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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
"

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- Felelős szerkesztő és kiadó:
nyomdában, Aszód, Főút 482. szám. VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Adóemelés.
Aszód község mint kereskedelmi 

gócpont évről-évre vészit jelentőségé
ből. Ennek oka nem a mi szorgalmas 
pereskedőinkben keresendő, hanem 
a bban, hogy a környékbeli falvak népe 
jassankint a saját falujokban mindin
kább szaporodó boltokban szerzi be 

szükségletét és ott helyben el is adja 
nagyrészt termelvényét és talán még 
az is, hogy a főváros közelségét, va
lamint a vasút olcsósága nyújtotta 
kedvezményt a közönség mindsürüb- 
ben felhasználja apró és nagy bevá
sárlásának a fővárosban való fede
zésére. Bizonyos az is, hogy keres
kedelmünk, iparunk az utolsó évek 
gazdasági pangása, a rossz termések 
következtében annyit szenvedett, mint 
talán vármegyénkben egy város, vagy 
község sem. Azonkívül évek óta semmi 
tekintetben fejlődést nem tapasztalunk 
községünkben. Bizonyítja ezt a leg- 
utötaó népszámlálás is, mert ha a ja
vítóintézet népességét a község lélek- 
számabol levonjuk, bizony nem valami 
biztató jelt látunk a statisztikai ada
tokban a község jövő fejlődésére.

Ennek dacára mégis van egy spe
ciális ága Aszód községnek, amely 
mindinkább fejlődésnek indul, amely 
évről-évre nagyobb lesz községünk
ben, tartóztatlanul, amely Damokles- 
kard módjára állandóan ott lebeg ke
reskedőink feje felett, létfentartásuk- 
ban őket fenyegetve. Ez a különleges 
águnk a III. oszt. kereseti adó!

Most is dacára annak, hogy keres
kedőink, iparosaink a gazdasági vál
ságot csak nehezen tudták keresztül- 
uszni és még most sem tudták egé
szen kiheverni, amikor a magas ka
matok terhe alatt szinte összeroppan
tak, amikor tulajdonképen az adó le
szállítására kellene lépéseket tenni a 
tehermentesítésükre, akkor oly hirek kel
nek lábra, hogy a községházán a na
pokban járt adóügyi kincstári előadó 
a kereseti adónak 80— 100 °/o-kal 
való emelését vette javaslatába közsé
günkben.

A gazda, amikor termése elpusztul, 
megromlik, a tüzkárosult, amikor va
gyona tönkre megy, kérheti és —  mi 
mondjuk —  jogosan adójának leszál
lítását, elengedését. Hát a kereskedő 
vájjon hiába hivatkozik arra, hogy az 
ő aratása, a remélt jövedelem —  a gaz
dasági pangás, a válságok okozta 
megrázkódtatásban —  elmaradt?

Nem hisszük, nem akarjuk elhinni, 
hogy a mi szomorú viszonyaink köze

pette adóemelésre gondoljanak nálunk, 
és remélni, hinni szeretnők, hogy ha 
ez mégis igy lenne, akadnak majd az 
illetékes tényezők közt emberek, akik 
ezt a fenyegető csapást, ha nem is 
elhárítani —  mert adót fizetni okvet
lenül kell —  de bizonyára az igaz
ságnak megfelelően enyhíteni igye
keznek.

De hogy ez megtörténhessék, keres
kedőinknek és a III kér. adót fizetők
nek össze kell fogniok s megfelelő 
módon tiltakozniok kell a túlságosnak 
vélt adóemelés ellen. Nem szabad 
összetett kézzel várni a jövendőkre, 
hanem összetartással, tömörüléssel, 
egyöntetűséggel kell eljárni és az ille
tékes köröket meggyőzni arról, hogy 
az ujabb adóemelés községünk vissza
fejlődésére való tekintettel, mily óriási 
igazságtalanság lenne.

A veszély érzete egyébként a mi 
nehézkes adófizetőinket is tömörülésre 
késztette —  Ilyenkor jó lenne az a 
bizonyos kereskedelmi egyesület —  és 
ennek eredménye a Deák Ferencz tár
saskörben tegnap este megtartott érte
kezlet, amelynek lefolyásáról technikai 
okokból csak jövő számunkban refe
rálhatunk.

De reméljük, hogy ez egyszer mégis 
csak lesz egyetértés kereskedőinkben 
a mozgalom keresztülvitelére, mert a 
fenti akciónak sikerétől függ, hogy köz
ségünk egyik értékes eleme ismét 
nyugodtan vehesse ki részét a mindent 
éltető munkából.

Az aszódi zene- és dal
kedvelők egyesületének 

hangversenye.
— 1314. május 10. —

Meleg érdeklődéssel várta Aszód és vidé
kének intelligens közönsége az elmúlt va
sárnapot. Mindenki jó időt remélt és ideges 
nyugtalansággal szemlélgették bizonyára so
kan a délutáni órákban a nem várt, egyre 
jobban tornyosuló fellegeket, majd a mind
jobban megeredő esőt, amelyek a nap si
kerét elvitatni, a hangverseny és táncmulat
ság megtartását lehetetlenné tenni látszottak. 
De a mi lelkes közönségünk — dicséretére 
legyen mondva — a minden szép és jóért 
lelkesülő közönségünk nem hagyta cserben 
a hangversenyt rendező és a pártolást meg
érdemlő egyesületet és dacára a rossz idő
járásnak, a nagy sárnak, a nagy távolság
nak, mely a hangverseny helyiségét a vá
rostól elválasztja, türelmesen várta este a 
szállító alkalmatosságot, amely őt a mulat
ság helyére vitte.

így aztán az időjárás miatt lassan bár, de 
mégis majdnem megtelt az automobilgyárnak 
szánt rengeteg teremnek, pálmákkal és

más délszaki növényekkel gyönyörűen díszí
tett belső része, úgy 9 óra tájban. Sokan 
megváltották jegyüket, de bizony otthon ma
radtak, egészségüket féltvén a nagy hideg
től. így is azonban az intelligens, diszting- 
vált publikumnak oly sokasága jelent meg a 
hangversenyen, amilyent Aszódon még nem 
volt alkalmunk együtt láthatni. Hát még ha 
az idő kedvező lett volna, talán egészen 
meglelt volna publikummal a 45 méter 
hosszú és 16 méter széles terem.

A rendezőség fáradságot nem ismerő 
buzgalommal igyekezett a közönség kényel
méről gondoskodni, azonban az időjárás 
kellemetlenségei ellen majdnem lehetetlen 
volt védekeznie. A zuhogó eső, majd a nagy 
hideg, a szél mind kétségessé tették az est 
hangulatát és a rossz időjárás a mi közön
ségünk lelkére majdnem fagyasztóan hatott 
addig, amikor egy kicsit elkésve megkezdő
dött a hangverseny.

A hangverseny számok alatt a szereplők 
tudásán és igazi művészi előadásán azután 
felmelegedve, lelkesen tapsolt a közönség. 
Innét már az est meleg hangulatát nem za
varhatta meg sem a zuhogó eső, sem a sü
vítő szél. Megérdemelt figyelemmel hallgat
ták meg az egyes számokat és szinte tün- 
tetésszerii ovációban részesítették a szerep
lőket.

Az igazi művészeti eseménynyé nőtt hang
verseny lefolyásáról a következőkben számo
lunk be :

Mielőtt áttérnénk a hangverseny lefolyásá
nak részletes elmondásába, ki kell térnünk a 
terem gyenge akusztikájának megemlítésére, 
amely az értékes hangverseny minden szá
mából levonta a maga részét. Jóllehet, a 
rendezőség mindent elkövetett, hogy a rossz 
akusztikát némileg ellensúlyozza, a rossz 
időjárás, a folytonosan süvítő szél, az eső
cseppek kopogása fáradozásukat jórészt fel
emésztette. Ha ezen — különösen utóbbi 
körülménytől eltekintünk — mondhatjuk, 
hogy ilyen sikerült, magas nívójú, kizáróla
gosan aszódi erőkkel produkált művészi es
télyben, még soha sem volt részünk, amiért 
is a szereplők összességének a legteljesebb 
elismeréssel őszintén gratulálva, még sok 
ilyen zajos sikert kívánunk. Magáról a mű
sorról a következőkben számolunk b e :

1. Az ezred leánya. Ouverture. Donizetti 
G.-től. Vonósliatos. Előadták: Filipek Sándor 
(1 hegedű), Boldis Pál (II. hegedű), Libucz 
József (III. hegedű), Salgó József es Farkas 
Andor (IV. hegedű), Hartyánszky Vilmos 
(brácsa), végül Rosner Lajos (gordonka) 
urak. A vonósliatos nem érvényesülhetett oly 
módon, mint amennyire megérdemelte volna : 
ép a lágy, sima összhangok, az ouverture 
kiváló szépségei, a terem akusztikája folytán, 
néha elmosódott hatásuaknak tetszettek. Ami
dőn ezt — ismételten — az akusztika rová
sára Írjuk, bizton hisszük, hogy egy más 
teremben előadva az egységesen kidolgozott 
mű, teljes egészében kifejezésre juthat, 
mint az előadók értékes, komoly muzsi- 
kális törekvésének jelentős eredménye.

2. A vándor. Schubert F. Op. 4. és Szi
vemből téptem ezt a dalt. Nádor Gyulától. 
Férfi éneksolo. Énekelte: dr. Faludi Sándor 
ur, zongorán kisérte: dr. Faludi Sndorné 
úrnő. A bűbájos Schubert-dalok kiválóan 
átérző kultiválóját ismerjük dr. Faludi urban. 
Ének technikája nagy haladást mutat. Közép
fekvésű értékes hanganyagát művészies fe
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gyelmezettséggel tudta a dal gyönyörűségei
nek kifejezésében felhasználni. A könnyebb 
természetű dallal még nagyobb sikert aratott, 
úgy, hogy a szűnni nem akaró tapsokra még 
egy dalt kellett előadnia, jeles kísérője, ki 
teljesen egyenlő értékű művészi ambícióval 
és tudással járult hozzá, hogy a dalokat oly 
gyönyörű előadásban élvezhettük, külön is 
elismerést érdemel. A közönség zajosan ün
nepelte a Faludi-párt.

3. Trió. Op. 25. Szerzője: Reissiger K. 
Előadók : Halász Blanka urhölgy (zongora), 
Filipek Sándor (hegedű) és Rosner Lajos 
(gordonka) urak. Ilyen kivaló m uzikális te
hetségek, mint természetes is, a legtökélete
sebb felfogásban és megértésben adták elő 
a fejlett tudást és figyelmet igénylő triót. 
Egyenként és trióban is gyönyörűen játszot
tak. Elragadtatással, forró tapsok közt ünne
pelték a trió jeles tagjait.

4. A fülemüle és a rózsa. Thompson-tól. 
Női éneksolo. Előadta és zongorán kisérte: 
Hermáim Manci urhölgy. Vendégszereplésről 
kell beszámolnunk. A kiváló képességű és 
képzettségű szininövendék, aki még el sem 
hagyta az iskolát, máris az ország első ope
retté színpadján, a Király-színházban debü
tál és pedig a junius 1-én bemutatóra ke
rü lő : „A napsugár kisasszonyM-bán játsza a 
főszerepet. Ilyen művészi készség mellett 
nem csoda, hogy egészen magával ragadott 
bennünket. Gyönyörű hangja, amelyet precíz 
zongorajáték kisért, a művészet keretén belül 
tárgyalandó. A véget nem érő tapsokra a 
Leányvásárból Lucy belépőjét énekelte el, 
Rosner L. ur zongora kíséretével, még zajo
sabb és hangosabb tetszést váltva ki a lel
kes közönségből. Valóságos tapsorkán tá
madt, amit az ő különleges tudományával: 
varázs fütyülésével csillapított le. Csodálatos 
még ez is a kiváló tehetségei közt, s ez is 
arról igyekezett meggyőzni bennünket, hogy 
még sok zajos sikert fog aratni az operette 
színpadon s nekünk aszódiaknak értékes 
büszkeségünk lesz, amihez még csak sze
rencsét kívánunk s bizonyára minden meg
valósul.

5. Fantasie de Conzert. Op 47. Alard
D.-tői. Gounod : „Faust- című operájából. 
Ilegedüsolo zongora kísérettel. Hegedűn ját
sza : Filipek Sándor ur, zongora kísérő: 
Rosner Lajos ur.

Hivatott muzsikusok olyan kiváló műélve
zetben részesítettek, amely elkápráztatott 
bennünket. Hogy mily varazsa van a hege
dűnek s mily csodálatosan beszédes a hangja, 
azt volt alkalmunk hallani, a téma kápráza
tos szép előadásában s az allegrettó ritmusos 
eljátszásában, mely utolsóban különösebb 
szerep jutott a zongorakisérő szerepét ráter- 
inettseggel — minden muzsikára termett — 
betöltő karnagynak, Rosner Lajos urnák, aki
nek a zeneügy terén kifejtett buzgalma és 
agilitása mar is közszolásszerü és akinek 
nevéhez fűződik az aszódi zeneügy és köze
lebbről az egész conzert sikerének legnagyobb 
része.

A viharos tapsokra Elgar „La Capricieuse“  
müvét adták elő élénk tetszés és lelkes figye
lem közepette. Üdvözöljük őket!

6. Noctuino. Op. 62. Chopin F -tő i és
Etűdé de Conzert Liszt F.-től. Zongora soio 
előadta: Halász Blanka urhölgy. Chopin ra
jongói talán kevesen vannak mutálunk, mert 
a tulfinomult legmagasabb zenét jelenti e 
név. S még a felsőbb zenevilágban is meg- 
oszlók a vélemények, ha bizonyos szerző 
szereléséről van szó. Mi Halász Blanka ur
hölgy minden izében teljes tudásu és tech
nikájú játékában győződtünk meg arról, hogy 
a zongora hivatott játékban, bámulatosan leg
nagyobb művészi hangszerré lesz egyszerre. 
Ami szépet jót, csak el tudunk mondani, az 
mind szóljon neki s bocsássa meg, ha mégis 
úgy hisszük (ezt talán csak én), ha a Liszt 
Etude-beti nagyobb csodálatba estünk, talán 
mert a fennkölt klasszikus hangulatszinek és 
szédületes futamuk közt — Couleur lucalt, 
faji, nemzeti hangokat hallottunk, avagy csak 
a arva — véltünk hallani. R. K.

*
A hangverseny befejező része volt Kalmár 

Jenő afrikai utazó, hazánkfia felolvasása 14

évi afrikai élményeiről. Kalmár ur a tudo
mány szempontjából is értékes megfigyelése
ket gyűjtött össze ottartózkodása alatt és 
azokról igen élvezetesen számol be felolva
sásában. Lebincselő modorban, nem éppen 
száraz tudományos hangon, hanem humorral 
vegyitve adja elő azokat, amiket tapasztalt. 
A közönség szívesen hallgatta, dacára a késői 
óráknak és különös érdeklődéssel nézte a 
felolvasást magyarázó, fehér vászonra vetített 
exotikus képeket. Őszinte sikere volt Kalmár 
urnák és ha felolvasását megismételne ná
lunk, nagy hálára kötelezné közönségünket.

A hangverseny végével fehér asztalhoz ült 
a közönség.

Itt kezdődött tulajdonképpen a repiilő- 
gépgyár felavatási ünnepélye, amelyhez a 
gyárvezetőség minden asztalhoz pezsgőről 
gondoskodott. Az uj gyár részéről megje
lentek : báró Forster Ernő igazgatósági el
nök, dr. Urbach Lajos (és neje) igazg. tag 
és a társaság ügyésze, Peckmann Arthur 
felügy. biz. tag, Peckmann Albert mérnök, 
dr Halász ügyvéd felügy. biz. tag, Bier 
Henrik (és neje) vezérigazgató, Schuster 
Vilmos és Kretschmar Oszkár mérnökök.

Az első felköszöntőben Halász Dezső né
metül üdvözölte a társaságot, majd dr. Ur
bach Lajos mondott pohárköszöntöt Ducker 
Ödönre a kir. javítóintézet igazgatójára. 
Ezt követte Molnár Sándor szép magyaros 
pohár köszöntője. Ezután még a gyárvezető
i g  egy tagja köszöntötte Aszód közönségét.

Asztaibontás után jöttek még a külön 
attrakciók: a szépségverseny, amelynek győz
tesei Hermáim Mancika urleány, Bier Hen- 
rikné úrnő és Halász Blanka urleány voltak, 
akiknek a versenybíróság gyönyörű csokro
kat nyújtott át. Itt meg kell emlékeznünk ; 
azokról a gyönyörű viragadományokrúl, ame- i 
lyekkel a gondos rendezőség a szereplő höl
gyeknek kedveskedett. De kedves iigyelem- 
mel volt a rendezőség a megjelent hölgy
közönséggel szemben is, akiknek művészi 
kivitelű élőviraggal díszített műsorral ked- ; 
veskedett.

Azután még az egyesület karnagya, Ros
ner ur is külön humoros számmal vidította 
fel a kedélyeket, amely után reggelig vígan 
ment a tánc.

Dacára a rossz időjárásnak, mégis igazi 
erkölcsi és anyagi sikerről számolhattunk be, 
amiben oroszlánrész a fáradhatatlan rende
zőségé. Ily jó| működő apparátus mellett 
a jövőben, ha az idő is kedvez, még külön
bet fog az aszódi zene- és daikedvelök egye
sülete produkálni.

*

Az aszódi zene- és daikedvelök egyesü
lete vezetősége ez utón is hálás köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, aki hathatós támo
gatásukkal az est sikerét előmozdítani szí
vesek voltak. Különösen a szereplő hölgyek
nek és utaknak szól ez, akik mindannyian 
teljes ambícióval működtek közre abban, 
hogy a hangversenyt igazi művészi ese- | 
ménynyé emeljék.

Hírek.
— Hymen. Szalay Pál és neje született 

Hercz Cecilia leánya Lilly ma f. hó 17-én 
lép házasságra Budapesten Bernáth Gézá
val, a Bernáth Manó gabonabizományos 
nagykereskedő cég beltagjával A boldog 
menyasszony a nemrégen elhunyt kiváló ju
biláns orvosunknak dr. Hercz. Árminnak az 
unokája. Gratulálunk !

~  E ljegyzés. Steier Ferenc uradalmi in
téző Kartalon eljegyezte Braun Mancikát He
vesről.

— A Nemzeti Népszövetség aszódi 
fió k ja  f. hó 10-én, vasárnap délután tar
totta alakuló gyűlését a polgári kör helyisé
gében. A gyűlésen a hatóságot Sárkány Ernő 
főszolgabiró képviselte. A Nemzeti Népszö
vetség központjából Csávolszky Mihály titkár

jelent meg, aki az egyesület célját fejtegette. 
Belépésre jelentkeztek a helyszínen 35-en, 
akik közül igazgatónak választatott Bentsok 
János, csoportvezetőknek pedig: idb. Cso- 
bán Pál, ifj. Harajka Márton, Némedy Béla, 
Nagy János, B. Nagy István, Schneider 
Oszkár, Ferenczy Lajos és ügyésznek dr. 
Bentsik Géza. Akik az egyesületbe ezután 
belépni óhajtanak, fölvételre a csoportveze
tőknél jelentkezhetnek.

— Az „ t to “  he ly i b izo ttságának m eg 
alakulása. Az emberbaráti célokért küzdő 
Iio-szervezetnek — amely a pogromok és 
vérvádak által sanyargatott oroszországi zsi
dók Amerika és Afrikába való kitelepitését 
szorgalmazza — már eddig is számos tagja 
volt községünk zsidó és nem zsidó feleke
zetű polgárai közt. Most, hogy a ni. kir. 
belügyminiszter az országos Ito-egyesületet 
a törvényes kellékekkel felruházta, időszerű 
lett az aszódi helyi bizottságot megalakítani. 
Az országos egyesület felhívására Dr. Gltick 
Adolf, mint a mozgalomnak aszódi kezde
ményezője, gyűlésre hívta össze f * hó 10-én 
vasárnap délután a Weiner-féle nagyterembe 
az lto híveit és tartalmas beszédben vázolva 
az egyesület célját, az 50 jelentkező taggal 
megalakította az aszódi helyi csoportot.

A hatóságot Matolcsy Kálmán községi 
jegyző képviselte a gyűlésen. A vidékről is 
tagokkal szaporodó helyi bizottságnak veze
tőségébe választattak: elnökké dr. Glück 
Adolf; elöljárókká Vas Mór és Lövy M anó; 
pénztárnokká Lövy Jenő; jegyzővé Révai 
Miklós ; ellenőrré Vas József; választmányi 
tagokká: Szántó Géza, Fleiszig Mór,
Büchler Nándor, Diamant Márton, Dénes 
Jenő, Salgó József, Protovin Mór, Wald- 
mann Soma, Hannover Adolf és Grün Mór. 
Delegátus,: Weiner Dávid.

— A képvise lővá lasztásokra nézve igen 
fontos alábbi hirdetményt — közérdekből — 
teljes egészében közö ljük:

Az aszódi járás főszolgabírójától.

2252. szám. 
kig. 1914.

Hirdetmény.
Az országgyűlési képviselő választásokról 

szóló 1913. évi XIV. t.-c végrehajtása tár
gyában kiadott 1184/1914. V K M. eln. 
számú rendelet 12. §-a értelmében közhírré 
teszem, hogy ugyanezen t.-c. 51. §-a értel
mében szervezett állandó bizottság a vizsgá
latokat f. évi május hó 28., 29. és 30. nap
jain fogja megtartani.

Tekintettel azon fontos körülményre, hogy  
választó polgár csak is az lehet, aki írni o l
vasni tudását hitelt érdemlő módon tudja 
igazolni, mindazokat figyelmeztetem, kik eme 
kelléket iskolai bizonyítvánnyal igazolni nem 
tudják, hogy a fent jelzett napokon működő 
bizottság előtt a vizsgálat letétele végett je
lentkezzenek.

Az írni és olvasni tudás igazolására bo
csátható a férfinemhez tartozó minden ma
gyar állampolgár, a ki 24-ik (huszonnegyedik) 
életévét betöltötte.

A vizsgálat teljesen ingyenes.
A vizsgálat idejét fent jelzett napokon 

reggel 8— 12-ig és délután 2 —6-ig állapí
tom meg.

A bizottság működése helyéül hivatalomat 
jelölöm meg.

Vizsgálatra jelentkezni hivatalomnál, a h i
vatalos órák tartama alatt, f. évi május hó 
27-én estig bezárólag, Írásban vagy szóval 
lehet.

A személyazonosság születést anyakönyvi 
kivonattal, vagy kalonakönyvvel igazolható.

Aszód, 1914 évi május hó 15

Sárkány Ernő s. k.,
főszolgabíró.
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— Iparkiállitás Aszódon. Az ipartestü- 
let évi közgyűlésének lefolyásáról annak 
idején beszámolva, megemlékeztünk arról is, 
hogy a testület fennállásának 25 éves jubi
leumát iparkiállitással kívánja megünnepelni. 
Bolla Lajos főgimn. tanár, iparhatósági biz
tos elnöklete alatt az ipartestületi tagokból 
bizottság alakult nemrég, hogy az augusz
tus hónapban rendezendő kiállításnak most 
már sürgető előmunkálatait elvégezze. F. hó 
3-án, vasárnapon igen fontos lépés történt 
ez ügyben, amikor a bizottság Ikladra rán- 
dult és a főispán ur és neje ő méltóságaiknál 
tisztelegve, őket a kiállítás védnökségére 
megnyerte.

A küldöttséget Sárkány Ernő főszolgabíró 
vezette, aki a tőle megszokott ékesszólással 
gróf Ráday Gedeont és nejét fölkérte az 
iparkiállitás védnökségének elfogadására. Ö 
méltóságaik ezt — mint értesülünk — szí
vesen vállalták, ismételten kifejezést adva 
Aszód község iránt táplált — nekünk na
gyon értékes — meleg rokonszenviinknek. 
Rövid időzés után a küldöttség a legjobb 
reményekkel távozott hazafelé, mert bizo
nyos, hogy a kiállítás sikerét már nagyrészt 
garantálja a főispán ur és neje Öméltósága 
meleg érdeklődése. Most azonban a közön
ségen is múlik, hogy iparosainknak meg
rendelések feladásával megkönnyítse a k i
állításon való minél impozánsabb részvételt.

— Az 1914. évben megtartandó idő
szakos mértékhitelesités időpontjai közsé
günkben és annak környékén : Aszódon máj. 
22., 23. és 25-én, (hozzátartozik Domony, 
Iklad és Kartal május 26-án). Versegen máj. 
29-én, Galgamácsán junius 3-án, (hozzátar
tozik Galgagyörk junius 3-án, Váckisujfalu, 
Zsidó junius 4-én), Bag május 19-én, (hoz
zátartozik Hévizgyörk május 20-án), Ácsa 
május 30-án, (hozzátartozik Csővár és Püs
pökhatvan junius 2-án).

— Országos vásár. F. hó 22-én, áldozó 
csütörtök utáni pénteken, országos vásár lesz 
Aszódon, amelyet gyengévé — sajnos — 
már másodízben az a körülmény fogja tenni, 
hogy az állatvásárra csupán lovakat lehet 
felhajtani, mert az 5 km. körzeten belül eső 
környékbeli néhány községben száj- és kö
römfájás lépett fel szórványosan, ami miatt 
a vásárra hasított körniü állatot nem lehet 
majd felhajtani.

— Évzáró vizsgák. Chugyik Pál aszódi 
lelkész, az aszódköri ev. dekanátus kör
lelkésze a hatáskörébe tartozó iskolákban az 
évzáró vizsgákat a következő napokra tűzte 
k i : Hévizgyörk május 16-án, Iklad 18-án, 
Domony 20-án és Aszód 27-én. Ugyancsak 
itt említjük meg, hogy az Országos Magyar 
Iskola Egyesület a vizsgákkal kapcsolatosan 
Aszódon és Domonyban Gerlóczy-ünnepélyt 
rendez, amelyen a magyar nyelvben a leg
jobb előmenetelt tanúsított növendékek lesz
nek megjutalmazva.

— Halálozás. F. hó 10-én vasárnap 
hunyt el Aszódon Stern Sámuel nyug. tanító, 
éleiének 86-ik esztendejében, özvegyet és 
négy kiskorú gyermeket hagyva hátra. A 
ritka magas életkort elért aggastyán körül
belül 12 év óta volt már nyugalomban, adu.;* 
azonban talán négy évtizeden keresztül buzg '

és lelkiismeretes tanítója volt a jóhirnevü 
aszódi izraelita népiskolának. Temetése f. hó 
11-én nagy gyászoló közönség jelenlétében 
ment végbe, amelynek soraiban több gene
rációbeli volt növendékét láthattuk. A vég
tisztességen a kir. javítóintézet családfői kö
zül is számosán jelentek meg, Akiknek ne
vében Zsifcsák József fejezte ki részvétét a 
mélyen sújtott családnak. Hitoktatójuk te
metésén megjelentek még ai intézet izr. val- 
lásu növendékei is.

— Kabarét a m oziban. A nemrég tő
lünk Gödöllőre távozott színtársulat egyik 
tagja Fehérvári Anikó, akinek itteni szerep
lését közönségünk különösen nagy szimpá
tiával kisért, mielőtt végleg elhagyná a mi 
vidékünket, még egyszer visszatér hozzánk 
és elbúcsúzik szeretett publikumától. F. hó 
18-án este az aszódi mozi helyiségében a 
szintén közkedvelt Ujváry Miklóssal, aki neki 
kiváló partnere volt, egyetlen kabaret-estélyt 
rendeznek, mely alkalommal szebbnél-szebb 
számok bemutatását vették tervbe. Azt hisszük, 
hogy a mi hálás közönségünk most is ro- 
konszenvvel fogadja őket és az egy estélyt 
tömeges megjelenésével mindkét részről fe
lejthetetlen, meleg bucsuestélylyé fogja va
rázsolni.

— A vivóestély elhalasztása. Peér György 
vivómester a tegnap estére hirdetett vivó- 
estélyt nem tartotta meg, hanem egy későbbi 
időpontra elhalasztotta. A megváltott jegyek 
a folyó hónap végén megtartandó estélyre 
lesznek érvényesek.

— Az egyetemi földrengést obszerva
tórium megkért bennünket, hogy a május 
13-án Pestmegyében észlelt földrengésről ha 
netán tudósításainak volnának, azokat az in
tézetnek engedjük át. Tudtunkkal községünk 
és környéke mentes volt e természeti tüne
ménytől, ha azonban mégis volnának, akik 
a földrengést észlelték, azokat kérjük, misze
rint ezt velünk tudatni szíveskedjenek, hogy 
ezen adatokat tudományos felhasználás végett 
a magy. kir. tudományegyetem földrajzi in 
tézetéhez juttathassuk.

— Uj sörgyár. Junius végén megkezdi 
az uj sörgyár működését, melyet báró Hat
vány Deutsch és a Hazai bank alapították j 
Kőbányán. A gyár, mely már közel 3 év 
óta folyton épül, 10 millió koronába került.
A sörgyárat Pest környékén, Gödöllőn, 
Aszódon és Hatvanban Diamant László gö
döllői kereskedő képviseli. A sört naponta 
automobilon fogják szállítani.

— Fogzási nehézségeket nem szenved 
át az a csecsemő, kinél az elválasztás pilla
natától kezdve a Phosphatine Falieres-t 
használják tápszer gyanánt. Ma már minden 
gondos anya egyetlen óhajtása gyermekét az 
elválasztás idejétől kezdve csakis a világhírű 
kitűnő gyermekliszttel táplálni, mert a Phos
phatine Falieres nagyon könnyen emészthető, 
igen kellemes izü, 1 doboz 3 kor. 80 fiit. 
Kapható minden gyógyszertárban.

— Betörősdi Versegen. E hó 12-én 
reggel futva terjedt el a hir, hogy a Hitel- 
szövetkezet pénztárát feltörték. Riadva futott 
össze a szövetkezet igazgatósága, rohamlé
pésben jött az egész csendőrőrs Tóth György 
őrmester vezetésével. A nyomok az utca

felől vezettek. Hamarosan előállítottak több 
gyanús embert s illesztgették lábukat a nyo
mokra ; de hasztalan. Végre előkerült a fon
tos betörő szerszám egy ócska vasszeg s 
kisült, hogy semmi kár nincs, csak kis kar
colás s megállapítást nyert, hogy valami 
kedélyes atyafi űzött éretlen tréfát a hivatal
beli urakkal. így a nyomozást be is szün
tették.

— Olcsó tehéntartás. Kartalon e hó 
12-én késő este Homok András cseléd, a 
Schossberger báró uradalma felől egy nagy 
zsákot cipelt. Tóth György őrmester éppen 
arra portyázott s gyanúsnak találta e késői 
szorgoskodást s igy igazolásra szólította. Az 
illető töredelmesen bevallotta, hogy már ré
gibb idő óta az uradalom szecska s egyéb 
takarmányán tartja tehenét. Ez ügyben folya
matban tétetett a további eljárás.

Köszönetnyilvánítás.
Drága felejthetetlen kis leányunk el

hunyta alkalmából megnyilatkozott jó l
eső szives részvétért fogadják jóaka
róink egyenként s összesen leghálásabb 
köszönetünket.

Perényi Rezső és neje.

Hirdetések.
legfinomabb (aixi) saláta olaj.
Mindenféle olaj és porfesték

Terpentin, kence (firnisz), brunolin. 
Gyorsan száritó „Rapidol" olaj 

festéket és ecseteket stb. 
Különlegességek idei termésű melegágyi 

termékek u. m. uborka, ka
ralábé, zöldborsó, spárga, tök.

Ananász is Kandatnp-dinyc. 
Ananász lilái eper.

M kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészet összes termelvényei 

kaphatók:

Székely Farkas
fűszer- és csemegekereskedönél

Aszód (FS-ntca).

Cgy szoba ás kony kébét,
vagy csak egy nagyobb szobából 
álló lakás a fő-utcában vagy an
nak közelében kerestetik. Aján
latok a kiadóhivatalba kéretnek.

Családi bázat
kerttel keresek megvételre, le
hetőleg a fő- vagy pesti-uton. 
Cim : Vantsay Dezső, Penc
(Nógrád-megye).

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

gőzcséplő-készlet
jutányosán eladó a

p a s z ta - fc n y ó 'h a ra s z t i g a z d a sá g b a n

u. p. Aszód.

F A L U M  É S  V A R O S B A N
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára  1 K 50 f.

Kapható a Petö fi-nyom da pap irü /le tében, 
Aszódon.

Egy óra rek lám képen ! Aki 
ingyen aka r órát, meg hozzá 
elegáns, precíziós órát mák v. 
hölgyeknek választás szerint, 
írjon azonnal Uhrenhaus Fr. 
Schm idt P rag W einberge 

554.

Football-labdák
kicsinyek és nagyok kaphatók a 
P etö fi-kö nyvn yo m d a pa- 
p irüzletében , A s z ó d o n

A legszebb ajándék
egy doboz Petőfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Á r a :  K 1 *50. K apható  a P e tő f i-  

n y o m d á b a n , Aszódon.

Két bútorozott szoba
azonnal kiadó. Cím a kiadóhivatalban.

2 - 2

J O H A N N  M A R IA  F A R IN A  Gegenüber dem Rudolfsplatz
Ezen cég készítményei, úgymint:

KltniViz, KölniViz-szappan 6  ponder
minden jobb drogériában, illatszertárban és gyógyszertárban kaphatók. 

F ig ye lm ezte tün k m in denk it, h o j/r  vásárlásná l a

J o h a n n  M a r i a  F a r i n a  geftttübv d e m J t t t d o l f p p l a t z
feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson visssza. 

Magyarországi kén- .

HOLCZER E" _ ^JLTÁN,
B U D A P E S T E N ,  V i l i .  K E R ,% . 1 , S Z IG E T V  \R I - U T C A  16. S Z Á M .

Aszódi .Petőfi11 könyvnyomda nyomása.
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