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Késik a herceg.
Pedig a hercegek nem szoktak késni. 

A rideg szertartástan pontosságot kíván, 
vájjon milyen hercegről lehet szó, aki 
nem veszi figyelembe az etikettet? Nyilván 
Karnevál hercegről. Ő, aki a szertartás- 
talanságnak, a jókedvnek, a kedélynek 
vidám jegyében szokott beköszöntem, most 
késik, vagy elkésik. Inkább elkésik. A szo
morú magyar világba nem mer eljönni és 
vig muzsikáját nem meri felhangoztatni 
a mi ugarunk felett. Szomorú ez mi ránk. 
Talán Heine mondotta, hogy az emberi
ségnek legdrágább kincse a jó kedv, —  
igaz ugyan, hogy az ő jó kedve jobban 
fájt minden komolyságnál. No de mégis jó 
kedv volt. Most már ilyen sem lesz; leg
alább nálunk nem.

Színes, vidám farsangjátékok helyett, 
komoly ráncok gyűlnek homlokunkra. 
Nincs kedvünk a komédiához, eleget ko- 
médiázott az élet velünk. Pierrot leteszi 
a dudáját és keservesen sir, mintha leg
alább is húshagyó kedd volna. Minden 
esetre itt az idő a hamvazásra.

Már most csak az a kérdés, hogy 
miért? A böjtnapi húshagyó harangos ün
nepnapokat a magunk bűneiért szoktuk 
megülni, és ez vigasztal. De mi vigasztal

bennünket most? Milyen hibáért zudul 
ránk a sötét kedvtelens?g farsangja? Miért 
kerüli el Karnevál herceg a mi hazánkat? 
Mi a bününk? Tanácstalanul nézünk a 
a levegőbe, ha erre a kérdésre akarunk 
választ adni, mint a gyermek, aki nem 
tudja, hogy miért fenyitik meg. Pedig hát 
milyen sokáig vártunk a farsangra. Nem 
éppen a szó szoros értelmében: mind
össze a megnyugvást, a pillanatnyi jóér
zésnek harmóniáját szerettük volna átélni 
egy kissé, abban a tudatban, hogy behúzta 
szárnyait a fenyegető rém, hogy nem kuvi- 
kol a halálmadár a házunk e részén és 
Karnevál herceg nem jön el. Luctantes 
manent inimerore.

Reméljük, hogy ez az utolsó tüntető 
elmaradása a várvavárt vendégnek, akit 
bizonyára nem az rémitett el, hogy egy 
egy városnak uriasszonyai lemondtak a 
megtiszteltésről, hogy fölt nevűi őfenségét 
fogadhassák, hanem az a félelem, hogy 
miközben ő fényes kíséretével bevonul, 
sírva fakadunk fényének irigységétől.

Most megérkeznek a külföldi lapok. 
A szép színes illustrációk derülten moso
lyognak a világba, szinte hozzá képzeljük 
azt a lüktető, nyüzsgő életet. Az országot 
elárasztják rózsaszínű plakátok, •jöjjön 
Nizzába". Lám, apróságok, egy pár színes 
folt, egy pár felhangzó nevetés, a mely a

messze idegenből integet, és milyen fájdal
mas. A gyászoló maga marad. Sovány 
vigasz az, hogy vannak olyanok, akiknek 
több jutott ki a bajból.

Nyugateurópához való közeledésünket 
a legutóbbi években szerettük kiemelni, 
hangoztatni. És most el kell válni annak, 
hogy mennyi volt ebben az üres hivalkodás, 
mennyi az igazi tartalom. Hogyha a tragi
kus pózokat, méltó, bátor, agilis cseleke
detek tudják felváltani, akkor nem hetven- 
kedtünk hiába. Ha helyre tudjuk állítani a 
megdőlt egyensúlyt, ha szemébe tudunk 
nézni a jövőnek, akkor méltók maradunk 
önbizalmunkhoz. Az önbizalom pedig jó 
kedv. A jókedv pedig farsang. És ez lesz 
a mi igazi farsangunk.

K özségi ügyek.
Közgyűlés. Aszód község képviselőtestülete 

f. hó 3-án tartott közgyűlésében az alábbi ügyek
ben a következő határozatokat hozta:

1. Egyhangúlag kimondotta, miszerint az 
„Aszódi Hirlap“ -ra mint olyanra, mely tárgyilagos 
és Aszód község helyi közérdekeit igyekszik szol
gálni, — f. é. január 1-től kezdve előfizet.

2. Dr. Osváth Gedeon és Strompf László 
aszódi állami gymnáziumi tanárok tiszti fizetése 
után kivetett községi pótadőkat törli, mert az állami 
tisztviselők a közs. pótadó alól mentesek.

3. Az 1910. évi közs. zárószámadások jóvá
hagyása tárgyában hozott vármegyei törvény ható-

Hangulatok a vicinálison.
Folytatás. 2.

Időnk volt elég, mert a mozdonyt, vagy 
ahogy az Alföldön hívják, a bikát itatni vitték. 
S  a fülledt kocsik utasai egyszerre el is lepték a 
kis pályaudvart. Zsúfolva voltak a kocsik apró 
gyerekekkel, kiket ügybuzgó és lehetetlen szabású 
császárkabátot viselő tanitóbácsik és komolyképíi 
tanitónénik kalauzoltak a megyei főváros, a 
híres alföldi metropolis nevezetességeinek, a 
különféle könyvtárak és gyűjteményeknek a meg
tekintésére.

A munkás ezenközben bucsuzkodott az 
-asszonyától, meg a három szurtosképii mezítlábas 
gyerektől. És sétálván a perron kavicsos utján 
egyszer-egyszer hallottam néhány mondatot a 
szomorú bús párbeszédből:

—  Vagy, igen vagy sé, gyíin kend onnét 
vissza. Messze vau az az Amerika város. Tán 
a gránicon is túl . . . Gyevi Szabó János, mög 
Zajgó Balázs a félláhukat hagyták oda, Szöglet 
Kis Pétörnek mög a karját tipte lé a gép . . . 
magamért szót se vetnék, de mi lesz akkor ebbül 
a három rongyosbul.

—  Tudod, hogy itt már nincs maradá

sunk. . . Kiüldöz a főbíró a harmadik várme
gyéből is. . . A dolgoméi talán majd ott mög- 
böcsülnek. . . Aztán kigyüttök utánam, ha megy 
valahogy a sorom. . .

— Hát ha megkérné kend a főbíró urat. . .
Hisz neki is van csalágygya • . . embör tán
ü is. . .

— Mán hogy én . . . én . . . kérjem mög 
azt az embört . . .  Aki zsandárlovak előtt hajtott 
végig a falu csúfjára . . . azért, mert ki mertem 
nyitni a számat; mert jajgattam, mikor a bürö- 
met nyúzták; mert meghallgattan én is azt a 
pesti urat, aki hogy szavalatában igy lefestötte 
a szegény embör dolgát mög a fóbiró urat . . . 
Sósé kérőm én mög anyjuk . . .  ha egy falat 
kenyerönt sé lesz különben. Aztán mög . . . 
nézzed csak . . . mondott az a pesti ur sok 
igazat . . . Sokáig igy nem möhet a világ sorja. 
Hogy csak mi huzzuk az igát, mi görnyedjünk, 
mi verejtéközzünk, mi a milliók és mindig csak 
mások arassanak. . . A kölyeink rongyosak, buták 
és éhesek. Ha panaszra mögyünk, órákon át 
kuncsoroghatunk a hivatalbeli urak ajtai előtt s 
ha elébök kerülünk, még a rövidebbet is huzzuk. 
Kipirongatnak bennünket. Az adóért a párnát 
kilicátálják a fejünk alól, a császárnak adják 
kenyérkereső fiainkat, és ha eccör-eccör fölszakad

az emberből a keserűség, oszt valamivel hango
sabban gondolkozik, mint ahogy illik, és egy 
szögény célszerű paraszthon, a nyakunkra uszít
ják a szolgabirót, oszt zsandárlovak elé kerülünk.

Az asszony a lecsigázott, vékony paraszt
asszony lehorgasztott fővel hallgatta az indulato
san deklamáló embert, a mezítlábas, rongyos 
gyerekek pedig egyre ráncigálták az apjuk zub
bonyát. . .

—  Engöm is vigyön el, kend édösapám...
—  Inkább Miska maradjon itt édössel. . ,
— Pista volt rossz.
A bikát azonbin már megitatták. A gép 

kormos kéményéből püffögve lihegve tört fel a 
sötét piszkos füst; a piros zászlós pályaőr már 
csóválta hatalmi jelvényét a váltó előtt s a 
folyondáros pályaház falán egyszerre csak élesen 
türelmetlenül berregni kezdett a csengő. A kalauz 
a beszállással türelmetlenkedett s a rosszul öltö
zött tanitóbácsik és a komolyképü tanitónénék a 
helyzethez illő fontoskodással terelték a kocsikba 
a tudományszomjas kiránduló nyájat.

A munkás megölelte az asszonyát, s amíg 
a barna, vaskezü ember az asszony sebesen 
gördülő forró könyeit csókjaival szárította fel, s 
amig a három rongyos, szurtos gyerek jajgatva, 
bőgve szorongatta a búcsúzó ember kérges jobb-
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sági véghatározatot tudomásul vette azzal, hogy 
az intési dijakban kiadott 12 k. 80 fill. többlet 
és egy aszódi illetőségű állítás kötelesnek katonai 
kórházba történt elővezetésével felmerült, — egyéb
ként a honvédelmi kincstárt terhelő — 10 kor. 
útiköltség visszafizetését nem kívánja.

4. Pavlik Verona illetőségét megtagadta.
5. Czagler Zsiga Etel illetőségét szintén.
6. A községi husvizsgálati szabályrendelet 

tárgyalását a napirendről levenni határozta, niert 
addig, amig az uj vágóhíd tervezete és költség elő
irányzata készen nem lesz, a vágóhíd használati 
dijak, —  amelyekből az építésre felvett kölcsönt 
törleszteni kell, — meg nem állapíthatók.

7. Tudomásul vette a vármegyei törvényha
tóság azon véghatározatát, amely szerint a köz
ségnek azon intézkedését, hogy a vadászati jog 
haszonbér teljes összegének megfizetéséhez ragasz
kodik, jóváhagyta.

8. Berki Ilona illetőségét elutasította.
9. Jóváhagyta a Bobály János közs. rendőr

nek a járványkórház melletti területből eladott 
ingatlanra vonatkozó mérnöki vázrajzot.

10. Csobán Pál és Beke Gyula képv. test. 
tagok által a törvénybiró, közgyám és Írnok fize
tésének rendezése tárgyában, Írásban beadott indít
ványt a napirendről levenni rendelte, mert a köz
ség háztartási viszonyait tekintve, az indítvány 
érdemi tárgyalását nem tartja időszerűnek.

__2___________ _______________ _______________

Olvasóinkhoz!

Amidőn lapunk 4-ik évfolyamának
1 - sü  számával kopogtatunk előfizetőink 
ajtaján, kérjük, ne vegyék rossz néven, 
ha a magunk ügyében újból fordulunk 
pár sorral olvasóinkhoz. Első sorban is 
konstatáljuk, hogy előfizetőink száma ör
vendetesen gyarapodott — a vidékről. Amit 
sajnálattal kell megállapítanunk, az, hogy 
előfizetőink száma Aszódon alig emelke
dett, jóllehet igen sokan vannak a város
ban, akik szivesen olvassák el az Aszódi 
Hírlapot, mert a szomszédban, vagy a 
másik utcában lakó előfizető kölcsön adja. 
Ez ugyan nem bánt bennünket, mert tud
juk, hogy el fog jönni az idő Aszódra is, 
amikor a munkát értékelni fogják. Lesz 
még idő, amikor Aszódon is tudni fogják, 
hogy az újság épp oly ipari munka, mint 
a cipőm, ruhám, amelyért cipésznek, sza
bónak fizetni kell és a melyet nem lehet * *

ját, — azonközben a császárkabátos tanitóbácsik 
és komoly arcú tanitónémk is szerencsésen elrak
tározták a kiránduló ifjúságot, s mint ilyenkor 
szokás, a derék tanitóbácsik és élemedett tanitó- 
nénik no meg a vig, pajkos gyereksereg a körül
ményekhez valóban méltó szimfóniával gyújtottak 
rá az ünnepi dalra s megindulván a vonat már 
ritka buzgósággal s egy fél hanggal következete
sen felül harsogták, hogy:

. . .  Itt él-ned él-ned hal-nod kell. . .
*

Lomhán fújva, prüszkölve indult meg a 
vonat . . . Kavargó, fojtó, szennyes füst szállt 
fel a gép kéményéből s mint sötét szomorú 
gyászfátyol húzódott a robogó vonat után . . . 
A kis falusi pályaudvar kavicsos perronjáról még 
akkor is lobogtatta valaki könnyes kendőjét a 
robogó vonat után, mikor már a cammogó, lomha 
vicinális utolsó kocsiját is elnyelte a távol . . . 
És ezalatt a szomszéd kocsi ifjai és vénjei még 
mindig harsogták, hogy:

Itt él-ned él-ned hal-nod kell.

Gonda József dr.
(Vége.)

és szégyen lesz kölcsön kérni a szomszéd
tól. Nagyképűséggel és szerénytelenséggel 
méltán vádoltathatnánk, ha nélkülözhetetlen
nek tartanók lapunkat. De azt megállapít
hatjuk, hogy hétről-hétre hü krónikásai 
vagyunk minden helyi és járásunkbeli 
eseménynek és minden közügynek bátor 
érdeknélküli szószólói, és innen van tálán, 
hogy újságunkat szivesen olvassák. Amikor 
az uj év küszöbén megköszönjük előfize
tőinknek és hirdetőinknek előző évi támo
gatásukat, kérjük, legyenek továbbra is 
támogatói és terjesztői az Aszódi Hírlap
nak, hogy ezentúl még jobb újságot ad
hassunk. Azokat pedig akik eddig csak 
olvasói, de nem előfizetői voltak lapunk
nak, kérjük, lépjenek be előfizetőink díszes 
sorába és járuljanak hozzá a nem csekély 
áldozatot és fáradságot igénylő újságnak a 
fentartásához. Levelezőlapon, vagy szemé
lyesen tett megrendelésre minden héten 
pontosan lakásukra küldjük az Aszódi 
Hírlapot.

Újévi dal.

Amikor mindenki jó  újévet kíván,
Aszód krónikása se maradhat némán. 
Kedves közönségem kalapom levéve 
Kívánom, hogy boldog légy majd az újévben.

Egyezerkilencszáztizenhármat irok,
5 ű múlt esztendőért gyászkönnyeket sírok

Az uj esztendőben szokásomhoz híven 
Újabb reményektöLdagadoz a szivem.
Le próbálom Írni, ha meg lesz a béke 
Milyen lesz majd Aszód külső-belső képe.

A főutca végig kockakövei fedve 
Kocsikázni most lesz az embernek kedve 
Autók száguldanak rajta télben-nyárban 
Itt készült mind nálunk a szilosi gyárban.

Aszód úgy néz majd ki, mint egy világváros 
És a járda sem lesz jövőre ily sáros 
Az ember az utcán éjjel-nappal járhat 
Mindig ég  a villany, ha nincs rövidzárlat.

Fönn a gázgyár helyén nagy változás lészen 
Jövőre a vizmü áll ott teljes készen 
A régi gázcsövek vízcsövekké lesznek 
S  a tűzbiztonságnak szolgálatot tesznek

Az utcákat nyáron öntözni is fogják  
Nem kell majd lenyelnünk minden kocsi pórját 
És ha autó robog, nem futunk el tőle, 
Büszkén tekintünk majd az utcaseprőre.

Kibővül rettentőn városunk határa 
Direkt vonat megy majd tőlünk Nagykátára 
Pestre meg az ember villanyoson járhat 
S  föltárnád tán újra a sziráki járat.

A piacon hol most nyakig érő sár van, 
Gyönyörű szép park lesz tavasszal s nyárban. 
És ha eljön a tél. Tudniillik ha fagy 
Városi jégpályán ivez majd kicsi, nagy.

Mind amit elmondtam, csak kívánság remény 
Hogy beteljesüljön, szívből kívánom én.
Ha valóra válik legalább egy része,
Aszód lakóinak tán lesz egy jó  éve.

Josephus II.

1913. január 5.

Hírek.
— Ú jév i tisztelgés. A járás jegyzői kara 

Szilveszter napján testületileg kívánt boldog uj 
évet Sárkány Ernő főszolgabírónak. Szónokuk 
Fridrik Béla hévizgyőrki főjegyző volt, aki a szol- 
gabirói hivatalban szép beszéddel üdvözölte 
főszolgabiránkat kifejezést adva nemcsak a jegy
zői kar, hanem az egész járás tiszteletének és 
szeretetének, amellyel iránta viseltetnek. A főszol
gabíró szokott ékesszólásával magkapóan köszönte 
meg a szeretet eme őszinte megnyilvánulását Tisz
telgés után a főszolgabíró vendégéül látta a jegyzői 
kart.

Újév napján a főszolgabírói hivatal tisztikara 
együttesen jelent meg hivatalfőnökük előtt, akit 
nevükben Madarász szolgabiró üdvözölt.

— Hym en. Libucz József kir. javitónevelő- 
intézeti családfő eljegyezte Chnapek Ida urleányt 
Besztercebányáról.

— Képvise lővá lasztók száma. Az ország
gyűlési képviselőválasztók 1913. évi végérvényes 
névjegyzékét a vármegye központi választmánya 
már megállapította, mely szerint a választók száma 
az egyes kerületekben a következő: Szentendrei 
kerület 3811, szaporodás 124. Ráczkevei kerület 
5387, szaporodás 356. Váczi kerület 3656, apadás 
16. Gödöllői kerület 11925, szaporodás 772. Monori 
kerület 6306, szaporodás 817. Abonyi kerület 4493, 
szaporodás 78. Alsódabasi kerület 5700, szaporo
dás 484. Dunavecsei kerület 3305, szaporodás 60. 
Dunapataji kerület 5418, szaporodás 22. Keczeli 
kerület 4550, szaporodás 183. Fülöpszállási kerü
let 7160, szaporodás 145. A választók összes száma 
61712, szaporodás 3025, vagyis 5.11 százalék. E  
kimutatásban nem foglaltatnak benn az önálló kép-

! viselőküldési joggal biró r. t. városok.

— A félénk tőkepénzesek tanulságára.
Azok,kik a háborús hírek hatása alatt betétjüket kive
szik a takarékpénztárakból, hogy otthon elrejtsék, 

i tanulhatnak az alábbi két esetből, melyekről Pös- 
tyéuből kapjuk a hirt. Krc Pál osztrói lakos a 
háborútól való félelmében kivette egyik ottani pénz
intézetből 8000 koronáját és hogy az teljes biz
tonságban legyen, elásta kertjében. Krc Pál más
nap a pénznek csak hült helyét lelte. Valaki kileste, 
hogy pénzt ásott el és az ej folyamán ellopta. A 
háborútól való félelem okozta pénzfelmondásnak 
egy másik áldozata is van. Zaskó József drótos, 
aki szintén fölvette egy pénzintézetnél volt 350 
koronáját, melyet éveken át kuporgatott, magánál 
tartotta nadrágja zsebében, de a korcsmában ellop
ták tőle.

— Egyleti közgyűlés. Az aszódi betegse- 
gitő és szegénysegélyző egylet, amely a jótékony
ság terén immár 52 évi eredménydus működésre 
tekinthet vissza, f. évi január 6-án, Vizkereszt nap
ján, délután tartja évi rendes közgyűlését az izra
elita hitközség tanácstermében.

— Megszűnő lap. A Vácz és Vidéke cimű 
hetilap, a váci járásnak és a váci járási közműve
lődési egyletnek hivatalos lapja, amelyet nagy 
reményekkel most egy éve maga Ivánka Pál a váci 
járás főszolgabirája — a nemzeti társadalom szer-

! vezése érdekében — hivott életre, december végé
vel megszűnt. A szerkesztőség az utolsó számban 
búcsúzik közönségétől és a lap megszűnésének 
ól ául a közönség közönyét és kellő pártolás hiá
nyát jelöli meg.

— Távozó tanító. Az aszódi izrae
lita iskolát nagy veszteség fogja érni Klein 
Izsó tanító távozásával. A kitűnő tanfér- 
fiút ugyanis a héten egyhangúlag meg
választották a besztercebányai izraelita 
iskolánál megüresedett tanítói állásra, 
amelyet már néhány hét múlva kell elfog
lalnia. Amennyire örülünk erkölcsi sikeré
nek és annak, hogy helyzetének javítását
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célzó eme törekvésével nem vallott kudar
cot, annyira kell sajnálnunk távozását, 
mert hat évi, a gyermekek előmenetelét 
illetőleg is eredménydus működésével 
megnyerte a szülők és hitrokonai nagy
mérvű bizalmát és rokonszenvét, akik 
csak nehezen fognak tudni megválni gyer
mekeik ilyen kiváló tanító-nevelőjétől. Ki
sérje a szerencse elfoglalandó uj állásában !

— A pestvidéki büntető törvényszék 
beosztása. Félix Antal dr. a pestvidéki törvény
szék elnöke, most tette közzé a pestvidéki törvény
szék 1913. évi beosztását. E  szerint vizsgálóbíró 
Hajós Géza dr., helyettese Neuberger Aladár dr., 
vizsgálóbirósegédek: Reismann Rezső dr., Arday 
Janka Barnabás dr. és Horváth Ernő dr.

Vádtanács: Elnök Kiss Gyula dr. táblabiró, 
bírák : Schiller Bódog és Kesselbauer Ödön.

Esküdtszék: elnök Bánó József táblabiró, 
helyettese Csengery Miklós dr.

Büntető főtárgyalási tanácselnökök: Bánó 
József táblabiró, Csengery Miklós dr. és Dimsits 
Sándor dr. törvényszéki bíró, Az esküdtszék és 
büntető főtárgyalási szavazó b írá i: Sz. Kiss Gyula, 
Róth Végh István, Rexa Viktor, Neuberger Aladár, 
Fábián Béla dr., Karay Pál és Schiller Bódog.

A büntető felebbviteli tanács elnöke K. Nagy 
Sándor.

—  Aljegyző-választás A galgahévizi rend- 
szeresitett aljegyzői állásra Mattyasovszky Ferenc 
okleveles jegyző egyhangúlag választatott meg. A 
község ő benne kiváló tisztviselőt nyert.

— Katonai előléptetések A jinuári csil
laghullás alkalmával Kaumayer Alfréd és Katona 
Henrik aszódi tartalékos hadapródók honvéd zász
lósokká neveztettek ki.

— Az aszódi automobilgyár telepengedé
lyezése ügyében helyszíni szemle tartatott a javító 
intézetben, amelyen Brooser Mór ipari főfelügyelő 
és Sáikány Ernő főszolgabíró is részt vett. Agyár 
építését már meg is kezdték.

— Amikor a provizor nem aludt.
Egy vidéki ur újévkor beállít a patikába. 
S. provizor, aki a Szilveszter-esti emlékek
től még nem tudott szabadulni, álmosan 
kotyvasztja az orvosságot. Végre elkészült 
vele és átszolgáltatja a várakozó urnák, 
aki gyorsan távozik. Minthogy újév napja 
van, X. ur nem mulaszthatja el, hogy 
újévi gratulációját egy itteni ismerős csa
ládnál személyesen át ne adja. Mikor 
odajön, már többeket ott talált. Mint
hogy ezek a vendégek előbb jöttek, előbb 
is távoznák. Véletlenül a kalapjuk hasonló 
és hogy a másét el ne vigyék, hát meg 
is nézik sorban a kalapok szokásos jelzé
sét a kalap bélésén. Egyszerre csak nagy 
hahotában tör ki az egyik távozó vendég, 
amint egy kalapot felvesz és beletekint. A 
többiek erre nagy kíváncsian szintén bele 
kukkantanak s általános lesz a derültség. 
X  ur meg nem állhatja, hogy a nagy 
derültség okát ő is megtudhassa. Nézi ő 
is a kalap belsejét s nevének kezdőbetűi 
mellett a következő figyelmeztetést olvassa :

Használat előtt jól felrázandó.

X. ur erre dühösen kitépi a cédulát s 
újév napján elátkozza az álmos provizort, 
aki az orvosságos üvegre való figyelmez
tetést a kalapjába ragasztotta.

— Képviselőtestület- és elnökválasztás 
az izraelita hitközségnél Az aszódi izr. hit
község — amint azt a legutóbbi számunkban je
leztük —  múlt hó 31-én választotta meg há
rom évre képviselőtestületét és elnökét. Elnökké

ismét dr. Hacker István lett, aki már évek hosz- 
szu sora óta, —  néhány évi megszakítással — 
viseli az elnöki tisztet és akiben a hitközségi 
tagok bizalma túlnyomó többségben ez alkalom
mal is összpontosult. Az uj képviselőtestület tag
ja i : virilis jogon Brüll Soma, Weiner Dávid, 
Fleiszig Mór, dr. Gál Adolf, Markbreit Zsigmond, 
dr. Rendes Dezső, Vas Mór, Diamant Mór. Meg
választattak a dec. 31-én lefolyt választáson: 
Hermann József, Fazekas József (uj), Lengyel 
József, Dénes Jenő (uj), dr. Faludi Sándor (uj), 
Btichler Nándor (uj), Reiner józsef és Kaufmann 
Imre. Póttagok lettek: Vas József, dr. Gliick Adolf 
és Diamant Márton. A képviselőtestület megala
kulása alkalmával a tisztségeket a következő
képpen töltötte be: Hitk. alelnök lett: dr. Faludi 
Sándor, pénztárnok: Dénes Jenő, ellenőr: Vas 
Mór, templomgondnokok lettek: Hermann József 
és Lengyel József. Számvizsgálók lettek : Büchler 
Nándor és Fazekas József. Ez alkalommal meg
alakították az iskolaszéket is, melynek hivatal
ból tagjai dr. Hacker István hitk. elnök, Schreiber 
József rabbi és Klein Izsó tanító; választás utján 
tagjai lettek dr. Faludi Sándor, dr. Gál Adolf, 
dr. Rendes Dezső és Büchler Nándor.

— Templom építése Galgamácsán A
galgamácsai róni. kát. templom összes építési mun
kálatainak, nevezetesen: I. föld, kőműves, elhe
lyező és rabicz, II. kőfaragó (miikő), III. ács, 
VI tetőfedő, V. bádogos, VI. asztalos, lakatos, 
mázoló. VII. üveges munkáknak biztosítására, 
a földmivelésügyi minisztérium nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdet. Ajánlat úgy az öszmunkára, 
mint az egyes munkanemekre, valamint egyes 
munkacsoportokra is tehető, azonban az össz
munka, vagy a csoportmunka ajánlattevők tűrni 
tartoznak, hogy ajánlataikból azon végösszegének 
50 o/o-ig egyes munkanemek esetleg kivehetők s 
más ajánlattevőknek odaitélhetők legyenek. Az 
ajánlatok január 27-én d. e. 11 óráig a magyar 
királyi gazdasági műszaki hivatalhoz (V. Zoltan- 
utca 6 IV. em.) nyújtandók be hol azok ugyan
aznap déli 12 órakor nyilvánosan felbontatnak. 
Bánatpénz 50 o/0.

— Ahol nincs pótadó. A legnagyobb érdek
lődés most a váci járásban a veresegyházi jegyző
választás felé fordul A váci járás főszolgabírája a 
választást január 9-én d. u 4 órakor fogja Veres
egyház községházánál megejteni. De a főbíró hiva
talos híradását jóval megelőzte a korteskedés. Veres
egyház a váci járásnak nemcsak egyik nagy 
községe, hanem népének vagyonossága mellett a 
legjobban szituált fejlődő, haladó község is. Szép 
vagyonnal rendelkezik, mert a nyugalomba vonult 
jegyzője, Ráday János, ki negyven évnél tovább 
volt hűséges sáfárja községének, oly csodás viszo
nyokat teremtett, hogy ma nincs pótadója Veres
egyháznak. Érthető, hogy most ritka nagy érdek
lődés nyilvánult meg. És mégis nem sok név került 
forgalomba : ma a küzdelem középpontjában Rap- 
pensberger István acsai és Erdélyi Zoltán váckis- 
ujfalui jegyző állanak. Huszonnyolc községi kép
viselőnek van joga jegyzőt választani s ezek aligha 
fognak meglepetést csinálni. Rappensberger még 
segédjegyző korából, melyet a községben töltött, 
rokonszenves Veresegyháza magyar népe előtt, 
Erdélyi Zoltán pedig, mint szomszédos községi 
jegyzőt ismerték meg s munkássága és szorgalma 
révén lelt egy tekintélyes páit jelöltje. A múlt hét 
közepéig ő volt a községben a helyettes jegyző is, 
a mi tudvalevőleg nagy „fór* egy pályázónak s 
mégis azzal a szenzációval szolgált, hogy hirtelen 
lemondott a helyettesítésről és visszament falujába. 
Ezt aztán azzal magyaráztak, hogy Rappensberger 
Istvánnak nagyobb a pártja és győzelmi kilátásai 
a legjobbak Annyi bizonyos, hogy most Szabó 
László őrszentmiklósi körjegyző a helyettes Veres
egyházán. Annak illusztrálására, hogy mekkora az 
érdeklődés a kilencedikén végbemenő jegyzőválasz
tás iránt, közöljük azt a híresztelést, hogy Veresegy
házán nem a nevek, hanem a katolikus és refor
mátus lakosság fog mérkőzni 9-én. A két nagy 
párttal rendelkező jegyző közül ki lesz a győz
tes, egy héttel a választás előtt, merész lenne

jóslásokba bocsátkozni. Annyi bizonyos, hogy 
inellettük sok lesz a pályázó a győzelem vajmi 
halvány reményével. Mindenesetre függ a válasz
tás eredménye attól, hogy Ivánka főszolgabíró 
törvényadta jogánál fogva kiket fog jelölni. A 
választás azonban még sem lesz meglepetés, mert 
ismeretes a főszolgabiró egyenessége, hogy res
pektálja községei kívánságát és rendesen jelöli 
is azokat a jelölteket, akik közül akarnak válasz
tani. Ez esetben pedig Erdélyi és Rappensberger 
az a két jelölt, akik közt fog az érdekes válasz
tási harc eldőlni.

— Falusi iskolában történt: A tanitó fel
hívja a gyerekeket. Mondj egy számot! A gyerek 
gyorsan kivágja : 44 fillér. A tanitó a mellette 
ülőhöz fordul: Javítsd k i ! A nebuló bátran ki
vágja 110 fillér. A tanitó bosszúsan fordul a 
harmadikhoz: No mond meg te: mi itt a h iba? 
Az, hogy 220 fillér. Ej -- kiált a tanitó —  mind
hárman számot mondtatok, de mit akartok a 
fillérből? Azt —  felelte egyszerre a három gye
rek —  hogy ennyi fillérbe kerül az Oroszlán 
Mentből sósborszesz különböző nagyságú üvegje. 
Jól van — válaszolt a tanitó —  nem árt tudno
tok : mibe kerül a ti legnagyobb jótevőtök.

Közgazdaság.
Gazdakörök, tejszövetkezet és állatbiz

tosító szövetkezetek alakítása. A gazdakörök, 
tejszövetkezetek és állatbiztosító szövetkezetek erköl
csi és anyagi hasznáról minden gazdának tudo
mása van, de kevés helyen van oly ügy buzgó férfi, 
aki ezek megalakítását kezébe veszi. Szíveljék meg 
ezt gazdáink. Itt a tél, folyamán sok üdvös dol
got meg lehet valósítani és ezen testületeket a vár
megyei gazdasági egyesülettel szervi összekötte
tésben életre kell hívni. Mintákat szívesen küld a vár
megyei gazd egyesület (Budapest vármegyeház), 
sőt az egyesület tisztviselője minden költség nél
kül szívesen kiszáll a helyszínére a megalakítás 
és útbaigazítás megadása végett. Csak írni kell.

A vármegyei gazdasági egyesület (Buda
pest, vármegyeház) a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megyei gazdák képviselete, mely a vármegye gaz
dasági fejlesztését tűzte ki fő célul. Ebbe a testü
letbe minden vármegyei gazdának be kellene lépni, 
hogy erőssé tegyük hivatása teljesítésében.

A tagdij csekély. Rendes tagok évi tagdija 
10.— korona. A kedvezményeseké (kisgazdáké) 
évi 4 — korona. Ezért minden tag a „Magyar 
Földmives* heti szaklapot és az egyesület értesí
tőjét ingyen kapja és részese lesz az egyesület 
által kifejtett hazafias munkának. Ott pedig hol az 
egyesületnek legalább 20 tagja van, önként kiala
kul a községi gazdakör, s a tagdijak fele ennek 
a céljaira fordittatik. Lépjen be ezen testületbe 
minden gazda! Belépési nyilatkozatokat küld az 
egyesület titkári hivatala Budapest (Vármegyeház )

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

H irdetm ény.
Az aszódi máv. áruraktárban f. évi 

január 9-én d. e. 9 órakor egy drb.

5. F. jelzbfi
V a r r í g f p  51 l(g. gőngysnlyban

fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából 
Halász s. k.

állomásfőnök.
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Kawa-5antal-Kapsz«lál(
kitűnő szer húgycsöfolyás, kankó, herelob, 
hólyaghurut és idült fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

Dr. Bojta-JnjcHcií 1
dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1 üveg 
1 kor. 60 í i l l ; ehhez egy fecskendező fér
fiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fill. Ered
ményért kezesség.

ItníVwsal-Ftaid t t s
testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fog
fájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üveg
cse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fill.

5Hrtba«el5K . M . Ö ' “í "
Temesvár, Erzsébetváros

X I V . ,  jtttnyadi-nt 30.
ViszontelárusitóH fényesen dijazVa.

1 TISZTÁN |
^  és világosan úgy kérje és fo- $

gadjael.haszappantvesz, hogy i
}  KOLOZSVÁRI *
|  (HEINRICH-FÉLE) |
^  Glycerin szappan $
% Tojás „
& Mandula „ 0
|  Márvány „ |
X  A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért í  

^  lett világhírű, mert a legdrágább és ^  
teljesen ártalmatlan anyagból készíti ^  

0  szappanait. □ □ □ ^

BENCZE FERENC Báli meghívók,
oki. palkotó és kocsi kovács,„cslcr ,akodalnl| me(;hlvók, e,jeg>!ési ciesilésck.
H Ászodon fi egyszerű és legdíszesebb kivitelben azon-
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasalást, nal elkészíttetnek. A Petőfi-nyomda könyv- 

esetleg teljes elkészítését is, átalakítást és kötészete ajánlja magát egyszerű és disz- 
javítást. Gazdasági gépek és eszközök javi- kötések legszebb kivitelére,
tását és a szakmába vágó építkezési műn-

k o c s i r u g ó k  Az aszódi
készítését, melyek könnyűségükhöz képest k t a n f o l y a m
szilárdabbak mint bármely gyári kocsi- S f o n t  k ü l ö n b ö z ő  k o s a r a k -
mgó Bpesten a legjava kocsigyártók által f á i  naP V O Ö b e l a d ó  k é < t? /p ffp l  
kipróbálva es állandóan rendelve van. Ennél- . eiUUO K L S Z ie t ie i  r é t i
fogva uradalmakba tejes és más teherhordó d

nmgrend ?̂hetö'* 50 mm' r e n d e l é s t
Legpontosabb kiszolgálás. P R ezső, i g a z g a t ó - t a n í t ó ,  
Árajánlattal szívesen szolgál. Ü g a z d a k ö r  j e g y z ő j e .
Aszódi „Petőfi" könyvnyom da nyomása.

Ha bárminő

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

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.
Nagy üveg K 1.10fillérbe, Óriási üveg K 2 20 fillérbe 

kerül minden gyógyszertárban vagy üzletben. 
6—12 Főraktár:

Pr oko pov it sch  Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

Szenved Ö n ?
Bántja a köszvény ? Fáj 

I a feje vagy foga? Van- 
1 nak fájdalmai a karokban 

vagy a lábszárakban ? 

Fáj a dereka vagy háta ?
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