juttatott. Lévén Ü számtiszt a kondorosi |CgUjahb számát böngészte.
múltra tekinthet vissza. Az első Sziporka, akiről a adóhivatalban. _  megvan. Ez az ! kiálltott fel
történelem Sziporka ur szerint megemlékezik, Számtiszt, akinek reggeltől estig, évröl-évre e,,vszerre lelkesen Sziporka ur.
Álmos vezér kályhafűtője volt. Es ezen fontos g szürke, sohasem változó számokkal kell bíbelődni. _  Mj van apa kérdezte Eszmeralda
állásában való kiváló érdemeinek elismeréseid összeadni, kivonni. Egyetlen változatosság e mun- kjsasszony> ki az ablaknál Benickyné egy bájos 
díjtalanul sziporkái előnévvel magyar nemességet kában csak az, hogy egyszer alulról kezdheti a reg^nŷ | olvasgatta

" " V  ngp.n .h .rg , Sziporka „reren állításánál 1 ,“ *  “ ‘ f , ' ,  2 *  ~
elfeledte, hogy a kályhát jó pár századdal később és evyéniséi/e között Sokszor el is az u)sá«  cikkére s azután fennhaejon olvasta,
találták fel. és hogy a nemesi címer d^talan ozo„ ^ löl.e Hason,ónak talál,a sorsát »ogy «  akadémia pályázatot Hirdet egy tárca
adományozása csak a ma, korban van divatban * loéhoZ( akj Madách pha,ansz.erébe„ megírására. Pdyad.j KXW korona.
Ám azért minden kondorosi polgár tisztelettel . K [ Ez az! Most mar tudja, hogy mit alkosson,
viseltetett a kályhafűlő ős, nemes ivadéka iránt. '^ sakd |lé” a volt* változatosság munkájában, a lrlli fl'g- Tárcál fo8 irni- pá|yázlk az akadémia

" z  v s j s z z t x s  T  a * -  K á , r
„likái r ^ , .  *  r r  .......... ............... * •  s a s « .  ? * »  « £  * *  >— • « — *

sset szzssrs  ... *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  *  * « » «
rájnnK a művészeién, lelkese.lik az irodalnmért, aklába belélehelie rajongó lelkének minden szép elutas.lasára szemelte. Erre pazarolta lelkenek dús 
szereti a zenét és a holdvilágos nyári estét. gondolatát. Oly gyönyörű szavakkal, fényes dia- incsei . . . . . . .

Ez a természete mindenben megnyilatkozott, lektikával cáfolt rá a folyamodóra, hogy az — lge,b oytatta pa>azm es
A legbékésebb, legideálisabb családi életet élte. szónélkül fizetett és sohse jutott többé eszébe érzem, hogy el is fogom nyerni az 1000 
Ma már 17 éves leányát Eszmeraldának kérész- adóelengedésért folyamodni. koronát.
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elsőbbsége, hólapda-rendszeríi elárusitás, 
fogyasztási szövetkezetek, vasúti alkalma
zottak iparűzése, karácsonyelőtti munkaszü- 
net és még számos más ügyben, javarészt 
sikerrel. Egy egyszerű kérelem elég. 
Kezébe veszi, vagy elősegíti a kívánt 
szervezkedést, teljesen önzetlenül annál is 
inkább, hogy az Omkének helyben is vannak 
tagjai, tehát közénk nem jönne mint idegen.

Bár nem tagadható, hogy ideális 
eszmék propagálása iránt egy kis társa
dalom, ha különleges érdekek felkarolásáról 
is szó lévén, kevésbbé fogékony, mint egy 
nagy város tömege, kellő lelkesedéssel és 
kitartó céltudatos munkával hamar feltalál
hatjuk a tömörülésben rejlő nagy előnyöket, 
akár e célokat a létező egylet vállalná 
magára, akár pedig egy uj egyesülés ölelné 
fel mindama feladatokat, melylyel kereske
dőink összeségének javát mozdítanák elő.

B. N.

Sport-egylet.
Többször felpanaszoltuk lapunk sportrovatá

ban, hogy jólehet négy-öt egyletünk van, mely a 
szellemi élet fejlesztését tűzte ki céljául, egyetlen 
ogy sincs, mely a test fejlesztésével, a sporttal is 
f >gl.ilkoznék. Sajnálattal tapasztalak, hogy felszó
lalásra eredménytelen maradt. De mivel azt hisszük, 
hogy egy kis jó akarattal ezen a nagyon érezhető 
hiányon is lehet segiteni, újból szóvá tesszük.

Mens sana in corpore sano. Ép testben ép 
a lélek Régi mondás. A testileg edzett embernek 
rendszerint a szelleme is élénkebb, frissebb, mint 
az elernyedt, elpuhult emberé. Az újabb korban a 
harc és földmivelés helyébe, meiyek régente főfog
lalkozások voltak, a kereskedelem, az ipar, a vá
rosi élet lépett, a test fejlesztése háttérbe szorult.

De csakhamar bekövetkezett a reactió. Az utolsó 
öt év alatt a testedző-sportok művelése rohamo
san emelkedett hazánkban. Mert újból felmerült a 
szükség a friss levegő, az erős mozgás, a torna, 
a sportok iránt. Főiskolai hallgatók, hivatalnokok, 
kereskedő és iparos ifjak egyaránt sport egylete
ket alakítottak. Kettős célt szolgálnak az ilyen 
egyesületek. Mert a fiatal ember szabad idejét nem 
a kávéházakban vagy korcsmákban tölti, hanem 
fölkeresi a sport egyletet, hogy a napi munkában 
kimerült idegeit, elfáradt testét egészséges moz
gással, tornával felíiditse. A sportolás ma úgyszól
ván életszíikség. Szüksége van rá ifjúnak és fel
nőttnek, a kis város lakójának csak úgy, mint a 
fővárosénak. Vagyunk is sokan, akik nagyon érez
zük Aszódon ilyennek hiányát. Nem is igyekezünk 
egy sport-egylet szükségességét fejtegetni, mert az 
úgyis benne van a köztudatbau. Inkább a kivitel 
módozatairól beszéljünk.

Nézetünk szerint legkönnyebb és leghelyeseb
ben volna kivihető ez eszme, ha a már meglevő 
társadalmi egyleteink közös megegyezéssel saját 
kebelükben létesítenék a sporegyletet olykép, hogyt 
annak tagjai lennének ennek is tagjai. Ez tehá 
nem egy uj egyesület, hanem a meglevő egyesü
leteinknek, hogy úgy mondjam „közös sport
osztálya- lenne.

Ha egyleteink összefognak, könnyen bérel
hetnek helyiséget, vásárolhatnak eszközöket, mert 
a költség annyira megoszlik, hogy egyre-egyre 
vajmi kevés jut. SÖt ez előnyös lesz rájuk nézve 
is, mert bizonyára sok uj tagot szereznének, kik 
csak ezért is belépnének valamelyik egyesületbe. 
Úgy gondoljuk hát, hogy az egyesületek tagjaik 
számának arányában viselnék a létesítési és fen- 
tartási költségeket. Ez esetleg a tagsági dijaknak 
nehány fillérrel való felemelését vonná maga után, 
amit azonban, - -  meg vagyunk győződve róla, — 
mindenki szívesen megadna. Bár kezdetben ez 
sem föltétlenül szükséges. Ám vessék próbának 
alá, hogy életre való-e tényleg ez az eszme. 
Szerezzenek be egyelőre nehány tornaszert 
(hordozható korlát, nyújtó), foutballt és fiileslapdát 
s csak később, ha látják, hogy tényleg nagy az

érdeklődés, béreljenek állandó helyiséget és vezessék 
be a drágább sportokat, mint a milyenek például 
a vívás és a tennisz. Apogári körtől ezen saját 
házzal bíró, legvagyonosabb és legtöbb tagot 
számláló egyesülettől várjuk e kezdeményezést. 
Remélhetőleg, — nem hiába.

Köszönetnyilvánítás.
Az Aszódi Takarékpénztár tck. Igazgatóságának

Helyben.

Azon nemeslelkü cselekedetéért, mely szerint 
egyletünk javára, annak 50 éves jubileuma alkal
mából 100 koronát juttatni méltóztatott, fogadja a 
tekintetes Igazgatóság ez utón is hálás köszönetiinket. 

Aszód, 1911-ik évi március hó 1-én.
Kiváló tisztelettel

Az aszódi b etegápoló  és sz eg én y seg é ly z ő  e gy le t  
n ev éb en :

Klein Izsó Feuermann József
egyl. jegyző. egyl. elnök.

H ire k .
— flz aszódi földmives ifjúság bálja. Az

aszódi földmives ifjúság műkedvelői előadását 
vasárnap megismételte. Ezt nyomon követte a 
fö ldm ivesek  bálja, mely óriási érdeklődés mellett 
folyt le s csak a hajnal vetette végét a vigalom
nak. Már több év óta ad elő a földmives ifjúság 
népszínműveket. Minden évben meg-megujuló 
lelkesedéssel fognak hozzá a reájok nézve nehéz 
és fáradságos feladat megoldásához. Az ilyen da
rabok előadása megmérhetetlen kultur-tényezö az 
ő életükben. A szép látása, megismerése, megér
zése igen hatalmas nevelő eszköz s kitörölhetetlen 
nyomokat hagy még a legegyszerűbb lélekben is. 

1 Elismcést fejezünk ki a rendezőrégnek s a szín
darab rendezőjének Csekey Sándor urnák azon 
óriási fáradságéit s kitartásért, amelyről csak an-

— A melyből nekem egy uj kalapot veszel, 
ugye édes apuskám, lelkendezett Eszmeralda
kisasszony.

— Veszek, már hogyne vennék, Ígérte nagy
lelkűen Sziporka ur, de csak ha olyat választasz, 
a melyet szükség esetén vagy családi esernyőnek 
vagy szakajtónak is használhatok, mert hát édes 
fiacskám, fő a takarékosság.

Köszönöm papa. Büszke leszek rád. Hires 
ember leszel Óh, hogy eszi majd a méreg a 
pénztárnokék kény oöffeszkedő Micijét, hogy 
az én apám az akdu„»nia koszorús írója.

Ebben a pillanatban lépett be Sziporkáné 
asszony felkötött kötényében egy csomó sárgaré
pával, a melyet nagy buzgón tisztogatott.

— Van szerencsém bemutatni neked kedves 
Mama, koszorús Írónkat Sziporka Gergelyt, szavalta 
Eszmeralda kisasszony.

— Sziporkáné asszony kötényéből kiömlött 
a sárgarépa e szavak hatása alatt.

— Miket beszélsz itt össze-vissza, mordult 
rá Sziporka ur. Még nem vagyok, mondta 
szerényen és nem kevésbé szerényen tette hozzá, 
de még lehetek az.

— Leszel lelkem, leszel — kiáltotta Sziporkáné 
asszony, miközben a sárgarépát igyekezett felszedni 
a fényesre csiszolt padlóról. — Én sejtettem mindig, 
hogy te még hires ember leszel.

De papa és miről fogsz Írni. Mi lesz a 
témád? — A témám, hát . . . hogy a témám . . . 
hát azt még nem tudom. De majd gondolkozom 
rajta estig — szólt és elrobogott a hivatalba.

Mikor este haza jött, észre vette, hogy a

szomszédok sokkal nagyobb tisztelettel köszöntek 
neki, mint eddig.

Otthon is meglepetés érte. Nagy csibukja 
szépen kitisztítva és jóféle szüzdohánynyal megtömve 
várt rá a szekrényen. Kedves felesége oly gyön
géden csókolta meg homlokát, hogy a múzsa 
csókja sem lehet gyüngédebb.

Vacsoránál a párolgó sárgarépa főzelék mellett 
Eszmeralda kisasszony kiváncsiaskodni kezdett.

— Mondd csak papa, van már témád? Mert 
ha nincs, én tudnék egyet ajánlani.

— Hát vanni van . . . azaz, hogy nincs, 
mondta Sziporka ur szórakozottan . . . azaz, hogy 
több is van, de még nem választottam. Halljuk 
hát a tiédet.

— Óh az nagyon kedves téma. A cime 
lehetne: A hűség jutalma, vagy a milliomos 
szerelme.

— Vagy szegény lány, gazdag kérő, vagy 
egy polgár lány szerencséje, toldotta meg Sziporka 
ur a címeket és gúnyosan folytatta : — Elcsépelt 
téma. Ma már a legolcsóbb krajcáros újság sem 
közöl ilyeneket. Persze neked is ilyesmi jár az 
eszedben. Minden bakfis milliomos vőlegényen

I töri a fejét és a rántást kavarni sem tudja.
— Na, na édes öregem, ne olyan hevesen, 

szól közbe Sziporkáné asszony csendesitőleg. Én 
szerintem igaza van Eszmeraldának. Sokkal több 
sikert érnél el egy ilyen finom történet megírásával, 
mintha . . .

— Mintha másról Írnék és nem a minden
ható szerelemről, a miről a mint látom nemcsak a 
17 éves bakfis lányok ábrándoznak, és a mit

minden 16 éves diák-kölyök megénekel, válaszolt 
dühösen Sziporka ur.

— Okosabb témát is találhattatok volna. 
Vagy ha különbet nem tudtok, legalább hallgat
nátok.

— így nem lesz a dologból semmi. És ha 
nem lesz, ti lesztek az okai.

— Igen ti. Különösen pedig te. Más Írónak 
a felesége a géniusza, a ki nem rossz témákkal 
és sárgarépa főzelékkel segiti elő férje munkáját.

— De hogy is lehet ilyenkor sárgarépát 
főzni. Nem csoda, ha nem is jönnek az embernek 
gondolatai. A gyomornak döntő befolyása van az 
agy működésére. A sárgarépától állítólag fütyülni 
lehet, de hát én azt a tárcát nem fütyülhetem el 
az akadémia tudós tagjainak, és azok nem táncolnak 
úgy, ahogy én fütyülök.

Hogy ez az egész dolog sikerüljön, csendet 
, és jó kosztot kérek. Kiáltott dühösen Sziporka és 
elrohant a kaszinóba . . .

Két hét telt el azóta, és ezalatt a két hét 
alatt sok minden történt Kondoroson

Az egész város csakhamar megtudta, hogy 
Sziporka ur tárcát ir. És Kondoros rögtön 
megértette ennek a dolognak nagy jelentőségét. 
Mindenki óhajtotta, hogy ez a vállalkozás sikerüljön. 
Mert hát Sziporka ur dicsősége, Kondoros dicső
sége is. Kondorosnak még eddig nem volt akadé
miai koszorúval ékeskedő polgára, hacsak néhai 
sántakovácsot a kisbirót nem tekintik annak, aki 
mikor tavaly meghalt, egy koszorút kapott a 
koporsójára az unokaöccsétöl, aki az akadémia 
portása volt.

És Kondoros minden polgára tőle telhetőleg 
igyekezett segitőkezet nyújtani Sziporka urnák 
munkájához.
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nak lehet fogalma, aki ilyen rendezésben részt 
vett, vagy annak közvetlen szemtanúja volt. Vidor 
Pál „A vörös sapka“ cimü népszínművét hozták 
színre s bár a darab nem mondható a legszeren
csésebb választásnak, mégis teljes sikert arattak 
a szereplők, kik közül kiváló alakítást mutattak 
(Pataki testvérek), továbbá Ambrus János és Fésűs 
Mihály honvédkáplár Jucika: (Rajta Erzsi) 
s partnere Szél M atyi: (Csobán Márton). Szépen 
alakított Anikó: (Masznyik Frzsébet), Ambrus 
István, gazda em ber (Masznyik János.) Dicséretet 
érdemelnek : Teréz, János neje (Plachtinszki Mari), 
kántor: (Balázsik Pál), Szurok csizm adia :
(Boldis János,) s az összes szereplők. Felülfizettek: 
Báró Podinaniczky Gyula, dr. Preszly Elemér, 
Chugyik Pál lelkész, Sárkány László, Haraszty 
Pál né, Oeschger Adél, Reiner József, Vas József, 
Walla Ákos, Matolcsy Kálmán, dr. Faludi Sándor, 
Mihalik János, Sajósy János, Schneider Béla, 
Medveczki Márton, Lipták Pál, Herczegh István és 
Bécsi József.

— Uj rend a hatvani vasúti állomáson. A
hatvani vasúti állomáson uj rendet tapasztal az 
utazó közönség. A várótermek ajtai csak a vona
tok indulása előtt nyílnak meg. Az utazó közönség 
előtt most még szokatlan ez az intézkedés, mely 
azonban mi hátrányára sem szolgál.

— fiz aszódi hitelbank és takarékpénztár 
február 28-án tartotta évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlés az igazgatóságnak és felügyelő-bizott
ságnak a felmentvényt megadta; Holly J en ő  
helyébe igazgatósági tagnak Beke Gyulát, a 
felügyelő bizottságba pedig Diamant Mártont 
választotta be.

— Hazafias ünnpély. A vérségi elemi nép
iskolák növendékei március indusát alkalmi szín
művel ünnepük meg; színre kerül Loveczky Ernő 
„A kis honvédők- cimü 3 felvonásos énekes 
gyermekszinmüve.

És ismerve az Ö nagy tudását mindenki 
biztosra vette a sikert.

Az egész város lábujhegyen járt a Sziporkáék 
háza táján. Az összes adózók beszüntették az 
adófizetést, ne hogy háborgassák kiváló polgá
rukat.

A város bölcs főjegyzője naponta négyszer 
doboltatta ki a Sziporkáék háza előtt, hogy nagy 
beteg lévén a házban, tilos a ház előtt zajongani.

A Kondorosi polgári kör Sziporka urat már 
eleve disztagjának választotta.

Schneider, az aranyifjuság vezére már felfo
gadott vagy száz inast fáklya hordónak, hogy 
Sziporka urat dicsőségének napján fáklyászenével 
megtiszteljék.

— Az önkéntes tűzoltó egyesület diszküldött- 
sége meg hívta a jövőre tartandó kabaréjukon 
egy felolvasás tartására.

A környék legelterjedtebb újságjának, az 
Aszódi Hírlapnak élelmes szerkesztője már lefog- 
lalózta a pályakoszorus tárcát lapja részére.

Sőt akadtak olyanok is, akik a Sziporka 
ur felállítandó szobrának kerestek alkalmas helyet.

A jó kosztról Zöldi ur a mészáros gondos
kodott, ki naponta legizletesebb pecsenyének valót 
szállította Sziporkáné asszonynak.

Ilyen izgalmak között fejezte he Sziporka 
ur a tárcát, a melynek cime volt; A holdvilág és 
becsület. Kissé homályos ugyan, de megfelelt 
Sziporka ur egyéniségének

Nagy gonddal becsomagolták, postára adták 
és az egész város lázasan várta a döntés napját.

Elérkezett az is. Az egész város ünnepi 
díszt öltött. A polgári kör díszvacsorát rendez 
este. A piactéren pár száz inas állott készen a

Dezső, Nemes Béla, Rottenstein Lajos, Steiner 
Vilmos, H irling Gyula, Kuati Lajos, Griin Józ sef, 
Bindfeld Aladár, Dr. Samuit Dezső és  Dukesz Ede,

— Villanyvilágítás Aszódon. Hirt adtunk már 
arról, hogy a Ganz gyár érintkezésbe lépett az 
aszódi gázgyár igazgatóságával a gázgyár átvétele és 
villany üzem bevezetése iránt. M. hó 26-án tárgyalt 
a Ganz gyár kiküldöttje ez ügyben a gázgyár 
igazgatóságával, de — értesülésünk szerint — 
megállapodásra jutniok ezúttal nem sikerült.

— fi hatóság figyelmébe: Az utcákon levőt 
árkokban a piszkos viz annyira büzhödt, hogy 
valósággal megfertőzi a levegőt. A tavaszi szél 
oly kellemetlen szagot csap az ember arcába, 
hogy kénytelen orrát-száját befogni, ha végig megy 
az utcán. Felhívjuk erre a hatóság figyelmét, — 
remélve, hogy gyors intézkedésével ezt a kelle
metlen állapotot mielőbb megfogja szüntetni.

— fiz aszódi lányok a leányegyesület alapja 
javára f. hó 11-én cabarete-vel egybekötött kedé
lyes estélyt rendeznek. A rendezőség gazdag 
és jó műsorról gondoskodott; zene solo ének, 
szavalat, monolog, felolvasás, tréfák, aktuális vers 
számok szerepelnek a programmon. A conferencier 
szerepét a közkedvelt Schneider Oszkár ur fogja 
ellátni. A mulatság iránt városszerte igen nagy 
az érdeklődés. A rendezőség ez utón kéri fel 
azokat, kik tévedésből meghívót nem kaptak, de 
arra igényt tartanak, forduljanak Weiner Irma 
egyleti alelnöknőhöz.

K ö zig a zg a tá s .
Aszód község képviselő testületé f. hó 8-án 

szerdán ülést tart, mikor is több fontos tárgy 
kerül megvitatás alá. Felhívjuk a képviselő testületi 
tagok figyelmét különösen a tárgysorozat azon

fáklyákkal. A város intelligentiája megtöltötte a 
postahivatal minden zugát és várták a postát.

Végre este 7 órakor megérkezett.
Óriási éljenzés reszkettette meg a levegőt, a 

mikor a postamester jelentette, hogy Sziporka ur 
részére két levél érkezett, egy nagy ajánlott levél és 
egy kis egyszerű levélke.

A főjegyző maga állott be levélhordonak és 
a nagy sokaságtól kisérve maga vitte a leveleket 
Sziporka ur lakására, a hol gyönyörű beszéd 
kíséretében nyújtotta át. Sziporka urat mint Kondoros 
büszkeségét éltette.

Sziporka ur könnyekig meghatva köszönte 
meg az ovációt és Kondorosra hárította a dicső
séget, mint a melynek földjén szívta magába 
tehetségét és reszkető kezekkel nyitotta fel először 
természetesen a nagy ajánlott levelet.

De óh egek! A levél kihullott kezéből. Volt 
pedig az egy számla Zöldi úrtól a mészárostól 
a hetek óta elfogyasztott pecsenyékről kerek 300 
korona értékben. Zöldi ur, a ki Budapesten járt, 
már reggel értesült az akadémia döntéséről és 
sietett követelését biztosítani.

A másik kis levelet már a főjegyző bontotta 
ki. Ebben az akadémia arról értesítette Sziporka 
urat, hogy tárcáját, mely önképzőköri dicséretre 
sem alkalmas, az akadémia portásánál átveheti.

Hogy azután mi történt azt, az Aszódi Hírlap 
legközelebbi számából tudta meg a világ.

Ugyanis Kondoroson Sziporka ur házának 
összes ablakait beverték. Hogy a fáklya kárba ne 
vesszen, fáklyásmenetet rendeztek a tűzoltó főpa
rancsnoknak és végül a háborgó tömeg felgyújtotta 
a tűzoltóság gyakorló tornyát és gyönyörködött 
annak szerterepülő sziporkáiban.

Ez eset óta Kondoroson tárcát nem olvasnak.

feltöltessék s igy rendeztessék. Ezeken a helyeken 
ugyanis nagy a forgalom és legnagyobb a sár, 
mely ez által megszűnne, s amely igen sok 
panaszra adott okot. Minden valószínűség szerint 
ez az üdvös inditváry egyhangúlag fog elfogad
tatni.

E g é s zs é g ü g y .
A mitől tartottunk, bekövetkezett. A mindinkább 

erjedő járványok következtében az összes aszódi 
iskolák, a gymnásium kivételével hatóságilag 
bezárattak. Febráur hóban ugyanis vörhenyben 
kilencen, roncsoló toroklobban hatan betegedtek 
meg. Ily arányú ragályos betegülések után az 
iskolák bezárása el nem maradhatott.

Kellemetlenül érinti községünket az iskolák 
bezárása, tekintve, hogy a múlt évi nagy kanyaró 
járvány miatt a népiskolák már májusban hatósá
gilag bezárattak. De ép a gyermekek érdekében 
történt most is az intézkedés, nehogy esetleg 
beteg családokból a többi gyermekek az iskolákba 
hurcolják a fertőző betegségeket. A fertőző beteg
ségektől eltekintve az általános egészségügy némi 
javulást mutat. Az idő még mindig nem igen ölt 
tavaszi jelleget, de a kisebb éjjeli fagyok után a 
napok többnyire enyhék, kellemesek.

T a n ü g y .
Érdekes ujitás készül a hatvani polgári fiú

iskolában. Az iskola gondnoksága ugyanis elhatá
rozta, hogy latin tanszéket állít fel, a mely célból 
kérvénynyel fordult a közoktatásügyi miniszterhez, 
melyben a latin tanszéknek már szeptemberben 
leendő felállítását kéri. Úgy az igazgatóság, mint 
a tanfelügyelőség mindent megtesznek, hogy a terv 
sikerüljön.

K e re s k e d e le m .
* Gyakori eset, hogy a részvények adás

vételénél az eladó és a vevő nem rendelkeznek a 
fölött, hogy az eladás évét megelőző szelvény az 
eladóé marad, vagy pedig ez is a részvénynyel 
együtt a vevő tulajdonába megy át. Ennek a 
kérdésnek nyitva hagyása mind ez ideig számos 
vitának volt az előidézője és sok vételi ügylet 
stornirozásának az oka. A kérdést nem régen 
döntötte el a bíróság, úgy hogy ezentúl minden 
kétség kizárásával tisztában lesz vele az eladó, 
hogy mit adott el és a vevő is, hogy mit vett 
meg.

A közgyűlés megtartása s az osztalék meg
állapítása és esedékessége előtt ugyanis a szelvény 
a részvény alkatrészének tekintendő. EnnéFogva a 
részvényeknek az üzleti év befejeztével, de az 
osztalék megállapitasa és esedékessége előtt történt 
eladása esetében az eladás évét megelőző évi 
szelvény külön megállapodás hiányában a részvé
nyekkel együtt eladottnak tekintendő. A kérdésnek 
ilyetén eldöntése megfelel a budapesti áru és 
értéktőzsde érték üzleti szokásának, a mely szerint 
a tőzsdei papírok árfolyama a hivatalos árjegy
zésekhez képest mindaddig az osztalékokkal együtt 
értendő, inig az illető szelvény beváltási határnapja 
be nem következett.

Ip a r.
* Iparosaink nem ritkán kerülnek azon 

kellemellen helyzetbe, hogy segédeik minden jogos 
ok nélkül elhagyják. Ilyenkor a segéd munkakönyvét 
vissza szokták tartani. Hogy azonban ezt hosszabb 
ideig maguknál nem tarthatják, mert különben a

— UJ iparvállalat Hatvanban. Hatvanban feb- pontjára, mely szerint a javítóintézeti épületek
ruár hó 19-én megalakult a „Hatvani Mümalom lebontásából fenmaradt és a községnek ingyen
r-t.“ Elnöke lett* Rottenstein Lajos, jogtanácsos: rendelkezésére bocsájtott törmelékekkel a posta
Dr. B indfeld Gyula, az igazgatóság tagjai: Farkas utca fel egészen a katli. templomig és a piac-tér
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segédnek kártérítéssel tartoznak, erre nézve újabb 
példát szolgáltatott egy ilyen esetből kifolyólag a 
m. kir. Curia, a mely kimondotta, hogy „a munka
adónak még a segéd jogtalan kilépése esetében 
sem szabad annak munkakönyvét tetszés szerinti 
ideig visszatartani és ez által a kilépő segédet a 
munkakeresés lehetőségétől hosszabb időre meg
fosztani. A munkakönyv a segédre nézve újabb 
szolgálat vállalása céljából szükséges igazoló okirat, 
abban semminemű vagyoni igény meg nem testesül 
s igy zálogul le nem köthető. Ha a segéd a 
munkaadót értesítette, hogy a munkába visszatérni 
nem akar, ettől számított 14 nap alatt a munkakönyv 
visszaadandó, mert különben ezen 14 napi határidő 
lejártával a munkaadó kártérítési felelőssége kez
detét veszi és mindaddig tart, mig a segéd munka
könyvét vissza nem kapta M

4 _____________ :____________________

S ltó red tem .

& tacjadós szírt falán 
Szédülés nélkül álltam.
(3 sötét hiteilőnsé# 
Hosszú útvesztőiéből, 
Könnyödén kitaláltam 
De ecjv kis Ián? szivében 
&9V eltévedtem mest,
JMem találok ki belől# 
Örökre ott maradok-

Földm ivelés.
Brand Lajos hatvani lakos, a cukorgyár felü

gyelője két igen nagy gyakorlati hasznú gazdasági 
eszközt talált fel; a répapermetezőt és a földi- 
bolhafogót. Cukorrépát termelő gazdák vehetik 
főkép nagy hasznát mind a két találmánynak.

*

fl szdj- és körömfájás gyógyítása. A Magyar 
Gazdák Lapjá-bán Ornstein Sándor gazdatiszt a 
következőkben Írja le, mily módon és gyorsan 
gyógykezelt 88 darab beteg ökröt és tehenet. A 
körömfájás és szájfájás 6 darab állaton kezdődött; 
erről a 6 darabról — úgymond — beoltottam az 
egész állományt és már 48 óra alatt az állatok 
mind betegek lettek. Ekkor aztán megkezdtem a 
körömfájás gyógykezelését ily módon: minden 
egyes állatot lefogattam és a körmeközét uj 
istránggal kihúzattam, utána pedig kreolinos vízzel 
kimosattam és szárazra kitörültettem, előzetesen 
azonban már lisztté törött kékkövet és hájat össze- 
gyurattam, azt csepiire kenettem és a köröm közé 
alkalmaztam, aztán egy vékony zsákdarabbal be
köttettem és a kötést négy napig rajta hagytam a 
lábon. Ez idő elteltével a kötést kioldattam és a 
melyik köröm még genyelt, azon ismételtem az 
eljárást, megjegyezve, hogy az állatot vastag, szá
raz alomban tartottam.

A szájfájást akkép kezeltem, hogy édes tej-1 
fellel gyengén összekevertem kékkövet és este 
minden beteg állat száját egy pamacscsal bekenet- 
tem a jelzett keverékből; reggel aztán 10 liter 
vizbe 1 liter erős ecetet és 10 kávéskanállal égetett 
timsót tettem és irrigátorral az állatok száját tisz
tára kimosattam. Ekkor lettek megetetve, de csak 
tiszta korpamoslékkal és pedig a mit csak meg 
bírtak enni. Etetés után ismét azzal a timsós és 
ecetes vízzel kimosattam az állatok száját, mert 
különös gondom volt a legnagyobb tisztaságra; 
a kékköves keverékkel való bepamacsolást csakis 
esteli etetés után végeztettem. Végül a tőgyfájást 
akkép gyógyítottam, hogy — a mint észrevettem 
— miképp a tőgy hólyagosodni kezd, azt langyos 
timsősvizzel lemosattam és aztán tiszta vazelinnel 
és fehér plajbászzsirkeverékkel kenettem, minek 
folytá í a beteg állatok kilenced napra teljesen 
rendbejöttek. Megjegyzem, hogy a tőgyet naponta 
kétszer mosattam le és kenettem be.

Az itt előadott és jónak bizonyult gyógykeze
lést bárkinek merem ajánlani, mit ha úgy végez, 
a mint én végeztem azt, akkor a kérdésben forgó 
bajokat csakhamar le fogja küzdeni.

Netöprmlseiljfl;
ha bármit eladni vagy vásárolni kiván, 
hirdesse meg az ASZÓDI HIRLAP-ban.

S z e rk e s z tő i ü ze n e te k .
Negabo. Köszönjük az elismerést. A küldött 

versen látszik, hogy van tehetsége, folytassa hát 
a verselgetést és idővel bizonyára jobbat is fog 
majd Írni. Keressen fel mindenkor bennünket, szí
vesen vesszük. Alkalmilag ezt is hozni fogjuk. 
Üdvözlet.

— flliquid haeret. Igaza van. Valami mindig 
visszamarad és a gyanú sokszor öl. Ép azért mi 
sem tudjuk eléggé rosszaim a pletykát, az ember
szólást. Csúnya szokás, de ugyan elterjedt. Mert 
ne gondolja, hogy ez csak akis városban otthonos. 
A nagy város előkelő szalonjaiban is csak úgy 
leszólják, csepülik egymást az emberek. Vigasz
talódjék azzal, hogy zörög ám a levél, ha nem 
fújja is a szél.

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel.

Szolid beVásárhsl forrás!

DÉNES JENŐ
vas, fűszer és gyarmatáru nagykereskedő

Aszód
a Mc. Corm ick am erikai m ezőgaz

dasági gépgyárak képviselője

Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó 
összes cikkekben. 13 52

Elegáns, olcsó levélpapír 
kapható az aszódi Petőfi 
könyvnyom da papirkeres- 
=  kedésében. =

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.
Budapest k. p. u indul 625 810 835 915 1230 225 330 555 640 735 |(p5 1 1 K) 1135
Aszód érk. 725 922 957 1 056 207 406 427 7JJ. 8]5 9T2 1142 100 1“
Aszód indul 725 923 958 1Q58 223 407 428 7\2 8J6 973 1 143 103 l "
Hatvan ... érk. 741 940 1020 1122 249 435 444 738 842 939 1205 J33 15H

Hatvan indul 235 307 431 547 610 645 759 1 133 1148 1 2*0 435 534 612 652 841 935
Aszód érk. 3Ö0 339 455 6Í5 632 711 821 H50 1236 507 1555 634 720 858 951
Aszód indul 3Íp 344 456 616 642 713 822 1150 §1205 1237 509 635 721 858 951
Bpest k. p. u. érK. 519 530 630 740 815 845 950 1245 100 215 655 710 800 815 955 1050

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

K o c h l á c s  L a j o s
„{•In p rise " —  {Isi U s zít ís titllje tcm<tK«Ksi Vállalat —

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

Ajánlja magát egyszerű 
valamint diszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
míivirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.------ Hullaszállitásokat bel- és k Q I d r e ' eVvAtíalók!'*—

Aszódi .Pstófi- Könyvnyomda nyomása.
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