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Sí ASZÓDI HÍRLAP S
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nyomdában, Fe,elős szerk ő . Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési
Aszód, Főút 482. szám. ' ' dijak előre fizetendők.

V ilá g b é k e . pénztárak. A leghatalmasabb uralkodó az, kifogyott néptörzs megtámadja a szomszéd
& ki előtt a legtöbb meghódolt király megy törzset, melynél szükségleteit kielégíthetni

Most, hogy e hó 15-én a Magyar meghajtott nyakkal, diadalmenetben. — A véli, — épp annyira bizonyos, hogy teszem 
Békeegyesület fennállásának tizenötéves év- fejlődő kultúra volt az, mely olyan mérhe- Németország, mely át- meg átvan szelve 
fordulóját ünnepli, s jubileumához Suttner tetlen kincsekkel szaporította a nemzetek vasutakkal, melynek nagy városaiban muzeu- 
Berta bárónőt, korunk legnagyobb béke- vagyonát, hogy azokat félteni kezdték a mok, képtárak, nagyszerű iskolák gondos
apostolát sikerült felolvasóul megnyernie, háborúk esztelen pusztításaitól. Tudomány, kodnak a szellem minden irányú kimüve- 
míg e nagy asszony nagyméretű egyénisége művészetek és az elmúlt nagyszerű század léséről és gyönyörködtetéséről s mely 
előtt feltétlen hódolattal kell meghajolnunk ; bámulatos találmányai olyan kincseket hal- lakóinak összes testi szükségletéről is gon- 
míg ő róla magáról ellenségei is el kell, moztak fel minden államban, mely fejlődé- doskodni képes, reszket egy európai hábo- 
hogy ismerjék, hogy tehetsége, képzettsége, síikből kivette a maga részét, hogy lassan- tói, mely mindezeket egy nap alatt elsöpör- 
erős logikája, s kápráztató dialektikája a ként hírnévnek, dicsőségnek, sőt magának heti, — de viszont lelkesedve hirdeti maga 
legfényesebb ellenérv azon közhelylyé a hazaszeretetnek fogalma is átalakult. A a nagy császár is a „gyarmatositást“ haza
vált férfi-fantazmagória ellen, hogy a nő kultúra megteremtette azt a vágyat, hogy fias kötelességül; természetes, mert hisz a 
értelmi képessége a férfiénál alacsonyabb meg kell őriznünk a kultúra nagyszerű német ipari túlprodukciónak piacra van 
fokú: minden szavából, melyet közöttünk produktumait a gyors és oktalan elpusztulás; szüksége.
kiejt, nagy eszméje csendül felénk, melyet lehetőségétől: megteremtette a „világbéke“ Szentnek, fenségesnek tartom a Suttner 
hatalmas regényének címéül választott: „Die fogalmát. Ma nem az a legnagyobb ember Berta életét. Az eszme: megszüntetni atö- 
Waffen nieder!" „Le a fegyverekkel!“, többé, ki a legtöbb embert kaszabolja le a meges gyilkosságot az emberek között és 
s minden gondolkozó figyelmét — ellen- csatában, hanem ki valamely gyógyszerrel nemzetek vitáit, épp úgy mint az egyesekét 
állhatatlanul — munkás, eredményes életé- a legtöbb embert adja vissza az életnek! S bíróság döntésére bízni: — óriás! De 
nek legnagyobb célja felé fordítja, melyért ha hódoló büszkeséggel is nézzük azokat, nem tudom elhinni, hogy fáradhatatlan 
lelkesült nagy lelke egész rajongásával, kik merész önfeláldozással meg tudtak munkássága a kérdést csak egy jottányival 
melyért küzdött átható szelleme egész halni a hazáért — ma a legjobb hazafinak is előbbre vitte. Igaz, hogy egyes esetek- 
energiájával: a világbéke felé. azt tartjuk, ki életének munkáját, tevékeny- ben elfordította a háború veszedelmét a

A világbéke fogalma a kultúra szülötte, ségét szenteli arra, hogy hazáját a tudomány, nemzetközi bíróságok Ítélete, de nem törőd- 
Kulturátlan ősi időkben egy dicsőség van : mővészet, kultúra kincseiben minél gazda- tek volna döntéseikkel a vitázó felek, ha 
a háború dicsősége; egyetlen módja a hala- gabbá tegye. Beválik itt is, mint mindenütt érdekük nem ugyanazt követelte volna ! 
dásnak, érvényesülésnek: a harcbeli vitéz- a történelmi materializmus nagy tétele: Azóta,hogya* békecár* maga is békeapostollá 
ség. A „hős* homlokát övezi minden virág, minden korszak azt az eszmét találja szép- szegődött, hej de sok vér kifolyt az ő ha- 
övé az asszonyok szerelme s róla zengi nek, nemesnek, felemelőnek, melyre szűk- tározott parancsára ! 
a kobzos uj harcokra lelkesítő dalát. — A sége van, melyet érdeke követel. S a milyen Ősidőkben minden piciny kis össze- 
béke csak arra jó, hogy begyógyuljanak a természetes, — a kultúra legkezdetére verődött embercsoport érdekköre e csoport 
harcosok sebei s uj erőt gyűjtsenek a hadi- tekintvén vissza— hogy az élelmiszereiben keretén belül záródott le — s különbözött

y  í  n  n  * Ősi kúriája ott áll ma is a város végén egy elszökött az édes anyja szoknyája mellől és beállottI / \  f \  / * •  szép nagy akácoskert közepén. Ámbitusát körül honvédnak.
futotta a vad szőlő. Jótékony hűvösben Üldögélt Nem sokra böcsülte Varga strázsa-mester 
délutánonként az öreg ur nagy karosszékében, uram se.

MONDD . . . szájában az elmaradhatatlan Bezerédi pipával, — Cucli kék ennek a kezibe, nem puska,
Mondd mindég ily víg vagy? nagy becsben tartotta a szép feketére kiszívott volt a véleménye. De Isaszeg után megölelte és
<;„/)«. intpI hmaidöreK jöszágol. bozontos bajuszával megdörzsölte a gyerek tejfölös
. , fin ti nuzzuu Ennek a pipának története volt. Nem minden száját. Ember vagy öcsém, ember a javábul,

Árnyéka a búnak ? ok nélkül hívta Bezerédy pipának. téged az Isten is örötnibe teremtett. Köszönd meg
Néma éjszakákon Egyik Losontzy, Bezerédy uramnak, a kuru- neki, ha rapporton jelentkezel nála.
Amikor nem hallják, tok szemefényének volt a kapitánya. Vakmerősé- — Azóta már bizonyára megköszönte.
Amikor nem látják * géért, rettenhetetlen bátorságáért sokra becsülte Világos után a tejfelesszáju hadnagyot be-

.. . f  . . . !  Bezerédy. Ungvár alatt történt: Egész napi ke- sorozták a dicső osztrák ármádiába közlegény-
Nem önti jorro Kony mény munka után — a melyben egy nagy csapat nek.
Sötét szempilládat, labanc mándliját porolta ki — a sátorban heveré- De hamarosan eleresztettek, szokta mondo-
Fehér párnácskádat ? szett Losontzy uram és szép csendesen szivogatta gatni a nemzetes úr, — mert nem értettünk a j
Micsoda titkos szer, azt a szép tajték pipát, a melyet a nagy kuruc visszavonuláshoz.
Vnrv csodá* iaézpt adott neki unaloműzésre. A mikor már hazajött, csakugyan ember

* . .. — Rajtunk a labanc! kiált be a sátor nyilá- volt. Jó iskolába járt. Ott órák alatt lett gyerniek-
lartja homlokodtól s^n a kjs y^rady őrmester. bői férfi és napok alatt férfiből hős.
Távol a felhőket ? — Lóra kapitány uram ! . . .  Csönd, ijesztő csönd honolt akkor
Vagy talán nincs szíved? — Éppen jókor gyün az ebadta, jó kedvemben Magyarországon. Még a madarak sem énekeltek.

_______  talál s már a következő pillanatban csapata élén Mintha megnémultak volna azok is.
. . * , , nyargalt. Nem telt bele egy negyedóra, már jelen- Csak a szemek mutatták, hogy még van

A UtOlSO KlirUC. tette Bezerédy uramnak, hogy egy csapat labanc élet az emberekben. — Csak az ökölbe szorított
Nemzetes Losontzy Tamás uram büszke volt eltévesztette az utat és hogy ő meg a huszárja kezek, hogy még van bennük erő.

erre a névre. Hékéd város egész társadalma pedig megmutatták neki. És ez alatt a pipája sem aludt ki. A fiatal Losontzy is szótlanul járt ke lta
büszke volt nemzetes Losontzy Tamás uramra. Bezerédy uram megveregette kedves kapitánya városban. A Csehországból ideszakadt megyefőnök '

A kölcsönös büszkeségnek csak akkor szakadt vállát. kopói szaglásztak a nyomában a rebellisnek, a
vége, a mikor a nemzetes ur rapporton jelentkezett — Hát ha nem aludt ki a pipád öcsém, kurucnak.
a magyarok Istene előtt. szívd tovább, legyen a tiéd. Egy nap nagypecsétes levelet hozott a csá-

Az ö büszkeségének igy lett vége. De nem Ez az a hires, Bezerédy-pipa. szári posta. A pecséteken méltóságosan terpesz
lett vége Hékéd város büszkeségének, sőt ez a Losontzy Tamás nemzetes uram hü maradt kedett a kétfejű sas.
büszkeség épen a nemzetes ur halálával emelke- őseihez. Hamisítatlan kuruc vér csörgedezett az — Bontsa fel kend — szólt Losontzy az 
dett, mert evvel bizonyította be igazán, hogy be- ereiben. öreg János huszárhoz — de előbb húzzon kend
csületesen viselte az utolsó kuruc nevet. Még tejfeles szájú diák volt 48-ban, amikor keztyüt, mert bepiszkolja a kezét.



■ . (. h..*niA Ma omhercsoDort érdé- mellett, hogy a mi méltányos kérésünk Is terv keresztülvitelé, mely által egy egészminden más hasonló kis cnibercsoport mm' mei e W vidéket magunkhoz kapcsolhatnánk. Szirák-
ket°J- Akkmn,raa8különböző nemzetek kö- ^ Egy község kereskedelmének, iparának ról van szó. Szirák a mai állapotok mellett 
f<"tt°i« ^rdeknárhuzimokat teremt Mennél és szellemi életének fejlődése, tehát lakói- reánk nézve és viszont idegen terület, a 
töíb k ö íö f ériek kapcsol össze kel kü- nak úgy anyagi, mint lelki jóléte szoros minek oka abban rejlik, hogy az odajutha- 
S bözö  nemzetet annál kevesebb közöttük összefüggésben van annak földrajz, fekvésé- tas valósaggal hosszú es fáradságos utazas 

háború^lehetősége Ma már épp azért vei és azzal, hogy vannak-e jókarban tar- szamba megy, pedig a terhe .távolság leg- 
milid ritkábbak a háborúk. Végleg és tel- tolt országutai, sürü vasúti összeköttetése; kevesbbé se... olyan nagy. Meg.s majdnem 

eí akkor fog megszülni a háború a föl- könnyen megközelithetők-e a szomszédos egy teljes napot vesz .genybe az oda- és 
dón I közlekedési eszközük valamely falvak, városok és viszont. y.sszautazas. Mert vagy félig vasúton es felig,
ma n ée elképzelhetetlen kifejlődése a föld Ezen szempotból tekintve a dolgot, t . .. az apczszanto. állomástól kezdve kocsin, 
sszes nemzeteit végtelenül közel hozza Aszód jelenlegi fejlődése kétségtelenül hát- vagy ped.g egészen kocs.n tesszük meg 

s , s ki)/L  érdekszálakkal át- rányt szenved, ha előnyös változás mielőbb az u tat; mindkét esetben sok időt es pénzt 
S  í szőve a különböző országokat, be nem következik. kell áldoznunk. Ilyen körülmények között
szinte egy érdekcsoportba kapcsolja össze Országútainkra nem lehet panasz. De a süni érintkezés mind a ma. napig kellően 
a/ e-'ész emberiséget. Addig pedig mindig ma már a forgalomnak csak kis részé bo- ki nem fejlődhetett.
f \ íb o ru  * nyolitódik le az országutakon, sokkal fon- Ezen a bajon egy modern közlekedési

s  amjir ez el nem következik — pe- tősabb szerepe van e téren a gőz és villa- eszköz, az automobi Ifelhasznalásával lehetne 
dm ez saiiíos még beláthatatlanul messze mos vasutaknak és egyéb hasonló modern segíteni. .
van -  egy mód volna a háborúk megaka- közlekedési eszközöknek. Véleményünk szerint két 1 2 -2 0  üléses
d ilvozására Az hog'- háború és béke felett A budapest—gödöllői villamosvasutak automobil naponként kétszeri közlekedéssel 
ne eeves emberek döntsenek, kik nem vonalát meg fogják hosszabbítani Mária- gyökeres változást idézhetne elő. A .nenet- 
látiák az egved érdekét, a tömegek, Besnyőig. Innen Aszódig nem olyan nagy irányt Kartal — Verseg — Kökényes — 
melyeket a harcba visznek, csak úgy tűnnek a távolság, hogy ez képezné okát a vasúti Héhaol.n és Dengeleg a menetdijat pedig 
fel mint az öldöklő gépek melyek vonal további, Aszódig leendő kiépithetése az egyik végállomástól a másikig 2 koró
dáké , a háborúkban összemérik. Hanem akadályának. Lehetnek egyéb okok, a me- nában véljük helyesen megállapítani, 
kérdeznék mega népet magát mielőtt a lyek azonban a mi elsőrendű érdekeink mel- A részletekről természetesen még korai 
a rettenetes határozat parancsára alakul, lett bizonyára eltörpülnek. volna beszélni, hiszen most inkább csak
Szavaztatnák le az anyákat, kik fiaikat Járásbíróságunk, adóhivatalunk, szolga- magát a tervet legfőbb pontjaiban ohaj- 
féltik, asszonyokat, kik férjükért, leányokat, bíróságunk Gödöllőn van. S az ilykép szűk- toltuk érinteni.
kik mátkájukért reszketnek s gyermekeket, ségszerüen beálló nagy személyforgalom Ennek a tervnek keresztülvitele legin- 
kik atyjukat nézik félő aggodalommal: aztán lebonyolítására mindössze 4 vonat áll ren- kább kereskedőinknek és iparosainknak áll 
számolnák össze mindkét részen a szava- delkezésünkre. (A hajnali és délutáni vona- érdekében, akik áruik részére uj és nagy 
zatokat. Ez — ez beszélne minden regény- tok természetesen itt nem jöhetnek számi- piaczot találnának.
nél, minden egyesülésnél, minden kongresz- tásba.) Ez bizony nagyon kevés. De kcies- És azt hiszsziik, Szirák közönsége is 
szusnái fényesebben ! kedőink és iparosaink érdekei is kielégítést örömmel fogadná az automobiljáét tervé-

Suttner Berta meglátó lelkének fenséges nyernének a villanyos vasút meghosszabbi- nck megvalósítását, 
álmát eljövendő korok valóra fogják váltani! tásával. Mert áru forgalomra is berendezve Mindenesetre komolyan kellene fog- 

n  p I r <?■ > az árúknak egyik helyről a másikra lalkozni ezen kérdéssel és semmi kétsé-
Ui. faiiuii Min or. va|(.) szái|itása egyrészt sokkal kényelmeseb- günk abban, hogy akad vállalkozó, aki az 

i x i i a  \ c ,7 Á á c - j t r ó b  ben, másrészt gyorsabban és gyakrabban eszmét felkarolva sietni fog a kellő lépések
vjoUOIIO ASZOtl o/.lrdK . történhetnék. megtételével. És akkor Aszód olyan előny-

Aszód és vidéke közönségének egy Az illetékes körök a kérdés megoldá- hoz jut, a mely további fejlődését biztosítja,
régi óhaját kívánjuk jelen sorainkkal szóvá sát községünk és környékének világos hát- M zh á n u  „ z .  „ „ z a :  |PAm ,n H in 7 l
tenni. Községünk és környékének Gödöllő- ránya nélkül nem halaszthatják. A magunk INCflaríj/ aZO aZ HSZOUl ILtiliyOKIiOZ.
vei villanyos vasút által leendő összekötte- részéről pedig állandóan figyelemmel fog- Egy képeslapot kaptam ma. Rajta : „Üdvözlet 
tését illetőleg eddig tett lépések eredményre juk kisérni ezen égetően sürgős ügyünk j1 P * a 1 n* v***" ^,áirva vâ  ,,úsz
nem vezettek. Ma is csak az óhajnál tar- állását, el nem mulasztva egyetlen alkalmat 1 ''y Mikorezr.71koüve7lap..t olvastam, eey aon
tunk, de megvalósulásának kérdése előre sem, amely annak dülörejutását elősegíthetné, uotatom támadt. Ez kellene nálunk is. Leányegye- 
nem halad. Pedig fontos érdekünk szól a Nem kisebb jelentőségű egy másik!sülét. Aszódi leányok egyesülete.

János felbontotta. -- Olvassa el kend. Majd megindult a menet a határ felé; elöl Nemzetes Losontzy Tamás hat évig hordta
Olvasnám, ha tudnám, de kutya nyelven Losontzy nemzetes uram osztrák díszruhában. Kufsteinben a vasat. Vándori direktort megvesz

thet ez írva, mormogta az öreg. Utána kullogot a biró, Csató nagyuram a jegyző- szőztette.
Abban a levélben pedig azt irja a megye- vei, Vékonnyal. Majd a tanácsbeliek következtek. Amikor Losontzy hazatért, kitörő lelkesedéssel 

főnök, hogy holnapután megérkezik vizitálni. Petkó, a harangozó egy nagy fekete-sárga üdvözölte egész Hékéd. Az üdvözlő beszédet
Akkorára készítsenek neki helyet a Losontzy kúriában, zászlót cipelt, rajta a kétfejű sassal. Vándort tartotta.

A földesur pedig, már mint Losontzy Tamás A határon felállottak. Hej! Milyen más beszéd volt ez — és hogy
uram fogadja öt a város határán az elöljáróság Nem sokára feltűnt az utón a megyefőnököt dörgölt utána az éljen.
élén bandériummal, mert Ö a Felséges császár hozó kocsi. Akkor kapta az utolsó kurucnevet Losontzy
nevében jön s jaj annak, a ki másként cselekszik. Zúgó hoch köszönti a császár képét viselő nemzetes uram.

— Dobja be kend azt a levelet a kályhába csehet. De kuruc volt Ő azután is.
a keztyiijével együtt. Majd elő áll Losontzy, ékes német nyelven Lelke, vezére volt a függetlenségért hevülö

Ügy, most pedig hívja elő kend Vándorit. köszönti a hatalmas urat. polgárságnak.
Vándori pedig vala egy árva szinésztruppnak Dörgő hoch hangzik fel a beszéd után. A hazáért való munkában folyt le egész

a direktora, aki egész társulatával már egy év A megyefönök zsebkendőjével törölgeti sze- élete.
nta lakott a nemzetes ur nagy magtárában. inét és leereszkedő vállveregetéssel tördeli: Az utolsó kurucot ott lehetett látni mindenütt,

-  Mindennel ellátta őket a nemzetes ur. — Köszönök, köszönek. leli nagyon meg- a hol dolgozni kellett a hazáért.
Ott lakhatnak, amig megvirrad, mondta nekik, eligedve. Csak az osztrákkal, a császárral nem tudott
— Parancsol valam itnemzetes uram, hajion- Megindul azután a menet. A Losontzy kúria megbékülni.

gott Vándori. ajtajában fehérköpönyeges zsandárok állanak ki- Pár éve érdemkeresztet jártak ki titokban
- Zárja be az ajtót és hallgasson ide. Most vont kardokkal. a részére. A mikor a megyegyiilésen a főispán

az egyszer parancsolok. — A nagyteremben pazarul feldiszitet aszta- , ékes szavakkal akarta azt neki át adni, kitört
-- Sokáig parancsolhatott a nemzetes úr, lók mellé telepszik az ünneplő közönség. Isznak belőle a rebellis, a kurucvér. 

mert az öreg János már egy negyed óráig kö- a császár, a megyefőnök egészségére. Szinte magánkívül utasította vissza. — Az Ü
s/.orillte a torkát az ajtó előtt, amikor kinyílt az . . .  Ezalatt az Öreg kálvinista templomban mellét sohasem fogja az a kereszt díszíteni. Az a
ajtó es kijött rajta Vándori. Egy kicsit sápadt volt egy másik gyülekezet van együtt. Csupa férfi, kereszt, a melynek számta’an társa a bécsi laka-
az arca, de azért boldogan ölelte meg az öreg akik épen akkor teszik le Losontzy Tamás kezébe jók mellén fityeg. Nem! Soha.
Jannst az esküt, hogyha Kossuth Lajos ismét fegyverre Rohanva hagyta ott az ámuló urakat.

Megteszem, ha fejembe kerül is, motyogta szólítja a nemzetet, mindegy szálig fegyvert fog- A mikor haza ért, belevetette magát öregka-
aZ f i* e m'nt 3 SẐ V(̂ SZ> rohant el a nak és ha kell, meghalnak a hazáért. A megyefőnök roszékébe. Ajkai átkot mormoltak, de csakhamar
magtár felé. csak másnap tudta meg, hogy mily csúfosan el- elnémult, feje lehanyatlott, lelke elszállt, föl az

» •• ’ ű Fe'virr?d t * nagy naP’ Nékéd minden bolondították. égbe, rapportra a magyarok Istenéhez,
utcaja lobogódiszt öltött. De nem a háromszinti Az egész fogadtatást Vándori rendeztette Ö így halt meg az utolsó kuruc. Ezéit büszke
lobogot fújta a szél, hanem a sargafeketét. fogadta Losontzy Tamás képében a hatalmas urat. iá Hékéd város apraja-nagvia.

A Losontzy kúrián pedig gyülekezett a batidé- Az majd megfulladt mérgében és szörnyű Zétó
num* , bosszút állott.
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Általános a panasz, hogy nincs társaséletünk. I von Rosenthau Pekári Teréz, Fritze BrillenbUgel szerencsétlenség állhatott volna be. Az Aszódról 8 
Minden tildáiról halljuk a zúgolódást. Mindenki Oberlánder Elza, Lilli Hupp von Hoddchopp Jah- óra 58 perckor Budapestre induló gyorsvonat 
kínosan érzi ennek hiányát. De mindenki csak raus Krisztina, Gretchen von Meilenstiefel Mark- ugyanis csak kevéssel az összeütközés bekövet- 
panaszkodik. Hát kérem — tenni is kell valamit. A breit Olga. Else Helmchen Waisbecher Erzsi, kezte után haladt keresztül a másik vágányon, 
leányoknak kellene sorompóba állniok. Brigitte, Köchin Kimtz Flóra. 2. Irénke születése Nehány pillanattal előbb az oldalt kivetett vasúti

Ami nem sikerült se az asszonyoknak, se a napján, vígjáték Hajtay Etelkától. Személyek : kocsik a gyorsvonatot felborították volna. A vona- 
férfiaknak, talán sikerülni fog a leányoknak. Irénke Bóth Etelka, Mariska Várady Jolán, Rózsika tok 2 órai késéssel közlekedtek tovább.

Ami társaséletünk olyan, mit a tetszhalott. A Kálmán Margit, Esztike Zsigmond Margit, luliska . ,, . . . . . . . . .  .
szive nem működik, ereiben nem kering a vér, Rothermündt Hilda, Márta Francsek Ilonka Erzsi Ehrhch-Hata 606. A világhírű gyógyszer,
de azért mégsem halott. Beteggé tette a sok apró Sailer Margit, 15 -16  éves intézeti növendékek* a mely megjelenésével lazba hozta a tudományos 
viszálykodás. De okvetlenül meg fog gyógyulni, Mici, 18 éves Komenda Mária, Kati, szobaleány y1 a*»? ’ ’>sal,varsan név alatt e ho 15-en került 
ha olyan kedves orvosai lesznek, mint az aszódi Stiegeiinár Katalin. Úgy a hangverseny, mint az ôr^a om^a es mar Aszódon 1S kapható, 
leányok. előadás kitünően sikerült. Ez az igazán kedves szép fl sár. A tartós esőzések okozta sár járha-

Legyiink csak tárgyilagosak. Fel fogják hozni ünnepély kifejezésre juttatta azt a szeretetteljes tatlanná teszi Aszód utcáit. Óhajtandó volna, hogy 
eszmém ellen, hogy kevés a leány. Hát tegyük tiszteletet és hálát, melylyel a tanárnők és nővén- a községi képviselőtestület ezen szinte közlekedési 
fel, hogy nem lesz az egyesületnek csak húsz dékek igazgatónőjük iránt viseltetnek. Az igazgató- akadálynak minősíthető, elég sokat panaszolt sár
tagja (Bár bele lehetne vonni a szőkébb környéket nőt mélyen meghatotta a tanárnők és növendékek tengernek egyszersmindenkorra eltüntetésével mi- 
is.) Ennyi bizonyosan lesz. Nos, ha csak ennyi figyelmessége. Óeschger Adél úrhölgyet névnapja előbb foglalkozzék, a mivel elintézést nyerne a 
lesz is. — elég, mert minden leány legalább egy alkalmából mi is szívélyesen üdvözöljük. nyár folyamán oly gyakori porfelhők megszüntetésé-
fiatalembert is jelent, ha társas összejövetelről -  Ui vasúti menetrend. Jovőmájus 1-től kezdve í “ k k é .rdés‘ is- A nehézségek amelyeket ennek 
vagy mulatságról van szó. S vájjon akadna-e térti a vasuli „‘„.„étrendben előnyös változás fog be-1 ^hetosege ellen felhoznak, leküzdhetők. Est tnodus 
akt ellen tudna mondám a leányok mosolylyal állani. Felelős szerkesztőnknek Aszód közönsége 111 rcl!us\ A kincstár is megszabadulna azon tete- 
fuszerezett szives meghívásának / Ugy-e, hogy ncvél)e„ előterjesztett kérelmére ugyanis a magyar '" fs kiadásoktól a melyeket a por es sárnak el- 
nem. S nem hallhatnánk olyan kijelentéseket, hogy kjra|yi államvasutak igazgatósága a kérvényben i ‘"^antasa szükségessé lett Addig is azonban 
nem erdemes Aszódon mulatságot rendezni, mert fe|h„zo,takat niéltánylandóknak találta és ehhez «ondof k<K,m kellel,e ^ ^ la b b  a |ardak hsztanlar- 
ugysem sikerűi, . . . .  képest elrendelte, hogy a 409., 1501. és 1510. számú lasaro'-

De nézzünk más szempontokat is. vonatok Aszódon is megálljának. A Budapestre in- _
A női lelek legszebb tulajdonságai — a du|(-, 409 s z . s zámú gyorsított szeméiyvonat d. e. T a m i q V .

szánalom, a részvét, a jótékonyság Segítem a 9 bra 8 perckor, az 1501. számú gyorsvonat d. . . . . .  . .
szegényen, a betegen, a nyomorulton. Segítem „ , óra 40 perckor mi a Budapestről este Az aszód, ag evang egyházközség e |hatá-
mindenktn, aki segítségre szorul. Nem jobban 8 órak„r indu,^ , 510  szá” „ szemé|Vvonat 9 óra rozla' hogy népiskolájában a két tanító mellett 
ludja ezt a nemes célt szolgálni a társaság, mint 7q perckor f()(r Aszódra érkezni és itt megállni tanítónőt is alkalmaz. Ismerve a népiskolai
aZ egyes ? ........................... Kívánatos volna, hogy a Budapestről délután i óra ° k,atás rendki''u' i fontosságát örömmel adunk

Nem akarok. részletekbe bocsajtkoz.il Nem 50 perckor Kassára induló vonat is megállittassék, az . egyházlcőzseg ezen hatarozatarol. A tani-
beszelek arról mily gyakran lehet majd theaes- „ler, a „losta„i menetrend szerint délután fölös- onot választó gyűlés f. hó 16-an lesz. hrtesu- 
telyeket, irodalmi esteket, matinékat rendezni, |c.„es jjö- és pénzpazarlás nélkül Kassára nem ,esiink szerint 2 pályázó van. Ezek egyike herenczy 
csupán a módra akartam rámutatni, miként lehetne utazhatunk A ki ugyanis ezzel a gyorsvonattal Johanna okleveles tanítónő, aki már október óta 
egy kis jóakarattal a társas élet hiányának baján akar Kassára utaz ij, annak vagy délelőtt'II óra- ,a,lil az 
segítem. Es hiszem, hogy szavam nem lesz a k()r |Jatvanba kell mennie és azt ott délután 3 óra
a pusztában elhangzó szó. ...........................  30 percjg bevárnia, vagy pedig kénytelen a dél-

Tudom, hogy akad az aszódi leányok között, uja„ fél | órai személyvonattal Gödöllőre menni t g O S S C S G g U f l y *
aio kezelte veszt es lesznek, akik sorakozni f"g- cs a vonatot ott bevárni. Ezen Aszód és vidéké- A lefolyt hét sem volt kedvező a közegész-
iiaK a Kinőnie.11 zas/io a a. í nek közönségére nézve felette hátrányos álla|iot ségügyi viszonyokra; az időjárás az elmúlt hét

a siker nem i >g eimaraum. mielőbbi megszüntetése végeit felelős szerkesztőnk végéig állandóan nedves, ködös, esős volt, ennek
újabb kérelemmel fordull a MÁV igazgatóságához, folytán az influenzás belegülési esetek is szapo-

H i r e k .  — Szalmafonó tanfolyam flszódon. Jenes Zelnia rodtak. Túlnyomóan a gyermekek közt terjedt a
. , ; úrhölgy vezetése alatt szalmafonó tanfolyam mü- ra&ály. de a felnőtteket sem kímélte a kór. A

Lapunk irány anyáról, tartól másságáról e s , kíidjk Aszódon. A tanfolyamra ez idő szerint csak kórlefolyás általában kedvezőnek mondható; su- 
technikai kiállításáról Ilii képet nyújtottunk eddig 14-cn járnak, de a vezető tanítónő reméli, hogy lyosabfo, a légzőszerveket megtámadó lobos bán-

- 1 olvasóinknak. ................... sikerülnie fog a nép közö tt is elterjeszteni’ ezt a lalom csak elvétve fordult elő. A hét utolsó nap-
Hdtorkodunk ezek után tisztelt vidéki olvasóin- |iasznos jparág<it. M áraz óvodás gyermekeket is ján az ólmos felhők eloszlottak, derült, tiszta 

kát kérni, hogy mellékelt postautalványon, hely- tanítja a szalmafonásra. * égbolt mellett, tavaszi enyhe napsugaras idő állott
heti olvasóinkat pedig, hogy egyenesen a kiadó« a tanfolyam növendékei raffiából, háncsból, be, mely kedélyünk s tüdőnkre üditőleg hatott.
hivatalban (Petőfi-nyomda) lapunkra előfizetni fkábó l, nádból, fűzfavesszőből igen csinos házi Ragályos betegülés, vörheny 1 esetben fordult 
szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn- iparcikkeket, pipere kosarakat, játékokat, bababuto- elő Aszódon.
akadjunk . rókát készitenek. ------------- ---------  _ ■ ........

Már most hívjuk fel /. olvasóink b figyelm ét folyó hó 23-án délután vásárral egybekötött mmm ■ # , r .
karácsonyi számunkra, amely a rendesnél nagyobb kja||ilast f0„nak rendezni Jenes Zelma úrhölgy A l l a t e g e S Z S e g u g y .  
terjedelemben fog megjelenni. lakásán * , .......... , , .

Tisztelettel Felhívjuk erre olvasóink füveimét mert a A szarvasmarhák között veszedelmes betegség,r t l  Hívjuk é r t  gy , . a  ragadós száj és körömfájás pusztít az egesz
a z  A S Z O D ! H ÍR L A P  argyak Igazán érdemesek nemcsak a megfe- % A „uU héte„ 4 186 községien 36-321 

kiadóhivatala.kiölésre . d e  megvéle re mis néhány fillérért igen fert&«„ udvar volt> eze„ a hé,e„ pedig 5249 
csinos dolgokat lehel vásárolni. Ugyanekkor kaia- közsé(, 37.80ü udvarral, ami azt mutalja, hogy a 

— Ünnepéit; a heánynevelö-intézetben Az csonyi ünnepély lesz az ovodahan, a mikor a kis bctegség „cmhogv szűnne, hanem inkább egyre 
aszódi Leánynevelő-infézet növendékei szereled ovodas gyermekek alul készített szaln a munkák . terJcd ,-,rjasj károkat okozva mindenfelé 
igazgatónőjük Óeschger Adél névnapja alkalmából kosárkák, bábák stb. is ki lesznek állítva. Aszódon, f. hó 11-én fordult elő az első
1910 december 16-án délelőtt Ünnepélyt rendeztek — Oubileum. Nevezetes dátumhoz érkezik eset. A hatóság rögtön megtette a szükséges
a következő műsorral: 1. Üdvözlet, Groll Jánostól, az aszódi betegsegélyző egylet 1911 évi január j óvintézkedéseket s igy remélhetőleg sikerülnie fog 
éneklik az összes növendékek. 2 . Gondellied. havában. Ekkor lesz ugyanis 50 éve, hogy az a vész tovább terjedését megakadályozni. A 
Mendelssohntól, zongorán előadja Balhauser Irén egyesület jótékony működését megkezdte. A juhi- környékbeli nagyobb gazdaságokban a betegség 
IV. o. n. Mazurka. Chopintől, zongorán előadja leum Ünnepségek keretében fog lefolyni. Klein számos elhullást okozott.
Poppela Tekla III o. n. 3 Mese. Györy Vilmostól, Izsó helybeli izr. népiskolai tanító megbízást kapott, _ ________  =
szavalja Sebestyén Livia I. o. n., Dér Bauer und hogy írja meg ez alkalomra az egyesüld 50 éves
sein Sohn. Sturmtól, szavalja Leipniker Kamilla történetét. Érdekes [munkájával — úgy tudjuk — S P O P l i
II o. n. 4. Arabesk. Reinholdtól, zongorán elő- már el is készült. Legközelebbi szamunkban kivo- f.jt , „ . .. 4 ... ...
adja Both Etelka IV. o. n., Valse-Impromtu. natokat fogunk belőle közölni. Vadászat. — Községünk vadászterületet

rte-e? ssp'SX? íssjfts . - s- ” . as-re ssws*- * s'ttrqu. - s
m r , o a U n m Dii* ílrenadiere Heinétől szavalja Januar *1(!) ^°sÍa megtartani. Az előkészületek e wVadszegény" területen 10 vadász 50 hajtoval 
Melnu a . .  ̂ V ike-Imnromtu Bach- arra engednek következtetni, hogy az estély min- az ercjőben és síkon tartott hajtóvadászat és
Simon a g • • * |. ‘ ^  ^ denképen sikerült mulatság lesz. A sikert különö- körVazászaton 170 nyulat, 1 őzbakot, 28 fác/án-
manntol, zongorán 1 ,€ ei§aj i a sen Reiner Józsefné úrnő, egyleti penztarnoknő kakast és 11 foglyot hozott teríték és aggatékra
növ , Ok áv-etud. Eggelingtől, zongorán előadja 6 közreműködése biztosítja, a ki mint más ni .itót euvet sem)!

Pau?aia|ll **0* li években, most is a tőle megszokott agilitással ^  sz^p eredményhez gratulálunk a társaság-
Árpádtó , s/avajc r | r*,ie mbiiandtól szavalja ,evékenykedik a jótékony cél érdekébeír Itt említ- nakj mc|yben — mint halljuk — 4 hamisítatlan 
Le montagnard unigre. CliHteaub.iandtól, swvalja jük meg egyúttal azt is, hogy We.ner Dávid ur. nagy bugyellárisű román stüssi is volt. és még
Zechmeiste . ’ , '' j ‘ möv 9 A uLryancsak a jótékonycélra való tekintettel, ingyen jIlkább gratulálunk az örökke jó kedélyű kedves
vándor madár! Ábrányi Hűidtől,‘ szavalja Hermáim en8cd,e ál » " W ermc‘ aZ e*ylc'" ck' . Íó Feri bá,yánk,lak- ki bar f ld,,zal á‘á '! ~
Mamit IV o n 10 Szülőföldem Erődi Ernőtől, -  Vusuti baleset. Pénteken este vasul, ezt a vadszegenynek ismert icrülelet vaddussa 
óneUik az összes növendékek. II Hunyadi-induló, baleset történt a kisbagi őrháznál. A Budapestről tette, mint szakvadasz jól tudván azt, -  hogy a 
7onirorán előadják • Dömötör Gizella, Dékány 7 óra 35 perckor induló vonat beleszaladt az vadállomány olyan, mint a cipó, ha minden nap
p ' i ,,-izd növendékek és Steiner Rózsi II. o. n. előtte álló tehervonatba, a minek folytán a teher- lenyesnek belőle egy darabol, biz az hamar
Maid délután 5 órakor szinielőadás volt. Színre- vonat 5 kocsija kisiklott, 14 pedig megsérült. A elfogy. -  Kérjük öt, -  csak telepilsen be hata- 
k. rn t- Die ll iushaltuncsschule Luslspicl von balesetet a sűrű köd okozta, a melynél fogva a runkba mmél több vadat (ue panaszkodjanak a 
nirTa Steiner l’ersoncn • Frau von Berg Hittrich személyvonat vezetője a jelzést nem látta. Ember- .robsitzek" se), románt azonban minél keve- 
Adél Helene ilire Tochter Francz Ella, Gardénia életben nem esett kár, ámbár könnyen végzetes sebbet.
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K o c h l á c s  L a j o s
„Éntreprise** —  ü sd  Aszód ís  VidíK« temetKezési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.
Ajánlja magát egyszerű, 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakereszlek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

nálam a legolcsóbb árban kaphatók. — — H ullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

Bútorozott útcai Szoba
külön bejárattal, Aszódon, főúton, azonnal kiadó 

Cim a kiadóhivatalban. Karácsonyi
fe n j« i

ajándélfoK
legczélszeriibben b esz e r e z h e t  
az Aszódi Petőfi Könyvnyomdában. 

jMeseKönyVeK 
KépesKönyVeK 

DíszleVólpapíroK 
Jrodai szereK 

Finom zsebirónoK 
legolcsóbb árban, r "nyörii Ki- 

Vitelben.
Aszódi „Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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