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E lő fize tés i á r :
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5 kor.

Ijegyed évre 2.50 kor.
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mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal, 
ftyilltér : minden sor 
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Kéziratokat nem aduuk 
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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
uvjomdaban, ttszód, Főút *482. szám.

Felelős szerkesztő: DR. <5LÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Társadalmi mételyek.
A legnagyobb a jogtalanság, mondja 

a latin közmondás és ezt át vihetjük 
más oldalra is. Át vihetjük különösen 
azokra a visszaélésekre, amelyeket el
követnek nemes nagy dolgok örve alatt. 
M indjárt itt van a tánc, amelyet 
klasszikus népek a legszebb művé
szetek egyike gyanánt tiszteltek és 
fejlesztettek. Itt van az irodalom, a 
fantázia, a szépség és Ízlés eszköze és 
mégis a pornográfia szemtelenül ma
gára ölti az irodalom tógáját és kiáll 
a vásárra és pöffeszkedik, henceg, 
büszke reá, hogy keríteni tud.

A visszaéléseket a maguk medrébe 
szorítani lehet és arra hivatott egyé
neknek muszáj Nem lehet különben 
teljesen kiirtani őket, mert az embe
rekből kikergetni a rosszat a legfőbb 
művészetek egyike volna, ha egyálta
lában keresztül is vihető volna.

A szegedi postaigazgatóság is ilyen 
gyomlálás felére vállalkozott, amikor 
kimondotta, hogy a poste restante le
vélküldeményeket a tizenhat éven aluli 
fiatalság csak abban az esetben ve

heti át, ha ahhoz szülői, vagy más 
megbízói engedélye van. Ennek hiányá- 
a gyermekek nem vehetnek át postán 
fekvő leveleket.

Vannak szülők, akiknek nem áll 
módjukban a gyermekeiket ellenőrizni, 
különösen leány gyermekeiket, nem 
tudhatják, hogy egy adott pillanatban 
nem-e ismerkedett meg leányuk egy 
olyan férfival, kinek semmi egyéb célja 
nincs a tapasztalatiam leánynyal mint 
az, hogy elcsábítsa és cserbenhagyja. 
És hogy hogy szövődik ez a viszony, 
az kiszámíthatatlan. Az egyiknél az 
utcai gyermek közvetíti, a másiknál a 
cselédleány, de legtöbb esetben a posta.

A fiatal ember a postára adja a 
levelét és a postára címezted, ahol a 
kisleány átveszi a találkát megjelelölő 
levelet. A postatiszt hivatalos esküjé
nél fogva sem törődhetik a mások 
dolgaival, az ő számára az ilyen levél 
olyan, mintha semmi sem létezne. Hány 
család szerencsétlenségét okozta már a 
poste restante levelezés.

Egy más dolog szintén közérdekű 
és az illetékes körök okos belátása 
szerint való az a szándék, hogy a

mozik selejtes darabjaihoz, szintén nem 
engednek be oda nem illő  fiatalokat.

A fővárosi gyermekekben felélesztik 
a kalandvágyat és a rabló ösztönöket 
táplálják, de nem kevésbé a vidéki 
gyermekekben is. Az a fiatal suhanc, 
aki a minapában fekete álarcot öltött 
és esténként lesben állt a szűk siká
torokban, rémitette az embereket és 
rabolta, fosztogatta őket, az ép úgy 
lehetett volna vidéken is. A suhanc, 
akit a rendőrség elfogott, a követke
zőket mondotta jegyzőkönyvbe:

„Napok óta járok a moziba, ahol 
Fantónias cimü detektív történetet ad
nak elő. A darabban egy álarcos rabló 
űzi vakmerő és fantasztikus merény
letét és én ezektől szinte megittasul- 
lam. M ikor az első alkalom adódott, 
elloptam atyám szegény napszámos 
ember óráját és láncát. Ezeket zálogba 
csaptam és a pénzen álarcot és revol
vert vásároltam. Teljesen Fantomas 
mintájára csináltam. Álarcot öltöttem 
és a szembe jövő embereket megtá
madtam. Kezeket f ö l ! szavakkal meg
félemlítettem mindenkit, a nálamnál 
erősebbeket is, akik álarcom miatt

Téli kirándulás.
— Irta: Ubrankovits Dániel. —

Tél az idő, fénylik a hó, de azért még 
nem elegendő arra, hogy szánkázni lehes
sen. De sok helyen várják pedig a szánkáz- 
lutashoz szükséges nagyobb havat s hány 
szánkó hever évek óta használatlanul; mert 
hiszen évek óta nem volt szánkázásra al
kalmas tél.

A tiszttartóék szép Ilonkájuk is minden
nap sóvárogva lesi és várja a havazást, de 
sok ideig hiába könyörög egy kis tavacs
káért, mig végre imgysokára sűrűn kezd 
hullani a csillagos hó.

ö rü l, nagyon jó kedvet szerez neki a hó
esés ; mert hiszen édcsatyja megígérte, hogy 
ha jó szánul lesz, beleegyezik, hogy jegye
sével s/ánkázni mehessenek.

Pusztán laklak a tiszttartóék, elég lávol 
nagyobb várostól s szegény Ilonka bizony 
minden tekintetben nélkülözte a szórakozást 
s nem csoda, ha a szánkázás folytán kelet 
kezó változásnak is nagyon örül.

Jegyese Tóhalmy Jenő este megérkezik s 
másnap aztán együtt repülnek el a csörgős 
lovas szánkón ki a szabadba.

Másnap reggelre elég nagy hó esett, jó

szánut lett s Ilonka és Jenő örömmel ké
szültek a kirándulásra.

A legközelebbi városban volt közeli ro
konságuk. Abban állapodtak meg tehát, hogy 
oda mennek, ott maradnak ebéden s estére 
érkeznek vissza.

Ember tervez, Isten végez !
Habár a havazás még egyre tartott, a fia

talok boldogan ültek fel a szánra s repültek 
a jó szánuton céljuk felé.

M ikora pusztát elhagyták, Jenő azt mondja 
Ilonkának : boldog vagyok kedves Ilonkám, 
hogy igy együtt lehetek magával s boldog
ságomban — nem tudom hányadszor — is
métlem, hogy én magát nagyon szeretem s 
örülök, hogy kísérője lehetek ennél a kirán
dulásnál s boldoggá tesz az a tudat, hogy 
ezáltal magának örömet szerezhetek.

— Lássa Jenő — mondja Ilonka — any- 
nyira unalmas igy lélen a pusztai élet, ott 
semmi szórakozást nem talál az ember s én 
is örülök ennek a változásnak s különösen 
azért is örülök, mert ennél a kirándulásnál 
magával lehetek s bármiféle veszély esetén 
úgy c meg is fog védeni ? Azt hiszem szc 
renesésen meg fogunk érkezni a rokonokhoz 
s azután éppen úgy vissza is jutunk szülő
inkhez, csak az az egy aggaszt, hogy a hó 
folytonosan esik s vájjon nem lesz-e estére 
olyan nagy, hogy emiatt a lovak nem tud- j

nak menni és mi elakadunk valahol a nagy 
hóban.

— Ne aggassza magát ez a körülmény ked
ves Ilonkám, majd csak megsegít bennünket 
a jó Isten és szerencsésen haza is fog ve
zérelni.

Megérkeztek a városba s a rokonság na
gyon szívesen fogadta és látta őket s oly 
hamar lelt az idő s oly szívesen marasztal
ták őket, hogy amikor vissza indultak, már 
sötétedni kezde t.

Elbúcsúztak s mikor felültek a szánra, 
Jenő odaszólt a János kocsishoz, hogy no 
János, h it aztán csak biztassa azokat a lo 
vakat, hogy szerencsésen s minélelőbb oda
haza lehessünk, egy kissé sokáig maradtunk 
s kikapunk odahaza.

János is nagy vendégszeretetben részesül
hetett, mert egy kissé keresztbe álltak a 
szemei, de azért bátorítóan felelte : ne tes
sék félni, majd elintézem én a lovak sorát s 
nem fog történni semmi baj.

Egész nap esett a hó s estere elég ma
gasra növekedett.

Jó ideig haladtak már s a lovak is elég 
jól bírták, de a nyomtalan utón egyszerre 
csak abba hagyták a szaladást s habár János 
elég jól biztatta őket, egy-egy kis szaladás 
után ismét csak lépésre váltottak s azután 
nem bírta többé szaladásra bírni őket János.



4  a s z ó d i h ír l a p  _____________  , ! " 4 22-

Ne m  lesz többé nedves lakás! □  Nem lesz többé nedves pince!
e m  l e s z  IO U Ü  .. | h ,-)Vé les/i niindcnnemU nedves és vi/állásos helyiségek tökéletes szaraz/a letelel.

„,er, a ,,biber" ah^ “ , ^ r(ne|y k öm ü ves vegezhet szakszerű szigetelést.
’r ir f R" meaoldia a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.
"D 9 , A „BIBER-MÜVEK" egyedárusitója 3-5

VAS MÓR fakereskedö, A S ZÓ D .
A lcgszór«Koztatcbb

hangszereket szállítja

\ É j  K I  f f  í j  „Hangszer “-Király tól
W  M  U  I s  L a l \  Budapest, József-körut 15

i Hegedű. 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona, 

i Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
I Családi hangverseny harmonika 16 korona.
' Mandolin vagy Guitár 16 korona.

Bbenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyéren 

és érdemkereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangs/erárjegyzék ingyen!

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

A

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű

erősítő cognac. 
K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :  

Löwy Vilmos vendéglőjében
5 -8  A S Z Ó D .

|  &  Világvállalat, g  | | Először Európában, g
Á S * — 1 1 W

$  Könyöt Brothers amerikai cirkusza, a ^

5 BARNUM és BAILEY CIRKUSZ
6  legkitűnőbb csillagaiból álló társulatával, csak 1 napig, Európa legszebb, legnagyobb cirkusza. — Aszód ^
JjjjJ 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. «
Ezen 1 napon 2 előadást fogok tartani, yjjj

tís melyek minden eddig bemutatott mutatványokat felül fognak múlni. \|/
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. ^  
/j\ Bővebbet a falragaszok.

I  Először Európában, j „J?2aéíö'dás.P-*ai I f ?  Világvállalat, *
H i i r t t n r n t i i i m m i r m t i t i n i i t i i i i i i M i i á r

Z«fc»?tta«! Imakönyvek ~
t H í r i  6 m*  «sr rina-ssa?«
r»hf=rS i*«n ir 10 N U m . ih l  Ö 4 ..ÖH tzenkivül kaphatók mén más szerzőktől származó imakönyvek is.
rahia 50 t.llér. Németh László. Aszód. Petőfi könyvnyomda> Aszód> }

Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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E lő fize tés i ár :
Egész évre 10 kor. 

Fél évre 5 kor.

jegyed évre 2.50 kor. 

Havonként 90 fiit.

Egyes szám áru 20 fill. aszódi hírlap
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal, 

ftyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- Felelős szerkesztő: DR. (5LÜCK ADOLF, 
nyomdában, rtszód, Főút 482. szám. Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Társadalmi mételyek.
A legnagyobb a jogtalanság, mondja 

a latin közmondás és ezt át vihetjük 
más oldalra is. Átvihetjük különösen 
azokra a visszaélésekre, amelyeket el
követnek nemes nagy dolgok örve alatt. 
M indjárt itt van a tánc, amelyet 
klasszikus népek a legszebb művé
szetek egyike gyanánt tiszteltek és 
fejlesztettek. Itt van az irodalom, a 
fantázia, a szépség és Ízlés eszköze és 
mégis a pornográfia szemtelenül ma
gára ölti az irodalom tógáját és kiáll 
a vásárra és pöffeszkedik, henceg, 
büszke reá, hogy keríteni tud.

A visszaéléseket a maguk medrébe 
szorítani lehet és arra hivatott egyé
neknek muszáj. Nem lehet különben 
teljesen kiirtani őket, mert az embe
rekből kikergetni a rosszat a legfőbb 
művészetek egyike volna, ha egyálta
lában keresztül is vihető volna.

A szegedi postaigazgatóság is ilyen 
gyomlálás félére vállalkozott, amikor 
kimondotta, hogy a poste restante le
vélküldeményeket a tizenhat éven aluli 
fiatalság csak abban az esetben ve

heti át, ha ahhoz szülői, vagy más 
megbízói engedélye van. Ennek hiányá- 
a gyermekek nem vehetnek át postán 
fekvő leveleket.

Vannak szülők, akiknek nem áll 
módjukban a gyermekeiket ellenőrizni, 
különösen leány gyermekeiket, nem 
tudhatják, hogy egy adott pillanatban 
nem-e ismerkedett meg leányuk egy 
olyan férfival, kinek semmi egyéb célja 
nincs a tapasztaladat leánynyal mint 
az, hogy eicsábitsa és cserbenhagyja. 
És hogy hogy szövődik ez a viszony, 
az kiszámíthatatlan. Az egyiknél az 
utcai gyermek közvetíti, a másiknál a 
cselédleány, de legtöbb esetben a posta.

A fiatal ember a postára adja a 
levelét és a postára címezted, ahol a 
kisleány átveszi a találkát megjelelölő 
levelet. A postatiszt hivatalos esküjé
nél fogva sem törődhetik a mások 
dolgaival, az ő számára az ilyen levél 
olyan, mintha semmi sem létezne. Hány 
család szerencsétlenségét okozta már a 
poste restante levelezés.

Egy más dolog szintén közérdekű 
és az illetékes körök okos belátása 
szerint való az a szándék, hogy a

mozik selejtes darabjaihoz, szintén nem 
engednek be oda nem illő  fiatalokat.

A fővárosi gyermekekben felélesztik 
a kalandvágyat és a rabló ösztönöket 
táplálják, de nem kevésbé a vidéki 
gyermekekben is. Az a fiatal suhanc, 
aki a minapában fekete álarcot öltött 
és esténként lesben állt a szűk siká
torokban, rémitette az embereket és 
rabolta, fosztogatta őket, az ép úgy 
lehetett volna vidéken is. A suhanc, 
akit a rendőrség elfogott, a követke
zőket mondotta jegyzőkönyvbe:

„Napok óta járok a moziba, ahol 
Fantómas cimü detektív történetet ad
nak elő. A darabban egy álarcos rabló 
űzi vakmerő és fantasztikus merény
letét és én ezektől szinte megittasul- 
tani. M ikor az első alkalom adódott, 
elloptam atyám szegény napszámos 
ember óráját és láncát. Ezeket zálogba 
csaptam és a pénzen álarcot és revol
vert vásároltam. Teljesen Fantómas 
mintájára csináltam. Álarcot öltöttem 
és a szembe jövő embereket megtá
madtam. Kezeket f ö l ! szavakkal meg
félemlítettem mindenkit, a nálamnál 
erősebbeket is, akik álarcom miatt

Téli kirándulás.
— Irta : Ubrankovits Dániel. —

Tél az idő, fénylik a hó, de azért még 
nem elegendő arra, hogy szánkázni lehes
sen. De sok helyen várják pedig a szánkáz- 
lutáshoz szükséges nagyobb havai s hány 
szánkó hever évek óta használatlanul; mert 
hiszen évek óta nem volt szánkázásra al
kalmas tél.

A tiszttartóék szép Ilonkájuk is minden
nap sóvárogva lesi és várja a havazást, de 
sok ideig hiába könyörög egy kis havacs- 
káért, mig végre imgysokára sűrűn kezd 
hullani a csillagos hó.

Örül, nagyon jó kedvet szerez neki a hó
esés ; mert hiszen édesatyja megígérte, hogy 
ha jó s/.ánut lesz, beleegyezik, hogy jegye
sével szánkázni mehessenek.

Pusztán laktak a tiszttartóék, elég távol 
nagyobb várostól s szegény Ilonka bizony 
minden tekintetben nélkülözte a szórakozást 
s nem csoda, ha a szánkázás folytán kelet
kező változásnak is nagyon örül

Jegyese Tóhalmy Jenő este megérkezik s 
másnap aztán együtt repülnek el a csörgős 
lovas szánkón ki a szabadba.

Másnap reggelre elég nagy hó esett, jó

szánul lett s Ilonka és Jenő örömmel ké
szültek a kirándulásra.

A legközelebbi városban volt közeli ro
konságuk. Abban állapodtak meg tehát, hogy 
oda mennek, ott maradnak ebéden s estére 
érkeznek vissza.

Ember tervez, Isten végez !
Habár a havazás még egyre tartott, a fia

talok boldogan ültek fel a szánra s repültek 
a jó szánuton céljuk felé.

Mikor a pusztát elhagyták, Jenő azt mondja 
Ilonkának : boldog vagyok kedves Ilonkám, 
hogy igy együtt lehetek magával s boldog
ságomban — nem tudom hányadszor — is
métlem, hogy én magát nagyon szeretem s 
örülök, hogy kiséiője lehetek ennél a kirán
dulásnál s boldoggá tesz az a tudat, hogy 
ezáltal magának örömet szerezhetek.

— Lássa Jenő — mondja Ilonka — any- 
nyira unalmas igy télen a pusztai élet, ott 
semmi szórakozást nem talál az ember s én 
is örülök ennek a változásnak s különösen 
azért is örülök, mert ennél a kirándulásnál 
magával lehetek s bármiféle veszély esetén 
ugy-e meg is fog védeni ? Azt hiszem sze
rencsésen meg fogunk érkezni a rokonokhoz 
s azután éppen úgy vissza is jutunk szülő
inkhez, csak az az egy aggaszt, hogy a hó 
folytonosan esik s vájjon nem lesz-c estére 
olyan nagy, hogy emiatt a lovak nem tud

nak menni és mi elakadunk valahol a nagy
hóban.

— Ne aggassza magát ez a körülmény ked
ves Ilonkám, majd csak megsegít bennünket 
a jó Isten és szerencsésen haza is fog ve
zérelni.

Megérkeztek a városba s a rokonság na
gyon szívesen fogadta és látta őket s oly 
hamar telt az idő s oly szívesen marasztal
ták őket, hogy amikor vissza indultak, már 
sötétedni kezdett.

Elbúcsúztak s mikor felültek a szánra, 
Jenő odaszólt a János kocsishoz, hogy no 
János, h it aztán csak biztassa azokat a lo 
vakat, hogy szerencsésen s minélelőbb oda
haza lehessünk, egy kissé sokáig maradtunk 
s kikapunk odahaza.

János is nagy vendégszeretetben részesül
hetett, mert egy kissé keresztbe álltak a 
szemei, de azért bátorítóan fe le lte : ne tes
sék félni, majd elintézem én a lovak sorát s 
nem fog történni semmi baj.

Egész nap esett a hó s estére elég ma
gasra növekedett.

Jó ideig haladtak már s a lovak is elég 
jól bírták, de a nyomtalan utón egyszerre 
csak abba hagyták a szaladást s habár János 
elég jól biztatta őket, egy-egy kis szaladás 
után ismét csak lépésre váltottak s azután 
nem birta többé szaladásra bírni őket János.



megijedtek. Az egyik kezemmel átko
torásztam az illető zsebét, a másik 
kezemmel pedig revolvert szegeztem a 
mellének."

A fiú a világ legtermészetesebb 
hangján mondotta ezt el, látszott rajta, 
hogy teljesen megejtette a mozidráma, 
amelyet csak érett agyvelővel szabad 
végig nézni. Teljesen helyén való, ha 
ezek ellen a kinövések ellen megin
dítjuk a legerősebb harcot.

Szeged városa egyidejűleg a poste- 
restante levelek megrendszabályozásá- 
val gondoskodik a mozi megrendsza- 
bályozásáról is és kimondotta, hogy a 
mozgó szinház látogatói nem minden 
esetben lehetnek gyermekek. Mehetnek 
ugyanis szolidtárgyu darabokhoz, ter
mészeti képekhez, de nem mehetnek 
oda, ahol a fantáziájuk ki van téve a 
megfertőztetésnek.

Szeged városának példáján okulhat
nának a többi városok is.

M.

2 ______________________________

Hírek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Teg

nap délután 2 órakor tartott Aszód község 
képviselő testületé közgyűlést a következő 
tárgysorozattal:

1. Székely Ödön ref. lelkész megkeresése 
temető létesítése iránt.

2. Tomcsányi Helén illetősége.
3. Egyessy Etelka br. Podmanicky Ár- 

minné illetősége.
4 Gödöllő község képv. testületének ha

tározata a villanyvilágítás kibővítése tár
gyában.

— Zárszámadás. E hó 20-án volt a 
zárszámadás a vérségi községházán, Mada-

Mi lesz most? Még nagyon távol vannak 
a pusztától s közbe jön még egy nagy er
dőség is, amelyen át kell hatolni, ott pedig 
mindig nagyobb szokott lenni a hó.

— Lássa Jenő — szólt Ilonka — nem kellett 
volna ennyi ideig maradni, megígértük, hogy 
5—6 órára visszajövünk, de hát ugy-e, a 
nagy szívesség és marasztalás folytán egé
szen megfeledkeztünk Ígéretünkről.

— Igaza van, kedves Ilonkám, előbb kel
lett volna elindulnunk, de ki gondolt arra, 
hogy ilyen nehéz lesz az ut s még hozzá, 
ha a lovak kimerülnek, mit fogunk tenni?

Lépésben haladtak s már benn voltak az 
erdőben, de olyan sötét volt, hogy alig 
láttak valamit. Útnak sehol nyoma nem volt 
s már csak a lovak ösztönére bízták ma
gukat.

Mi lesz ezután! ? A lovak megálltak s 
hiába biztatta őket János, egy lépést sem 
tettek előre.

János lemegy a szánról, hogy megnézze 
miféle akadály van utjokban, hát uram Isten ! 
valahogy letérhettek az útról és egy nagy 
vízmosásba jutottak, abban állottak a lovak 
hasig hóban.

János megijed s hamarosan nem tudja mit 
tegyen, inig végre nagy bölcsen azt mondja: 
baj van, nem lehet mást tenni, ki kell fogni

ASZÓDI HÍRLAP

rász Elemér tb. főszolgabíró elnöklete alatt. 
Minden a legnagyobb rendben találtatott.

— Vivótanfolyam. Peér György oki. vi- 
vómester a Weiner-féle szálloda nagytermé
ben két hónapig tartó vivótanfolyainot nyi
tott. A gimnáziumi ifjúság is szorgalmasan 
látogatja a vivótanfolyamot. A vivómester 
úgy a tőr-, mint a kardvívásra oktat s egész 
napon át a tanítványok rendelkezésére áll.

— Felolvasás. Ma délután 5 órakor tartja 
az aszódi ipari- és kereskedelmi alkalmazot
tak köre második felolvasását, mely alka
lommal Frey Jakab a kör alelnöke fog fel
olvasni. A felolvasáson vendégeket szívesen 
lát a kör vezetősége.

— Homokbánya megnyitás. Báró Tor
nyai Schossberger Lajos nagykartali ura
dalma a Sziloson homokbánya nyitására 
nyert engedélyt a f. hó 26-án a m. kir. ál- 
lamépitészeti hivatal közbenjöttével megtartott 
helyszíni tárgyaláson.

— Lóosztályozás a folyó évben. Az
1912. évi 69. t.-c. a folyó évi augusztus hó 
1-én lép életbe s annak előmunkálatai már 
a jövő május havában lesznek a községi 
elöljáróság által végrehajtandók. Minden ló
tulajdonos kap az elöljáróságtól egy bejelentő
ivet, melyet kitölteni s8  nap alatt a községi 
elöljárósághoz visszaszolgáltatni köteles. Aki 
ezt elmulasztja, kihágást követ el s büntetve 
lesz. Célszerűnek tartjuk e helyen a végre
hajtási utasítás 20 §-át ismertetni, amely 
következőkép hangzik :

1. Kihágást követ el és 200 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a k i:

a) a kitűzött határidőben a birtokában 
levő lovak és jármüvek számát és minőségét, 
valamint a lovakhoz tartozó málhás állat 
felszerelések számát felszólításra be nem 
jelenti, lovait az osztályozáshoz elő nem ve
zeti, illetőleg málhás állat felszereléseit az 
osztályozásnál be nem mutatja;

b) a nyilvántartó lapot el nem fogadja ;
c) a nyilvántartó lapot gondosan meg nem 

őrzi, vagy nyilvántartott lovaival történt vál-
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tozásokat 15 nap alatt az illetékes községi 
elöljáróságnak be nem je len ti;

d) a próba behívás után nyilvántartott 
lovát a nyilvántartó lapban megjelölt átadási 
helyre azonnal elő nem vezeti, vagy vezetteti.

— Nyilvános elszámolás. Egy kórház
ban ápolt helybeli szegénysorsu kisleány ré
szére járógép beszerzésére adakoztak : Aszód 
község szegényalapja, aszódi leányegylet, 
aszódi izr. nőegylet, Aszód és vidéki jóté
kony nőegylet, Sárkány Lászlóné, Hadnagy 
Jenő, Filipek Sándor, dr. G llick Adolf, Ri- 
pacsék, Dobák Terus, Horváth Erzsi, Varga 
Józsefné, Pitzl Károlyné, Ondracsek, Szinger 
Jánosné, Kallós Bözsike, összesen 50 koro
nát. Ezen összeget a budapesti Fehérkereszt 
kórház igazgatóságához juttattam. Fogadják 
a nemes szivíi adakozók a beteg gyermek 
nevében hálás köszönetemel. Halász Dezsöné.

— Köszönetnyilvánítás. Bentsik József 
mint a Petőfi-szobor bizottság ügyvezető- 
alelnöke tudomásunkra hozta, hogy az aszódi 
hazafias ifjúság által március 15-én tartott 
ünnepély rendezősége tiszta jövedelem képen 
40 korona 2 fillért kezeihez juttatott, amely 
jótékony adományért a szobor-bizottság ne
vében hálás köszönetét mond.

— Változás a tüzoltótestületben. Az
elmúlt vasárnapon délután tartotta meg az 
aszódi önkéntes tüzoltótestíilet rendes évi 
közgyűlését Micsinay Ernő elnök vezetése 
mellett. A közgyűlés mindenekelőtt jóváhagyta 
a számvizsgálók jelentését, mely szerint a 
számadások rendbenlevöknek találtattak. A 
jövő évi költségelőirányzat megállapítása után 
áttért a közgyűlés a személyi dolgokra. 
Ugyanis a közgyűlést megelőzőleg Matolcsy 
Kálmán parancsnok az elnökhöz intézett le
velében, másnemű nagy elfoglaltságára való 
tekintettel, a parancsnokságról lemondott. 
Lemondását a közgyűlés sajnálattal tudomá
sul vette és őt a testület iránt szerzett érde
mei elismeréséül örökös tiszteletbeli parancs
nokává megválasztotta.

A közgyűlés ezután az elnök indítványára 
a parancsnokság vezetésével ideiglenesen az

a lovakat s azokkal — egyikre ráülve — 
hazamegyek és segítséget hozok, addig pedig 
a kisasszonyka és a tekintetes ur legyenek 
itt türelemmel, mert ebből a mélységből és 
nagy hóból ez a két fáradt ló soha ki nem 
húz Bennünket. Ide már legfeljebb órá
nyira van a puszta, majd visszajövünk ha
marosan. — Vigyázzanak jól egymásra, ne
hogy valami baj történjék.

János tehát kifogta a lovakat s az egyikre 
felülve elment.

Ilonka és Jenő a szánon maradtak s el-el 
beszélgettek a jövendő boldogságról, mig 
egyszerre csak megzavarta őket egy nagy 
csörtetés és szaladás.

Nem sokat láttak, mert nagyon sötét volt, 
nehogy azonban valami váratlan esemény 
megzavarhassa őket, Jenő elővette puskáját 
és lövésre készen tartotta.

Ilonka — bár mint pusztai leány nem igen 
volt félős természetű — mégis megijedt s 
mind a ketten a zörgés irányába tekintettek.

A szaladás, csörtetés zaja feléjük közele
dett s mikor már egészen közelükben volt, 
homályosan egy özet láttak futni. Futott sze
gény, mert üldözte valami s az a valami nem 
lehetett más mint farkas.

Az őz futott, a farkas utána s mikor ez a 
szánkó közelébe ért, egyszerre mintha le

szögezték volna, megállt és a szánkó felé 
nézett. Uj és könnyebben elérhető préda 
jutott útjába s szaglászva ment a szán felé.

Jenő ekkor már célzásra emelte fegyverét 
s mikor a farkas 5 —6 lépésnyi távolságra 
jutott a szánhoz, elsütötte. A farkas felor- 
ditott és felfordult, bár azért újra lábaira 
állva a szánra akart ugrani. Ekkor történt 
Jenő második lövése és a farkas visszaesett 
a hóba s ott maradt mozdulatlanul.

— Hála Istennek, kedves Ilonkám, ettől 
szerencsésen megszabadultunk, csak több ne 
jöjjön, mert két töltényem van még s ha 
esetleg több farkas jönne, alig tudnék vé
dekezni.

Ismét zajt hallottak,* ez azonban már a se
gítségükre jövők zaja volt.

Jött a János és még egy ember uj pihent 
lovakkal, akik aztán a szánt helyes nyomba 
igazítva, abba a lovakat befogták s minden 
akadály nélkül hazaérkeztek.

Odahaza persze volt szemrehányás s mikor 
még a lőtt farkast is meglátták, nem győztek 
eléggé halát adni, hogy mégis szerencsésen 
megmenekültek.

Ilonka is megfogadta, hogy máskor hava
zás közbeifc vagy nem, vagy csak rövid útra 
megy szánkázni s éjszakára a világért sem 
maradna el.
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— A leányegyletnek múlt héten vasárna
pon tartott tea-délutánja nem hozta meg a várt 
sikert, amennyiben igen kevesen vettek részt 
a szerény költséget okozó összejövetelen. 
Ennek okát mi abban látjuk, hogy a leány
egylet vezetősége nem választotta meg sze
rencsésen a meghívás módját, mert a mi 
közönségünk tudomást szerez ugyan lapunk
ból az összejövetelről, de külön meghívókra, 
ha még olyan szerények is mint egy levele
zőlap, avagy személyes meghívásra ugylálszik 
mégis reflektál.

— Országos vásárok. Túrán f. évi áp
rilis hó 5-én és 6-án országos vásár lesz. 
Első napon marhavásár, amelyre vészmentes 
helyről mindenféle állat felhajtható, második 
napon kirakodó vásár tartatik.

Zsámbok községben f. hó 30-án lesz az 
országos vásár.

újra lelkesedéssel megválasztott alparancsnok 
Diamant Mártont bízta meg, akit 3 tagú 
küldöttség kért fel a közgyűlésen való meg
jelenésre. Éljenezve fogadta a közgyűlés 
Diamant alparancsnokot, aki erre a bizalmat 
megköszönve kijelentette, hogy addig, amig 
megfelelő uj parancsnokot talál a tüzoltótes- 
tület, szívesen hajol meg a közgyűlés óhaja 
előtt és hajlandó résztvenni mint helyettes
parancsnok a tüzoltótestület nemes és ön
feláldozó munkájában. Ezután újból meg
választották a régi tisztikart és Weiner Jó
zsef segédtisztet szakaszparancsnokká lép
tették elő. A közgyűlés azután az elnöknek 
és a tisztikarnak éltetésével véget ért.

— Az aszódi általános ipartestület f.
hó 22-én délután tartotta évi lendes köz
gyűlését, Bolla Lajos főgimnáziumi tanár, 
iparhalósági biztos jelenlétében. A közgyű
lésen az ipartestület tagjainak a fele sem 
jelent meg, tehát még a tisztujitás sem von
zotta nagyon a tagokat a megjelenésre.

A közgyűlést Bursits Lajos elnök jelen
tése nyitotta meg. Minthogy jelenteni valója 
nagyon kevés akadt, lapunkat támadta meg, 
mert meg mertük írni, hogy a tagok a régi 
vezetéssel nem voltak megelégedve. Ez után 
a pénztárnok és számvevők jelentését vette 
tudomásul a közgyűlés.

Majd altért a közgyűlés az elöljáróság és 
a választmány választására, amelynek meg- 
ejtésére titkos szavazást rendelt el a korelnök. 
Minhogy az iparosoknak egyrésze már elő
zőleg megállapodott egy listában és a köz
gyűlésen többségben ezeknek a párthívei 
jelentek meg, ennek folytán a listán levők 
választattak meg. Az ipartestület igy uj el
nököt kapott Hozlinger Gyula személyében, 
aki kétségkívül községünknek egyik intelli
gens iparosa és erre az állásra — vélemé
nyünk szerint is — reá termett. A választ
mányba néhány uj embert választottak, olya
nokat, akik a régi kibuktatottaknak a helyét 
jobban semmiesetre sem fogják betölteni, 
akik egy uj klikknek a révén a szürkeség
ből kiemelkedtek.

Az iparosoknak egy része — akik a vá
lasztásba befolytak — valami uj rendszer 
után áhítozik és ebbeli óhaját úgy hajtja 
végre, hogy a régi elnöknek még a választ
mányban sem juttatott helyet; pedig csupa

udvariasságból is illő lett volna a régi el
nöknek helyet adni a választmányban. Az 
indítványok során Bolla Lajos iparhatósági 
biztos, mint az ipartestület jubileumi bizott
ságának elnöke indítványt tett arra, hogy az 
ipartestület 25 éves fennállásának megün
neplésére augusztus hónapban iparkiállitást 
rendezzen. Az indítványt egyhangúlag elfo- 
fogadta a közgyűlés. Több kevésbé fontos 
indítvány letárgyalása után véget ért azután 
a közgyűlés.

— Villám csapás. Az idén szokatlanul 
korán volt az első vihar. E hó 20-án d. u. 
2 óra tájban óriási vihar vonult el Verseg 
felett, mely alkalommal Bodor Gábor gazda 
udvarán álló hatalmas eperfát villám sújtotta, 
véletlenül senki sem tartózkodott ottan, igy 
nagyobb baj nem történt.

— Szökött kóbor cigányok. Jó fogást 
csinált a vérségi csendőrőrs két derék em
bere Varga és Mihalik, az aszódi vásár al
kalmával. Neszét vették, hogy a vásártér 
körül ólálkodik néhány kóbor cigány lócsi
szár. Alkalmas pillanatban rajtuk ütöttek. A 
cigányok érezvén a veszélyt, kereket oldottak. 
Csendőreink sem voltak restek s utánuk 
léptettek s elfogták az egész karavánt. Ekkor 
látták, hogy a váchartyáni őrsről megszökött 
jeles banda jutott kelepcébe, telefonon hív
ták a váchartyáni őrsöt, hamar megjelent 
Balázs őrmester felismerte a dánosi rabló
gyilkosságban részt vett Balog és Kolompár 
bandát. Az ügyészségnek adták át őket.

— Kallói virtus. Az aszódi vásárról ha
zafelé indult a híres Söregi és Sós família. 
Útközben összeveszlek s csakhamar lesze
relték az egyik Sóst, kinél nagyobb nyoma
tosság okáért revolver is v o lt ; de igy is a 
Sós had győzött s a Söregieket egész házuk 
kapujáig üldözték. Súlyos baja egyik félnek 
sem lelt, látszik, hogy mesterei az ilyen vir
tuskodásnak.

— Fácán és vadkacsa. Br. Hatvány ta
ván vígan bukdácsolt egy vadkacsa. Ár
tatlan örömeit megirigyelte a tó partjáról 
Fácán Péter, s forgó pisztolyát reá sütötte. 
Persze a vadkacsa találva lévén, Fácán párt
fogásába vette, de alighanem meggyűlik 
baja a törvénynyel, mely még a Fácánt is 
vadorzónak minősíti ily esetben.

— Vigyázatlan szülök. Három kis gyer
mek Szarkás pusztán tüzet rakott a sertés 
ólban, melytől az kigyulladt s csak különös 
szerencse, hogy benn nem égtek a kis gyuj- 
togatók. A károsult Kömives Pál.

— Drága iőrközés. Német vadőr a kál
iói határban egy káliói legényt tetten ért, 
midőn drót hurok al nyulra vadászot. Az 
esetet feljelentette a sziráki járásbíróságon, 
hol 200 korona pénzbírságot és 10 napi el
zárást ítéltek a vadorzóra.

Cirkusz Könyöt Brothers.
A kiváló artistákkal, amerikai arányokban 

dolgozó nagycirkusz, amely számos nagy 
városban gyönyörködtette a közönséget, je
lenleg Budapesten tart előadásokat, ame
lyeknek befejeztével f. évi április hó 1-én

hozzánk jön el és még aznap délután 5 
órakor, valamint este 8 órakor a piactéren 
saját sátrában tart előadást. Az első előadást 
délután 2 órakor körmenet előzi meg, amely 
saját zenekarával a lovak és más állatok 
nagy számával, valamint a személyzet soka
ságával bizonyára magában véve is igen ér
dekes látványt ígér. A részletes műsort az 
előadást hirdető falragaszokon fogja megta
lálni a közönség. A cirkusz egyébként csak 
egy napig tartózkodik Aszódon; aki látni 
akarja az előadását, annak vagy a délutáni, 
vagy az esti előadást kell megnéznie.

pulyKatcnylsztíl;
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 csemegekereskedő 

Aszód.

Ügyes főzőnő
bármily alkalomra ajánlkozik. Cime meg
tudható: Glasner Mórnál, Aszódon.

An g y a l  B é t a
asztaios-mcstcr

Aszódon
ajánlja magát 

mindennemű botor- 
if fpú'Wtasitalos mmKánaK

s z a l t s z c r i i  e l v é g z é s é r e .
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Prospektust, használati utasítást es minden A C 7 A n

e g y é b  felvilágosítást készséggel ad: V A S  MÓR fakGTGSkedÓ, AöZCjU-

- ASZÓDI HÍRLAP ______________________________________________
4 ----------------------- ------------------------- -------------

A IcijszóraHoztatóbb

hangszereket szállítja

\A l T\ /Z  tül F Ep „Hangszer -K irály-tói 
H  v I  la »*■ Budapest, József-körut 15.

Hegedű, 16 drb. felszen léssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 10 korona.
.Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőst 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkei szttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hanp'/.erárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner4* névre 
és a 15-ös hazszámra. (Telefon.)

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű 

ERŐSÍTŐ COGNAC.
K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos vendéglőjében
6—8 A S Z Ó D .

és mindennemű alkalmi ajándékok minden minőség
ben és árban beszerezhetők:

Vas József papír- és HöityVIjcrísliedésébcti, Aszód.
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