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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
njjomddban, Aszód, Főút 482. szám.

Községi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

évi február hó 26-án d. u. 2 órakor köz
gyűlést tartott, amelyben a vadászati jog 
bérletére vonatkozólag — az aszódi szerve
zett közbirtokosság óhajára — úgy határo
zott, hogy a vadászbérletet csak 6 évre adja 
ki dr. Bentsik Géza helybeli lakosnak. A 
másik tárgy : Sárkány László ajánlata volt, 
a gyógyszertár épület és a Sajóssy-féle ház 
közötti közterület megvétele tárgyában. Ebben 
úgy határozott a közgyűlés, hogy hívja fel az 
elöljáróság az ajánlattevőt az ajánlatnak írás
ban való benyújtására és annak megjelölé
sére, hogy mily célra és ki részére kiváltja 
azt a területet megszerezni. Csak ezután 
kíván a közgyűlés érdemileg határozni ez 
ügyben.

Szeretet a nevelésben.
(Folytatás és vége.)

Neveljük tehát szeretetre a gyermeket.
O h ! hisz a gyermek lelke oly fogékony a 

szeretet iránt, oly meleg érzelemmel, őszinte 
vonzódással tud mindenkit és mindent sze
retni, ha életre ébreszti szülő és nevelő ez 
érzést.

Szivecskéjének gyengéd szeretetét ép úgy

Felelős szerkesztő: DR. 6LÍKK ADOLF. Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 

Szerkesztő : VAS JÓZSEF. a kiadóhivatalban előre fizetendők.

érezteti szülői, testvérei, játszótársaival, mint 
kiterjeszti azt a ház szelid állataira a kutyára, 
a doromboló macskára, csicsergő madárkára, 
színes bogárkára. M ily édes érzés tölti el a 
szülők s nevelők lelkét, ha a gyermek szi
vében e nemes tulajdonságot mennél na
gyobbra nevelhetik.

Fontos, ha meggondoljuk, hogy ugyan
ezen fogékonyságánál fogva a gyermeki lélek 
rossz környezetében előforduló rossz példák 
mérgező szavak, vadabb kedélyű, vásott 
gyermekekkel való pajtáskodás és más káros 
hatások következtében, épen olyan könnyen 
felébredhet, megerősödhetik benne az önzés, 
szeretetlenség s ezek nyomán a rossz tulaj
donságok egész serege, ha mi nem neveljük 
a szeretetet s lehetőleg nem óvjuk őket ama 

| hibáktól.
Mondjam-e, hogy az igy eléktelenitett 

ember, átka és terhe embertársának éppen 
úgy, mint önmagának.

Ha tehát szülő és tanító azt hiszi, hogy a 
gyermek eléggé elsajátította a korát megillető 
tudományokat, mikor a szülő dicsekedve 
mutatja gyermekét a rokonok és ismerősök
nek, sőt az iskolai éiiesilő is tanúskodik 
szorgalma és előmeneteléről, még nem 

| mondhatjuk joggal, nem illet-e vád ben
nünket.

Lehet a gyermek akár kis tudós is, de ha 
elszáradni hagytuk lelke legszebb virágát a

szeretetet, müvünk csak kontár lehet. Ha 
szivében nem vert erős gyökeret, a szülők 
és nevelők mulasztása folytán a szeretet, 
úgy lehet majdan belőle rossz szivü, kegyet
len, önző ember, ki a nyert ismereteket és 
ügyességeket embertársai megrontására hasz
nálja fel, aki soha sem fog embertárs^, javára 
valamit tenni, hanem mindig saját önző, 
sokszor aljas érdekeit jó és rossz utón egy
aránt hajhászni.

Tudhatja a gyermek a vallástant (pardon 
újabban erkölcstant), de ha nem ébresztettük 
fel benne az Isten és emberek iránti sze
retetet, ha gondolatait szabatosan tudja ki
fejezni szóban és Írásban, ha könnyed biz
tonsággal tudja megfejteni a legnehezebb 
mennyiségtani példákat, de nem irtózik má
sok megcsalásától, ha tud beszélni a nem
zeti hősök dicső tetteiről, de elmulasztották 
őt szülői s az öregek iránti tisztelet és sze
retetre nevelni, ha nincs irgalmasság szivé
ben, ha nem tud szánakozni, részvétet érezni, 
akkor szülő és nevelő nem jól végezték fel
adatukat.

Ha azonban alkalmunk vau meggyőződni 
arról, miként csillan meg a részvét és szá
nalom könnye a gyermek szemében, s látjuk 
arcára rajzolódni a rokonérzést alkalomsze- 
ríileg, úgy nyugodtak lehetünk, mert érezzük 
a szeretet melegét, mely a gyermek szivében

Párbeszéd. -
— Irta : Schneider O szkár -

Előadták a Polgári Kör kabaréján 1913. február hó 

22-én Schneider Oszkár és Roth Kálmán.

Dicsértessék biró uram !
B. M indörökké!
K. Mi jót olvas biró ur abbul az ujság- 

bul ?
B. Hát csak nézem a világ folyását, mert 

hát ilyen magamfajta biró embernek jó min
denféléről tudomást szerezni, meg a jó pap 
is hotig tanul.

K. Hát aztán mi újság az nagyvilágba ?
B Hát mi volna más. Hát megest katona 

kő’ a császárnak.
K. Eddig is vó’t néki d . . .  vei.
B. Az néki mind kevés. Bizton már me

gest valamelyik fránya szerbje, vagy olája 
kezd ugrándozni.

K. Hát közibéjük kék ütni. Biró uram kék 
oda. ügy közibéjük suhintana, mint vasárnap 
a Weisz zsidónál a legényeknek.

B. Hát ha csak a’ kéne, meg is tönném, 
de majd elvégzi helyettöm a flóta.

K. Hát aztán mi az a flóta?
B. Hát az valami csudálatos akkurátusság 

lehet, azt mondom komám, nie’ tavaly is hogy 
az a frányi Nikita császár annyira rezoniro- 
zott, hál csak a mi császáiunk Ferencz Jóska 
kimaséroztatta őket, őzt vagy végig blokád-

ták, hogy mingyár abba hagyta a rezoniro- 
zást.

K. Ü’ a szent verje meg, törüközhetelt is 
utána. Hat mit csillának az ország házába ?

B. Hát csak kőiik azoiszág pizil, meg hó 
kimennek, hó hegyimnek.

K. Nincs ott minden röndibe.
B. Má’ meg hogyne vóna, nem értöd azt te.
K Ma’ hogyne érteném, mikó’ a kővető

ket úgy kihajigálik onnan, mint az részög 
embert az kocsmábó*.

B. Né, ammá’ igaz, nie’ most az Andrássy 
gerófot is úgy kidobták, hogy ü maga se 
tutta mé’.

K. Hát azt ki parancsolj aztat?
B. Hat látod, hogy nem értöd. Néköm 

ugyan az politikába nem igen szabad avat
koznom, mert hivatalos szömély vagyok, de 
hát néköd, ülj le má’ egy kicsit, elbeszélőm, 
de csak úgy titokba.

K No má ezt végig haagatom.
B. Hát a mutkor az Andrássy geróf meg 

a Tisza Esván nagyon összegyűltek, az 
enyök, aki ott az gyűlésen az biró, sehogy 
se tudott köztök röndöt csinyáni. Vátig 
monta az Andrássy gerófnak, hogy kuss, a’ 
csak nem akart rá haagatnyi, azt monta, ö 
tette le a garast. De az enyök meg azt 
monta, hogy a Tisza Esvány garasa már 
régen az ő zsebibe vagyon, hát azé’ is a 
Tisza Esvány beszéltet.

K. Csak nem ?

B. De bi’on. Azt hogy az Andrássy geróf 
nem haagatott, hát csak kikajátott az Gerő 
kishirónak, hogy vigye ki. Ammeg ki is vitte.

K. Fránya bírája.
B. Monta is az aszódi biró, hogy ő is 

úgy szeretné csinyáni az Jankó Béla úrral, 
majd e’menne oztán a kedve az apellációtul.

K. De csak nem jő van ez igy, beró uram, 
ma’ negyvennyócban széjjel is szőtték vóna 
azt az euököt.

B. Hát biz, mög is érdemölné most is. Jaj, 
máj’ mit rnontam. A szent verje mög.

K. E’nye béró uram, tá* mán kend is 
mungó lett.

B. Ne szój, te istentölen, má’ hogy vónék 
a’, de nem szóhatok, mert még e’tösznek 
valahová slovák országba.

K. Má’ hogy tönnék. Ki halott má’ olyat, 
hogy bérót e’tönnének.

B. De biz úgy lössz e’ ez’tán. Me’ álla
mosítva löszünk, mint az Pösten az rend
őrök.

K. Hát ha e’töszik, e’megy. A hazáért 
szenvedni kő ’.

B. Hát ha csak ide a közeibe raknának, 
Ikladra, vagy Domonyba, még csak valahogy 
e’szivelném, de má’ mösszirc nem igön sze
retnék mönni.

K. Domonba most azt mondik, úgy néz 
ki a jedző ur, mint az szerecseny gyerök az 
hatvani vásárba.

B. Má’ most nem, me’ Pestön van az



fellángolt s e láng lesz vezére az élet viha
rában Gáspáry József.
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Az Aszódi Polgári Kör 
mulatsága.

Február 22-én tartotta a Polgári Kör idei 
farsangi mulatságát, mit — mint minden 
évben szokás — kabaré előadással kölött 
egybe. S ép ez utóbbi körülménynek kö
szönhette az anyagi siker mellett azt a fé
nyes erkölcsi sikert, miben valamennyiünk
nek része volt. Aszódon még nem volt mu
latság, melyen annyian és az aszódi társa
ság minden rétege oly mértékben képviselve 
lett volna, mint itt volt. Társadalmunk szine- 
java megjelent és élvezte azt az igazán ma
gas szinvonalon álló kabaré előadást, melyet 
fiatalságunk produkált nagy és művészies 
előkészültséggel. Általában tapasztaljuk, hogy 
most Aszódon és vidékén olyan fiatal gárda 
van, mely képes gyakran szerepelni és 
mindemellett igen változatos műsorral szol
gálni és — ami a fő : saját szerzeményű 
dolgaikat is képesek a színpadra vinni meg
lepő sikerrel. E gárda vezetője természetesen 
a mi közkedvelt Schneider Oszkár barátunk, 
aki ezen a kabarén is fáradhatatlan buzga
lommal szervezte, tanitolta a szereplőket és 
ő maga is fellépett saját szerzeményű dialóg
jában.

De nézzük csak sorba: Az 1. szám — 
miután Schneider Oszkár az előadást szel
lemes konferálásával megnyitotta — zene 
volt, mit Filipek, Rosner, Boldis, Libucz és 
Hartyánszky urakból álló zenekar adott elő. 
Valamennyien az újonnan alakult aszódi 
zeneegyesület tagjaiból valók, akik megmu
tatták, hogy együttérzéssel, összetartással 
milyen művészies játékkal szolgálhatnak kö
zönségünknek.

Ugyanez a társaság a 3-ik számban is

képive az pucerájba. A mutko’ monta az 
domonyi bíró, hogy ü má’ látta is a fél ké
pit. Ammá’ olyan tiszta, mint a ma született
g Töké.

K. Frány embürök is azok a doktorok, a 
mutkó’, hogy bent vó’tam Aszódon, hát olt 
összegyüttem egy katonacimborámmal, hat 
csak mondom néki, hogy mi járatba vagy 
koma. hát csak azt mongya, itt vó’tam az 
Rendes kerületyi orvosnál, hát tán beteg 
vagy, aszóndi, hogy ü nem beteg, csak fogat 
vó’t rakatni.

B. Mi a frányát ?
K. Hát mondok néki má’ olyat ne beszéjj. 

ma’ azt láttam, hogy szómét raktak be, de 
nem is vó’t az igazi, csak nem tudott vele 
látnyi. Aszondik, hogy bizony ez akkuraiu 
sobb, mint a régi vó’t, amit az bucsukó’ ki
ütöttek a helyibő’, aztán nagy hirtelen az 
markába köpte, hogy nizzem mög, möndok 
nizi a főne

B. Nem is tud az azza’ rágni.
K. É n isa ’inondó vó’tam, montam is néki, 

hogy komám avva’ csak a vizet tudod meg
rágni, aszondi, hogy megrágj még a vasat

B. Mög a főnét ?
K. Hát azt fogattunk, azt bementem az 

Hermanyhoz, azt vötlem kiflit, azt úgy mög- 
rágta, mint a sömmit.

B. Bizton friss vó’t, vagy fél pofára rágta
K. Igaz, hogy annapi vó’t, de köményebb 

vó’t mint az csizmám talpa, aztán meg fi-
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fellépett. Itt is magas szinvonalon álló játé
kot mutattak be.

2. „Vallomás" (dialóg), előadták Némedi 
I. k. a. és Walla L. ur. Jól fogták fel sze
repüket, igen értelmesen játszottak.

4 Bruckner Jenő ur lépett fel saját szer
zeményű szép magyar nótáival. Magyarosan 
és érzéssel énekelt, de nótáit még énekénél 
is szebben kisérte hegedűjén. Sokszor meg 
kellett ujráznia darabjait.

5. „Tangó" (dialóg) előadták Pálus Giziké 
k. a. és Zsolnai Tibor ur. Nagy készültség
ről tanúskodtak, jól játszottak és a dialóg 
végén sikkesen táncolták a tangó egy rész
letét.

6. „Paraszt"-dialóg, előadták Schneider 
Oszkár és Rotli Kálmán urak. Schneider volt 
a bíró, Roth a „pógár“ -ember. A dialóg telve 
volt helyi vonatkozásokkal és mulatságos tré
fákkal. Érdekességénél fogva tárcarovatunk
ban közöljük. Remekül játszottak mind a 
kelten, de hiszen felesleges ez urakat d i
csérni, ők már néhányszor megmutatták, mit 
lehet vidéken — szájunk ize szerint produ
kálni. A hatás frappáns volt, előadásukat 
óriási tetszés kisérte és játékuk végeztével 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta őket a 
publikum.

7. Weiner József ur jól sikerült alkalmi 
kupiéival fejezte be az előadást, aki még 
külön dicséretet azért is érdemet, mivel az 
egyes számok közötti hézagokat szellemes 
„vice" konferálásával töltötte be.

Előadás után a Polgári Körben megszokott 
kedéllyel tánc volt világos kivirradtig. r.

*

A Kör elnöksége ez utón is hálás köszö
netét fejezi ki a kabarén közreműködőknek, 
akik az estélyt önzetlen fáradozásukkal oly 
élvezetessé tették. De köszönetét mond azok
nak is, akik megjelenésükkel a mulatság er
kölcsi és anyagi sikerét előmozdítani szíve
sek voltak.

A mulatságon felüifizettek :
Beke Gyula, Bolla Lajos, Bűchler Nándor,

gyelem, hogy egész pofával rágja, aztán ki
köpte az fogát, o/t az áné/i kínnál moso
gatta, me’ azt monta néki az doktor, hogy 
minden evés után meg kő’ pucováni.

B A fene mög nem ölte ?
K. De bi’ou, c>ik aszondi, mikó* beszél, 

akkó’ a nyelve mindig beléül az fogába, o/t 
nehezére esik az beszéd.

B. Akkó’ az nem is biró embörnek való.
K. Hát őzt azt niontani néki, mikó’ be- 

szész köpd ki, ha mög nem beszesz, vagy 
öszöl, hogy ne lássák, hát lődd vissza. Úgy 
is vó’t. Azt egész fáintossan e’beszilgettünk.

B Ne mond, hát ha nem csinyája az a 1 
franya doktor az valami nagyon derágan. 
még egy kettőt még én is hozok belüle, va
sai kő’ az asszonynak.

K. Nem úgy van ám az, béró uram, nagy 
sorja van annak.

B. Csak nem ?
K. De b i’on, én is megpróbá’tam.
B. Tán néköd is van ?
K. Néköm nincs, me’ nem tuttam az 

doktorra’ összegyünui, e’inentem én is hozzá, 
néköm is a tavai bucsukó kivertek vagy 
négy fogam, mondok vöszök a helyibe ilyen 
úri fajtát, hát csak e’mök a doktorhoz, azt 
mondók, aggyek nékem abbu’ az ócska fo- 
gakbu’, de éppen olyan lögyék, mint azé a 
boldogi einböré. Aszondi, nem ugy van az. 
Az csak béütet egy nagy szikbe, azt a lá
bával e’kezdi billegtetni a sziköt, mint az

Diamant Márton, Dolinszky Pál, Elefánty 
Kálmán, dr. Faludi Sándor, Fekete Adolf, 
Franki Mihály, Gáspári J., Gyombola István, 
Haulits Ödön, Hajgató József, özv. Horváth 
Ferencné, Horváth Mihály, Hőrcher Gyula, 
Kallós József, Konkoly Imre, Leopold Zsig- 
mond, Menc/elesz Jenő, Novák Ervin, Neu
mann József, Pálinkás István, Prunner M i
hály, Pollacsek Dezső, Rab Vil-mos, Sárkány 
Ernő, Sárkány László, Sándor Ferenc/, Sajósi 
János, Soóslmre, Száder Ferencz, Széli Jó
zsef, Torda Mihály, Vas József, Vas Mór, 
Walla Ákos, Zderka Gyula.

Jegyeiket megváltották : Dr. Preszly Ele
mér, Wahl Ernő és Petrik Sarolta

A kör könyvtára javára körülbelül 250 K 
tiszta jövedelem maradt.

1914. március 1.

Strófák.

Régen nem vettem nuir kezembe a tollat, 
Hűtlenséggel Múzsám jogosan vádolhat.
Ám a Múzsa azért nem soká volt árva, 
(Ilyen csinos hölgynek könnyen akad párja.) 
Tette neki szépet a „ Pletykák“ költője 
Sok szép magyar nóta ünnepelt szerzője.

Langyos tavaszi szét mozgatja a léget,
A nap is ragyog már, azért még nem éget, 
Medvének is immár meleg lesz a barlang. 
Hetin vagyunk a böjtben, lezajlott a farsang. 
Utolsó akkordját hallottuk vasárnap. 
Gondolatim mostan vissza-vissza szállnak, 
Színes tarka képek százát látni vélem,
Háti ruhás párok táncot járnak kürtien,
— Szóval bál volt kérem a Polgári körben.

Kabaréval kezdték és reggel végződött.
Sok gyönyörű ruha, de összegyűrődött,
Sok apró leányláb hajnalig nem fáradt 
Csak nehezen tudták otthagyni a bálát.

kántor vasárnap az templomba az orgonát, 
azt csak gyűli velem az szék fölfelé. Mon
dok ez nincs röndin, azt kiugrottam.

B. Kiugrottá a doktortu’ koma ?
K. Dehogy, a székbű’, mondok én nem 

akarok az padlásra mönni, aszondi nem is, 
csak tyükörre’ belenéz majd a számba, mon
dok má’ hiába nézi, me’ má’ a fog ugy sincs 
ottan, azt otthagytam a regimencz orvosna’, 
mikor vi/um reperumot irta, aszondi nem is 
arra kiváncsi, csak a helyire, mondok az 
inas. Azt vissza ü’tem a szikbe, hát előveszi 
a tyükröt, azt belétöszi a számba.

B. A falru’ ?
K Nem, olyan kicsi tyükröt, valami pa- 

lajbás/ra vó’t ráakasztva. Aztán végig ver
desi a fogaimat olyan piszkálóvassal. Aszondi 
egyször, hogy ide hidat kék csinyáni.

B Hidat?
K. Hidat, mondok az én szám nem gya- 

logut, hogy hid kéne bele. Aszondi nem is 
olyan hid az, hanem fogabku’ van, mög 
aranybu’ kék csinyáni. Mondok azé a bó’dogi 
einböré csak a röndös fog. A’ fogbu’ van. 
Néköm is olyan kő’ , hogy hó’ kiköpi az em- 
bör, hó’ betöszi. Aszóndi, olyat oda is csi
nyáni, amit nem lőhet kivönni. Mondok nem 
is olyan akkuiátus az, me’ azt könnyen ki 
lőhet ütni. Aszondi, hogy az övé is olyan. 
Mondok nem is mén a doktor ur búcsúra. 
Aszondi jár ű, de ott nem ütnek fogat. Mon- 

j dók zsidó búcsú lehet is az. (Folyt, köv.)
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. Sziinórakor pedig a jókedv hogy tombolt, 
Ragyogott az arca mindnek, aki ott volt.
Az első köszöntőt Bencsok János mondja, 
Mindenre kiterjed a figyelme, gondja.
Majd Faludit kérik, hogy ö is beszéljen, 
Nyomban fölhangzik a háromszoros éljen; 
Ám a doktor fölkel és fejét megrázza,
Hogy ö nem beszélhet, nagyon meg van fázva, 
Berekedt a torka, hangja nagyon csendes, 
/gazolja rögtön mindezt doktor Rendes.
De nem hittek néki, s addig kérték szépen, 
Mig rá tudták venni, hogy ö is beszéljen.

Asztalbontás után a friss csárdás járja, 
Alakul a helyzet, mindnek van már párja, 
Mondhatom mindenki jó l mulatott ottan,
Én voltam ki, mindig nagyot rikkantottam.

Aszódon, 1914. február 26-án.

Josephus II.

Hírek.
— Házasság. Kaufmann József kassai kir. 

javítóintézeti fogalmazó f. évi február 21-én 
tartotta esküvőjét Abaujszepsiben bankai és 
szokolóczi Szluka Szeréna urhölgygyel.

— Halálozás. Özv. Westerslieimbi Wett- 
stein Antaliié szül. nemes Dulovics Natália 
úrnő f. hó 25-én életének 88-ik évében Bu
dapesten elhunyt. Az elhunytat, akiben báró 
Boxberg János galgamácsai földbirtokos 
anyósát, báró Boxberg Jánosné szül. Wes- 
tersheinibi Wettstein Gabriella édesanyját 
gyászolják, nagyszámú előkelő rokonság és 
jőbarátok gyászkisérete mellett a budapesti 
vízivárosi r. katli. sirkertben levő családi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra.

— Kosárk iá llitás Az aszódi gazdakör 8 
hetes kosát fonó tanfolyama ina, vasárnap 
egész nap a készített tárgyakból a gazdakör 
helyiségében kiállítást rendez.

— Közgyűlés. Az aszódi hitelbank és ta
karékpénztár r. t. február 26 án délután fél 
5 órakor tartotta saját helyiségében évi ren
des közgyűlését, amelyen a részvényesek 
szokatlan nagy számmal jelentek meg. E je
lenségnek oka az volt, hogy 9 igazgatósági 
tagot kellett megválasztani és a részvényesek 
emiatt két pártra szakadtak. Egyik párt a 
régi igazgatóságot óhajtotta újból megvá
lasztani, a másik párt elégedetlen lévén az 
eddigi vezetéssel, igyekezett saját pártjából 
néhány uj embert behozni az igazgatóságba. 
A közgyűlést Blumthal Béla hatvani taka
rékpénztári igazgató, közgyűlést elnök, a 
bank egyik részvényese vezette tapintattal. 
A jegyzőkönyvet dr. Bentsik Géza intézeti 
ügyész vezette. A részvényesek a közgyűlés 
folyamán magukévá tették az igazgatóság ja
vaslatait, azokhoz hozzájárultak s hamarosan 
átsiklottak a kevésbé érdekes tárgysorozaton. 
Amikor a választáshoz került a közgyűlés, öt 
részvényes kívánságára titkos szavazást ren
delt el az elnök. A szavazatszedő bizottság 
nehéz munkáját dr. Fodor Gyula, Kövér Jó
zsef és Vas József részvényesek végezték.

Szavazás közben pedig igen érdekes tippelés 
fejlődött a megválasztandó igazgatósági ta
gokról. Végre este 8 óra tájban készült el 
a szavazatszedő bizottság munkájával, amely
nek eredményeként konstatálták, hogy össze
sen 784 szavazat adatott le, amelyből a leg
több szavazatot a következők nyerték el 
Feuermann József (régi), Bentsok János 
(régi), Bentsik József (régi), dr. Deér Endre 
(régi), Diamant Mór ("régi), dr. Glíick Adolf 
("uj), Diamant Márton (uj), Lővy Manó (uj), 
dr. Schaffer Zsigmond (uj). Az eredmény ki
hirdetése természetesen nagy szenzációt kel
tett a közgyűlésben, amelyet azután a köz
gyűlési elnök berekesztett.

Úgy hisszük, hogy a választás eredménye 
csak jó hatással lesz az intézet további fej
lődésére.

— Az aszódi ip a r i-  és kereskedelm i 
a lka lm azo ttak  körének végleges m eg
alakulása. E hó 17-én érkeztek le a bel
ügyminisztériumtól a jóváhagyott alapszabá
lyok és igy ennek alapján f. hó 22-én tar
totta meg alapszabályszerinti megalakulását 
a kör. Az előkészítő bizottság elnöke Bolla 
Lajos tanár ur rövid jelentést tett az előké
szítő-bizottság munkálatairól és bejelentette, 
hogy a végleg megalakulandó körnek 100 
koronát ad át az előkés/itő bizottság, mely 
idáig az előrelátott költségek fejében a tagok 
önkéntes befizetéseiből és a mulatságokból 
befolyt összegből fenmaradt. Egyúttal beje
lentette, hogy mivel az előkészítő-bizottság 
megbízatásának eleget tett, lemond tisztségé
ről és kéri a jelenfevöket, hogy egy alap
szabályszerinti uj tisztikart válasszon meg.

Ezekután áttértek a tisztikar megválasztá
sára, mely a következőkép alakult meg :

E lnök : Bolla Lajos gymn. tanár, ügyve
zető a le lnök: Herényi Rezső igazg. tani tó, 
alelnök : Fiey Jakab, pénztárnok : Radó Hen
rik, ellenőrök: Békéi István és Komlósi Fe
renc, titká r: Székely Farkas, könyvtáruokok: 
Leitner Mór és Sárkány Dezső, könyvtári 
ellenőrök : Guba Emanuel és Löwinger Imre, 
gazda: Menczelesz Jenő, számvizsgálók: 
Breuer Péter, Buciiért Urbán, Jókai Gyula, 
választmányi tagokká : Angyal Aladár, Dalik 
János, llerinanu Rudolf, Kiss István, Kun 
Sándor, Novak Ervin, Riesz Sándor, Rosen- 
berg Jenő, Takács Béla és Vajda Géza, pót
tagokká : Horváth Endre, Rausz Károly, Pol- 
lacsek Lajos, Szelecsényi Sándor és Vas 
Ferenc.

Választás után Bolla Lajos elnök elfoglalva 
helyét, megköszönve úgy a maga, mint tiszt
társai nevében a bizalmat és ismertetve a 
kör jövő programmját az ülést bere
kesztette.

— Fel a m oz iba ! E héten az aszódi 
állandó mozgóban egy igen érdekes műsor 
keretében mutatják be Gorki cimü 3 felvo- 
násos detektív drámát és az ezt követő igen 
érdekes többi műsoron lévő képeket és pedig: 
A fiatal házasok vígjáték, amely sokáig édes 
emlékben marad. Polidor kenyeret szerez 
rendkívül kacagtató. Állattanulmányok ter
mészet felvétel. Duplin életmentő humoros. 
Villamos villa humoros. A jövő héten kerül

bemutatásra fölemelt helyárakkal „Az Orleansi 
szűz* történelmi dráma 6 felvonásban.

— Az aszódi gazdakör f. évi március 
hó 1-én, vasárnap délután 4 órakor, a köz
ségháza tanácstermében tartja évi rendes 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. 
Évi jelentés s az 1913. évi számadás elő
terjesztése. 2. A kisgazda számadásai. Elő
adó : Benkó Mátyás közbirtokossági elnök. 
3. Állatbiztosító szövetkezetek. E lőadó: a 
vármegyei gazdasági egyesület részéről. 4. A 
nemes fűz termelése és a téli kosárfonás. 
Előadó: Herényi Rezső. 5. Indítványok.

— Reumás fájdalmak gyorsan és bizto
san megszűnnek, ha az évtizedek óta bevált 
Kriegner-féle Reparator kitűnő háziszerrel a 
fájós testrészt jól bedörzsöljük. 1 üveg ára
1 korona minden gyógyszertárban. Postán 5 
üveget 5 koronáért küld franco az egyedüli 
készítő Kriegner gyógyszertár Budapest, Cál- 
vin-tér.

— A boldogi tűzoltók mulatsága. M in
den izében jól sikerült táncmulatságot tartott 
f. hó 14-én (szombaton) a boldogi önkéntes 
tűzoltó egylet. A község népe tekintélyes 
számban vett részt s úgy a helyi, mint a 
vidéki intelligencia nagyszámú megjelenésé
vel a mulatság sikerét nagyban előmozdította 
s annak köszönhető, hogy esti 7 órától v i
lágos reggelig szólt a nóta s járt a tánc!

Jegymegváltás címén küldött az Egyesü
letnek: Báró Hatvány Endre (Hatvan) 20 K, 
Nagyteleki uradalom (Boldog) 20 K, Cseszkó 
Károly (Boldog) 2 K, Madár Elkán (Hatvan)
2 K, Kepes József biró (Boldog) 2 K.

Felülfizettek a következők : Katona Endre
6 K 50 f, Rabicz Mihály 4 K, Pásch Béla 
1 K (Kerekharaszt), Ujváry László 2 K, 
Fábry Ödön 1 K (Jaszfényszaru), Schitzhoffer 
Ferenc (Nagytelek) 1 K, Gyárfás Gyula 
(Nagytelek) 1 K, Cseszkó János 1 K, M ilia- 
lovits János 1 K, Sándor János 1 K. Őszi 
János 1 K, Bugyi László 1 K, Záhonyi M i
hály 1 K.

A szives adományokért ezúton is hálás 
köszönetét mond a rendezőség.

— Egyházi közgyűlés. Az ikladi ág. h. 
ev. egyház február 26-án tai tóttá rendes évi 
számadó gyűlését, amelyen az 1913. évi 
számadást változatlanul elfogadták.

—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 
hogy az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 

küldését be kelljen szüntetnünk.

— öngyilkosságok, özv. Blauhacher 
Józsefné szül. Szénási Mária, 60 éves aszódi 
lakosnő e hó 25-én délelőtt eltávozott csa
ládjának lakásáról és nyomtalanul eltűnt. 
Hosszabb keresés után megtalálták őt fela
kasztva a pajtában, de már halott volt. A 
vizsgálat megállapította, hogy e nő már 
hosszabb idő óta nagyobbfoku idegességben 
szenvedett és valószínűleg ennek következ
tében beszámíthatatlan állapotban követte 
el öngyilkosságát.

E hó 24-én a „bagi átjárónál" egy fiú
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holtestére akadtak a vasúti munkások. Rög
tön értesítették a csendőrséget, akik megál
lapították, hogy a holttest Villám Kálmán, 
Villám Mihály aszódi lakosnak fia. Mint a 
vizsgálat igazolja, Villám Kálmán, aki Kómár 
György aszódi cipésznél volt mint tanonc 
alkalmazva, f. hó 23-án megszökött onnét. 
Atyja szeretettel megdorgálta gyermekét s 
utasította, hogy térjen vissza munkaadójához, 
s figyelmeztette ha ismét megtalána szökni, 
akkor szigoruabban fog vele elbánni. A fiú 
látszólag hajlott atyja intőszavára és azzal 
búcsúzott el szüleitől reggel, hogy visszamegy 
Kómárhoz, — ahol atyjának állítása szerint 
a fiúnak elég jó dolga volt mint tanonc — 
de nem ment oda, hanem öngyilkossági 
szándékból a reggeli gyorsvonat elé vetette 
magát.

— Uj tejszövetkezet Az ősz folyamán 
megalakult 1 kiadón a gazdakör. Ezen intéz
mény életképesnek bizonyult, mert tagjainak 
száma azóta megháromszorozódott. S/ivesen 
tanulnak az ottani gazdálkodók a hetenkinti 
összejövetelek felolvasásaiból és máris egy 
nagyon értékes sarjat hajtott törzséből a gaz
dakör: a tejszövetkezetet. Amint Ikladról ér
tesítenek, múlt hó 24-én délután 3 órakor a | 
föld mi velésíigyi m. kir. minisztérium képvi
seletében megjelent dr. Tóth Lóránd mi
niszteri fogalmazó elnöklete alatt 17 taggal 
és 35 üzletrésszel megalakult a tejszövetke
zet. ügy a tagok, mint az üzletrészek száma 
a közel jövőben meg fog duplázódni, auieny- 
nyiben a minisztérium részéről az alakuló 
gyűlés ideje csak az utolsó pillanatban álla
píttatott meg s igy sokan, akik lelkes hívei 
a tejszövetkezetnek, nem értesülvén idejeko
rán, nem jelenthették be csatlakozásukat. 
Ugyanezen gyűlésen választatott meg a tisz
tikar. Elnöknek Mayer Pál lelkész, igazga
tósági tagoknak Kűhn Ernő, Faska Lajos,

Haász Dániel, ifj. Mayer József (bradtner) 
és Kreydlmayer Sámuel, felügyelőbizottsági 
tagoknak pedig Mayer József (Ilim.), Braun 
Pál (ki ) és Mayer János (m.) választattak 
meg. A tejszövetkezet még csak az ősz fo
lyamán kezdi meg üzemét. Addig a szüksé
ges és a modem hygenia minden követel
ményének megfelelő tejcsarnokot fogja felál
lítani uj rendszerű hütő készülékekkel. A 
föidmivelésíigyi minisztérium kilátásba he
lyezte, hogy 30%-kal hozzájárul a költsé
gekhez.

Mi aszódiak örömmel olvasunk szomszé
daink eme újabb előrehaladásáról. Részt 
szerelnénk azonban kérni magunknak belőle. 
Vájjon nem volna- e célszerű, ha Aszódot pi
acukul, vennék nem pedig Bpestet, mint azt a 
többi tejszövetkezet teszi. Szerintünk, ha a 
szövetkezet kicsiben is házhoz szállítaná a 
tejel, nagyon jól járna vele, de mi aszódiak 
is. Miután a szövetkezetben csakis pontos 
vizsgálat után veszik át a tejet az egyes üz
lettagoktól, a tisztaság tekintetében pedig 
hatósági felügyelet alatt áll, s egyébben is a 
vezetőség elég garanciát nyújt arra, hogy a 
tisztaságra nagy suiyt fognak fektetni, ami 
pedig különösen a lejnél nagyon fontos, igy 
hamisítástól mentes, igazságos mértekkel 
mért és feltétlenül tiszta tejet kapna az aszódi 
fogyasztó közönség és amennyiben a lejnagy
kereskedő sohasem adhatja meg azt az arat, 
mint a kisfogyasztó, a szövetkezet is meg le
hetne elégedve. A legjobban azonban mégis 
csak mi járnánk, mert megszabadulnánk a 
falusi asszonyok uzsorájától, akiktől bizony 
nem egyszer lefölözött, hígított, rosszul meg
mért, nem is mindig teljesen tiszta edényben 
tartott tejel kaptunk és azt is gyakran csak 
felemelt ar mellett. A közügynek véltünk 
szolgálatot tenni, mikor ezen eszmét e he
lyütt megpendítettük. E

A legszórakoztatőbb

eket s/ailitja
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Hegedű. 10 drb felszereléssel 10 korona 
Tárogató, billentyűkkel 10 korona.
Amerikai Oltár czitera, kottákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 10 korona 
Mandolin vagy (iuitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 10 korona.
A millánói, párisi és I ndoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegy/.ék ingyen!

Ó vás! Ü gyeljünk a „ W a g n e r"  névre
és a 15-ös házszám ra. (Telefon.)

Salvator-sör
csapolás!

Tisztelettel értesítem a ti. é. közönséget, 
hogy ma f. évi m árcius 1-én

müncheni
Salvator-sört

is fogok csapolni. Amidőn ezt nagyrabecsüll 
vendégeim tudomására hozom, kérem szives 
látogatásukat.

Tisztelettel
K urcz József

az aszódi vasúti vendéglő bérlője.

3 darab
Aszódi K ereskedelm i B ank és 

takarékp én ztá ri részvény  
a z o n n a l  e l a d ó .
Cím a k iadóh iva ta lban .

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdetté l: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
h o g y  van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy el .dó a gabonája, 
hogy vau eladó bora, káposztája.

h í Aszódi Jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort 
ruhát és minden szükségest H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

A

Lecithin Cognac
tá p lá ló  ere je  fo ly tán  

e lsőrendű
e r ő s ít ő  c o g n a c

K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos
ven déglő jében,
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