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ASZÓDI HÍRLAP
A galgavolgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nSomddban, F , . .  szerkesztö . Dp . .  i l r u  -  "  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. Hirdetési
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Diákpincérek. a dolog minden nagyobb izgalom nélkül az ifjú, mikor eléri, de melynek ragyogása
múlik el, mígnem közbe szólt a kar nagy- hiú pompa csak a diplomáért véres-verejték- 

Az elmúlt hetekben nagy kérdés fog- tudományu dékánja — s óvást tett a hir- kel küzdő egyetemi hallgatónak. Hol van-
lalkoztatta a pesti tudományegyetemet s az detmény kifüggesztése ellen. Tiltakozása nak ezek a messzi ábrándok az elkényez-
egész magyar társadalmat. A kérdést egy indokolásában az ifjak jövendő társadalmi tetett úri gyermekek mellett nevelősködő 
vidéki vendéglősné vetette fel — az ifjúság helyzetéről s a tiszti kardbojtokról beszélt, kopott ruháju szegény fiútól — az ügyvédi 
maga könnyen megoldotta — s a jog- mint amelyek kizárják,' hogy a fiatal embe- irodában nehány koronáért körmölő jogász
egyetem érdemes dékánja bogozta ismét rek múltjában olyan szégyenfolt legyen, mint gyerektől! Nem, aki ezt a kérdést úgy
össze. A kérdés az, megkeresheti-e a tanul- egy nyári pincérkedés. . akarja megoldani, az nem ismeri a leg-
mányai folytatására szükséges pénzt az a jogkari dékán ur, kétségkívül igen nagyobb nyomort, a szegény egyetemi hali- 
egyetemi hallgató a nyári vakáció folyamán nagy szolgálatokat tett már a magyar gatók küzdelmeit! Nem ismeri! Mert ha
— pincérkedéssel ? jogtudománynak s a nagy állásnak, melyet ismerné és szive van, nem beszélhetne

Az előzményeket mindenki ismeri. Egy betölt, bizonnyal díszére válik nagysulyu erről a tervről, a keszthelyi vendéglősnének 
keszthelyi vendéglősné levelet/intézett a egyénisége, — de úgy látszik gazdag bizonnyal jó lélekből fakadt szándékáról, 
pesti tudományegyetem segiíőea'esületéhez, szülők gyermeke. A lét viharaitól minden- ilyen ridegen, a jóllakottak egyoldalúságával, 
hogy a nyári szünetben szives^ alkalmazna képen megóva, járhatta az egyetemi éveket Ehhez a kérdéshez hozzá szólott szinte 
vendéglőjében egyetemi hallgatókat — ellá- végig — és bizonnyal nem tudta, mi az, az egész magyar társadalom, a napi lapok 
táson kívül szép havi fizetés^adna nekik — fütetlen szobában, korgó gyomorral tanulni, állást foglaltak a vendéglősné mellett, 
és gondoskodnék róla, hogy vendégei tud------kollégiumra készülni — és reszketni, vagy ellen.
ják, hogy a kiszolgáló pincér a tanév hogy holnapra nincs ennivalója — vagy Én hiszem, hogy ez a kérdés csak 
folyamán egyetemi hallgató. Az ifjúsági talán nálánál js gyöngébb, tehetetlenebb egy szempontból: a korgó gyomor szem- 
segitőegyesület szívesen vette tudomásul hozzátartozókra' viselni gondot. Máskép pontjából fogható fel. S ha a körülzárolt 
ezt az ajánlatot és a vendéglősné felhívását lehetetlen, hogy az ifjak jövőjét emlegette vár katonái, mikor minden eleségük elfo- 
kiakasztotta hirdetményi táblájára. Csakha- volna — síel nem hozhatta volna másként gyott már, végső kényszerűségben a pat- 
mar jelentkeztek is nehányan, kik a vakációi a tiszti kardbojtot. A jövő? A jövőbeli — kányokat is megeszik, bizony természetes- 
pincérségre szívesen vállalkoztak, sőt ne- az egyetemi évek nehéz küzdelmei alatt nek kell találnunk, hogy egyes szegény 
hányán egyenesen a vendéglősnéhez fór- elérhetetleneknek látszó méltóságok — és egyetemi hallgatók, kiknek megélhetéséről 
dúltak ajánlkozásukkal. Úgy látszott, hogy a tiszti kardbojt, melynek bizonnyal-örül senki sem gondoskodik, tudományszomjuk

A S Z Ő lŐ m o lyo k  e l l e n i  v é d e k e z é s  s a rotbadast okozó baktériumok s penészek bele keverendő a szükséges mennyiség a bordói léhez 
. telepedvén, az egész fürt rothadását idézik elő úgy, hogy a fentirt mennyiségű nikotin jusson a
i s m e r t e t é s e .  ami nedves időjárásban oly rohamos lelvet, hogy keverékbe. Ha kilós dobozokban szereztetett be a

. ,  ............... ..... a termés egy részének megmentése csak a nagyon dohánylug, akkor ezek tartalma mind egy hordóbaKözli: a m. kir. Ampelológiai Intézet. . . . ., .4 . . .  u , , .  . . . .korai szureteles áltál lehetséges csupán. Az így ürítve jól összekeverendő s ebből veendő a niko-
Hazánkban ennek előtte csak a Nyerges sző- nyert bor gyenge minőségű és kisebb mennyisége tin meghatározására használandó próba, 

lőmoly (Cochylis ambiguella) tett kárt a szőlőkben a kárt természetesen csak növeli. Használat előtt tanácsos nehány tőkén ki-
a viragfürtök és a fejlődő bogyók rongálásával. Védekező szerek. Külföldön (főleg Francia- Próbalni’ bo8-v perzsel-e. Ha ugyanis a próba 
Az utóbbi években egy másik, a Vörhenyes szőlő- országban) az arzénikuinos keverékeket is nagy- utan verofén>'es ,döben 2—3 naPra perzselés 
moly (Eudemis-Polychrosis botraiia) kezdett mind mértékben alkalmazzák, de az utóbbi években Íeleiltkezik' akkor kevesebb dohánylugot kell a 
nagyobb és nagyobb mértékben pusztítani sző- kezdenek inkább dohányluggal kevert bordói lével bordoi ,ehez keverm’ illetőleg a már kész keveré- 
,öinkb™. vagy pedig Chlorbaryum-oldattal védekezni és ^  bszta’ ? erCentes bordói ,éveI hig itani-

Érdekes jelenség, hogy azokon a helyeken, pedig, úgy látszik, kielégítő eredménnyel. Ezért ezt ' ha a fenti 0,dat perzsel, akkor annak minden 
ahol a vörhenyes szőlőmoly fészkelte be magát s a két utóbbi szert ajánljuk kipróbálásra. A véde- 1 0 0 ?l ég 30~ 4° J ,ler tlSZta e^ fPercen‘ 
szaporodott e l ; a Cochylis fokozatosan átengedi kezés ezekkel a szerekkel mindig előzetes tes b° rdÓ1 ,é keverendő. Ez a próbálgatás azért 
a tért az uj vendégnek s lassanként kipusztul (praeventivus) s ez, ha jól végzik, sokkal ered- ẑí,kseSe*’ m*rt mint fennebb emlittetett, a nálunk 
onnét. A vörhenyes szőlőmoly annyiban is vészé- ményesebb a hernyók utólagos irtásánál. forgalomba bocsátott thanatonról sohasem lehet

l í  '■ *• *■ •*«*
x *  ■ . 1—  s í r i t Z £ 7 J 2 * j z  “ . z s r s  *■
L t  Z t  1-33”/., a „ í , i  . i d 150- 170- , .  Ím u . „,,g ,

dohánylug legyen, olyan dohánylugból, mely egy hektó vízben oldanak 1 kiló és 20 deka 
V édekezés. literenkint 100 gr. nikotint tartalmaz. Mivel a Chiorbaryumot és 2 kiló dextrmt.

nálunk áruba bocsátott dohánylug nikotin tartalma Mivel az a tapasztalat, hogy a fehérbogyóju 
A szőlőmoly hernyói tavasszal a virág bimbók nagyon változó (5—8 °/o), egy hektó bordói léhez szőlőfajták érzékenyebbek a Chlorbaryum iránt, 

elpusztításával okozhatnak tekintélyes károkat, átlag 2 V* kiló dohánylugot kell keverni. Ott, mint a vörös bogyójuak, jó lesz előzetesen nehány 
nyári nemzedék kártételét azonban nagy mér- ahol nagyobb mennyiség felhasználásáról van szó, tőkén kipróbálni, hogy a virágtürtöket nem per- 

L‘ ben fokozza még a fürtrothadás. Ugyanis a ajánlatos a dohánylugot nikotin tartalmára meg- zseli-e (a fenti oldat különben úgy ajánltatik, 
szoiöiDoly hernyóktól kirágott bogyók levedzenek vizsgálni s aztán a vizsgálat eredménye szerinf mint a mely nem perzsel).



mégis sarkalja őket, hogy egyetemi tanul
mányaikat folytassák: hálásan veszik a fel
hívást, mely nem csak arról gondoskodik, 
hogy a nyarat egészséges, jó levegőjű 
helyen töltsék el, hogy ezalatt testi munkát 
végezvén, elfáradt agyuk és idegeik meg
pihenjenek, s ételük-italuk meglegyen: 
hanem olyan keresetet is kínál, mely az 
előttük levő tanév legalább nehány hónap
jában megmenti ^ e t előre a koplalástól. 
Nem akarom ósdinak bélyegezni a nagy- 
tudományu dékán ur felfogását — s nem 
akarom azt mondani, hogy az én felfogá
som a modern, az uj korhoz méltó. Csak 
azt akarom állítani, hogy amint ennek a 
kérdésnek mélyére csak a korgó gyomor 
szemüvegével lehet tekinteni, úgy a felele
tet is csak a korgó gyomor filozófiája ad
hatja meg rá helyesen. Nekem erős a meg
győződésem, hogy dacára a dékán ur 
büszke tiltakozásának, a keszthelyi pincér
állások mindenikére legalább két egyetemi 
hallgató jelentkező lesz — s az lesz a 
boldogabb, aki az állást meg fogja kapni 
— tekintet nélkül a jövő előkelő állásaira 
és a tiszti kardbojtokra.

Qui vivra, verra! Dr. Faludi Sándor.

2 _ _ _ _ _ _________________________________

Felhívás.
Miután a helybeli algymnasium  f ö -  

gymnasiummá való fe jlesz tése aktuálissá 
vált, felkérjük az aszódi gym nasium  volt 
tanulói iskolafejlesztő egyesü letén ek  ta g 
jait, valamint mindazokat, kik e  nem es ü gy  
iránt érdeklődnek , szíveskedjenek  f. hó 9-én 
vasárnap d. u. 5 órakor a na gyven - 
d ég lö  em eleti nagyterm ében m egjelenn i.

T árgy : je len téstéte l az ed d ig  elért 
eredményekről.

Aszód, 1911. április 1.
Szabó Lajos Micsinay Ernő

titkár. elnök.

ftz aszódi ipartcstiiWt Közgyűlésé.
Vasárnap délután tartotta az ipar

testület rendes évi közgyűlését a polgári 
kör helyiségében.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy iparo
saink nincsenek áthatva a saját ügyeik 
iránti szeretettől, mert a közgyűlésen alig 
egyharmada jelent meg Aszód és vidéke 
iparosainak.

Mint minden intézményünk, úgy látszik 
az ipartestület is stagnál; a fejlődésnek 
még csiráját sem látni. Az emberek fásultak, 
nem mozognak, hiányzik a vállalkozó
szellem, irtóznak az újításoktól, mindent a 
régi kaptafára szabnak; nincs kartársi 
szellem. Hiányzik az önbizalom, a kisiparos 
ma idegen segítségre, az állam támogatására 
számit.

Pedig hiába, mert az államra máris 
annyi feladat hárul, hogy a kisiparosok 
támogatására ha sokat is költené, ez is 
csak egy csöpp lenne a tengerben.

Ha visszatekintünk történelmünk egyes 
korszakaira, élvezettel gondolunk a hajdani 
városok polgárságára : a kalmárokra, az 
iparosokra, kik szorgalmukkal, szakképzett
ségükkel és leleményességükkel vagyont, 
becsülést és befolyást nyertek annyira, 
hogy királyok is vetekedtek barátságukért.

Iparosaink előtt ime a példa.
Erős akarattal, önbizalommal, szaktu

dással, a munkának legjobb és legpontosabb 
szállításával, egy kis leleményességgel, a 
kartársi szellem fentartásával ma is boldo
gulhat az iparos, sőt mondhatjuk azt is, 
hogy ezen a téren inkább, mint bárhol. Ezen 
a pályán igazán minden közkatona bornyu- 
jában hordja a tábornoki rangot, mert évek 
során a legkisebb műhelyből nagy gyár 
keletkezhet.

ASZÓDI HÍRLAP ___________

A permetezés a rendes peronospora fecsken
dővel végzendő.

A Chlorbaryum erős méreg, tehát óvatosan 
kell vele dolgozni.

Permetezés után a munkások figyelmezteten-, 
dök, hogy kezeiket jól mossák meg. A Chlorbary- 
uin-oldat készítésére használt edények s az igénybe 
vett permetezők szintén jól kimosandók. A Chlor- 
baryumos edények kimosására használt viz pedig 
úgy öntendő el, hogy házi állat ne ihassék belőle.

A Chlorbaryum-oldat készítésével csak fele
lőséggel dolgozó alkalmazott bízandó meg, vagy 
maga a gazda készítse el. A permetezésre szintén 
ők ügyeljenek fel.

Az oldatot fából készült bottal vagy lapáttal 
kell keverni. Kézzel nem szabad.

A Chlorbaryum-oldatot tavaszi védekezésre 
szokták használni a szőlő virágzása előtt. A dohány- 
lúggal kevert bordói levet szintén jó eredménynyel 
lehet tavaszi védekezésre is használni, nyári véde
kezésre azonban csak ez alkalmazandó. A Chlor- 
baryumot azért nem alkalmazzák nyári védekezésre, 
mert a vele permetezett szőlő élvezete (illetve a 
must, bor fogyasztása) mérgezéseket is okozhat. 
A virágzás előtti permetezés ilyen veszélyeket nem 
igen vonhat maga után, mert hosszú idő választja 
el a szőlő érésétől: mialatt a permeteg annyira 
lekophatik a fürtről, hogy mérgezést alig idézhet elő.

A védekezést az év három szakában próbál

ták meg. Télen a bábok ellen, tavasszal és nyáron 
a hernyók ellen.

/. Téli védekezés. A szőlőmolyok bábjainak 
télen való elpusztítására sokféle szert és eljárást 
próbáltak már meg.

Legtöbb gyakorlati haszonnal jár s leginkább 
ajánlható a szőlőmoly bábok őszi és tavaszi sze
dése s megsemmisítése, ősszel természetesen lehe
tőleg közel a betakarás idejéhez, tavasszal pedig 
kitakarás után azonnal végzendő. Erre a célra 
növendék fiuk és lányok (iskolás gyerekek) igen 
jól alkalmazhatók. A tőkék lehámló kérge alatt 
s kérgén, a karók hozzá férhető részében levő 
bábokat valamelyes edénybe összeszedik. Mindenik 
gyermek el van látva továbbá egy erősebb pipa- 
szurkáló forma egyenes, kemény dróttal, melylyel a 
karók repedéseiben s a csapok üregeiben lévő 
bábokat pusztítják el. A kéregdarabokkal össze
gyűjtött bábok aztán elégetendők. A szedés közben 
a hálószövetekből földrehullott bábok legnagyobb 
része szintén elpusztitottnak tekinthető, mert egy 
részük eltapostatik, a végzendő munkák közben 
szétroncsoltatik, az őszi bábszedéskor lehullottakat 
pedig a penészek is megtámadják s elpusztítják.

(Folyt, köv.)

Félre tehát a panaszokkal! A jelszó 
inkább ez legyen: „Egyesült erővel munkára 
fel!" És ha iparosaink ezen jelszó mellett 
veszik fel a harcot az élet nehézségeivel 
szemben, akkor nem szorulnak semmiféle 
állami támogatásra, mert megélnek saját 
emberségükből is.

A közgyűlést követő társasvacsorán 
Micsinay Ernő iparhatósági biztos hasonló 
szellemben szólalt fel és örömünkre szolgál, 
hogy véleményünk e tekintetben találkozott.

A közgyűlés lefolyásáról a következőket 
jelentjük:

A közgyűlést Bursits Lajos ipartest, elnök 
nyitotta meg; beszédében kiemelte az elmúlt esz
tendőnek fontosabb mozzanatait, egyben kifejezte 
sajnálatát a tagoknak a testületi ügyek iránt való 
nemtörődömsége, továbbá a kartársi szellem 
hiánya miatt.

Ezután Straub Vilmos ipartestületi jegyző az 
elöljáróság jelentését olvasta fel.

Sajnálattal emlékezik meg a jelentés, hogy 
nemcsak a régen várt, az iparnak előmozdítá
sára oly fontossággal biró uj ipartörvény ismét 
távol áll a megvalósulástól, hanem az önálló gaz
dasági berendezésnek reménye is szerte foszlott 
és ekképen az általános közgazdasági haladásra 
és az iparosok érdekeire nézve oly fontos kíván
ságok ezidőszerint orvoslást nem nyerhetnek.

Panaszképpen fölemlíti a jelentés, hogy 6 év 
óta, azaz 1905-től 1910. év végéig mindössze 
4,377.482 koronát fordítottak a kormányok a kis
iparosok gépekkel való segítésére. Mi ezen összeg 
ahhoz képest, amit az állam a nagyipar támogatá
sára, az agrár, a felekezeti és katonai célokra 
évente is fordít.

A kisiparosok fölsegitésére nem volt pénz, 
ellenben volt pénz sok olyan dologra, ami a dol
gozó, kereső, adózó polgárság életérdekeit nem 
is érinti.

Örömmel veszi tehát az elöljáróság tudomá
sul, hogy a jelenlegi kereskedelmi minister kilá
tásba helyezte a kisiparosok nagyobb arányban 
való támogatását.

Mindezek dacára — mondja a jelentés — 
nem szabad a magyar kisiparosságnak sorsát 
teljesen az állami támogatásra bízni, hanem 
magának kell a segítés eszközeihez nyúlni s erős 
energikus elhatározással saját sorsát intézni.

Az évi jelentés keretében az elöljáróság 
köszönetét fejezi ki Micsinay Ernő iparhatósági 
biztosnak az ipartestület érdekében kifejtett buzgó 
tevékenységéért.

Ezek után következett a zárszámadások 
bemutatása.

A jelentés szerint a testületnek az 1910. év 
végén 136 tagja volt; nyilvántartatott segéd 
50; tanonc Szabaditatott 23 ; tanonc szegödtetett 50.

A békéltető bizottság Micsinay Ernő ipar
hatósági biztos elnöklése mellett 7 ülésben 
9 panaszt tárgyalt, mely minden esetben érdemleges 
határozattal elintézést nyert.

Az elöljárói jelentést a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette.

Bursits Lajos indítványára a közgyűlés 
külön is egyhangú bizalmat és köszönetét szavazott 
Micsinay Ernő iparhatósági biztosnak a békéltető 
bizottság tárgyalásainak pártatlan és szakszerű 
vezetéséért.

Micsinay Ernő iparhatósági biztos, reflektálva 
az előzményekre kitűnő eszmét pendített meg ekkor. 
Ugyanis megemlítve az ipartcstiilctnck stagnálását 
és csekély bevételeit, az ipartestületet akként véli 
gyarapithatónak, ha a helybeli kereskedők mint 
önkéntes tagoknak az ipartestületbe való belépésre 
felhzólilldlnának. A keieskedöknek az évi 2 koronás 
díjjal járó megterheltetése oly csekélynek mondható,

1911. április 2.



hogy a nyújtott előnyök fejében szívesen fogják 
viselni ezen terhet. Kereskedőink ugyanis jelenleg 
a segédeikkel avagy tanulóikkal szemben előfor
duló vitás kérdések, esetleg súrlódások és pana
szaikkal a nem helyben levő szolgabirói hivatalhoz 
kénytelenek fordulni, ami sokszor az ügynek 
elhúzását, idő és pénzáldozatot kíván. Ha már
most az ipartestületnek önkéntes tagjává lesz az 
illető kereskedő, úgy ezen ügyeket itt helyben az 
ipartestület kebelében lévő bekéltető-bizottsággal 
intéztetheti el, ami úgy reá, mint a segédre nézve is 
csak előnyös lehet, mert az ügyet azonnal 
elintézheti, nem kell időt, sem pénzt útiköltségre 
pazarolnia.

Az indítványt egyhangúlag magáévá tette a 
közgyűlés és megbízta az elnökséget, hogy e 
tekintetben érintkezésbe lépjen a kereskedőkkel.

Most következett a tisztujitás. Elnök lett: 
Hursits Lajos. Alelnök: Konkoly Imre. Jegyző: 
Straub Vilmos. Pénztárnok : Walla Ákos. Elöljárók: 
.Bentsok Gyula, Békéi Lipót, Haulits Ödön, 
Hozlinger Gyula, Kárász János, Miklian Gyula, 
Grtin Mór, Némedy Béla, Komár József, Haulits 
Elemér, Kukola József. Számvizsgálók : Bentsok 
János, Vas József, Szlanka János.

Az indítványok során elfogadta a közgyűlés 
Haulits Ödön azon indítványát, hogy a kerületi 
inunkásbiztositó-pénztár megkerestessék — tekin
tettel a nagyszámú biztosítottakra és az eddigi 
nehézkes kezelésre — egy fióknak Aszódon való 
fölállítására. Az indítvány keresztülvitelére ötágú 
bizottság választatott.

Esti 7 órakor ért véget a közgyűlés, melyet 
8 órakor kedélyes társasvacsora követett.

Vas Józ sef.
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Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, a
kiknek negyedévi előfizetése lejárt, hogy 
azt megújítani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
Fögymnasium Aszódon. Lapunk záitakor 

arról értesülünk, hogy az aszódi fögymnasium 
ügye a megvalósulás felé közeledik. E napokban 
ugyanis Micsinay Ernő mint az „Aszódi gymnasium 
volt tanítványai egyesületéinek elnöke illetékes 
helyen eljárt az algymnasiumnak fögymnasiummá 
leendő fejlesztése érdekében. Ez irányban kifejtett 
buzgó tevékenységének eredményeként közölhetjük, 
h°gy a kérdésnek ez idő szerint aktualitását 
megadja azon örvendetes körülmény, melynél 
fogva a fögymnasium felállítása kilátásba helyez
tetett. Ámbár sok nehézséggel kell még a mozgalom 
vezetőinek és az ügy intézőinek megküzdenie, 
meg vagyunk győződve, hogy nemes munkálko
dásuknak, nemkülönben a nagy közönség lelke
sedésének sikerülni fog azokat legyőzniük. A 
magunk részéről lelkes örömmel állunk rendel
kezésére a vezetőknek, és hasonló kéréssel 
fordulunk úgy lapunk t. olvasóihoz, mint mind
azokhoz, akik szivükön viselik a nemes és egyben 
Aszod községére nézve nagyfontosságu eszme 
megvalósulását. És igy reméljük, hogy a lapunk 
mai számában közölt felhívásnak eleget téve, azé 
tárgyban megtartandó értekezleten Aszód közön- 
^ge teljes számban részt fog venni.

— Uj doktor. Bentsik Gézát, társadalmunk 
sympathikus tagját utolsó szigorlatának sikeres 
letevése után a kolozsvári egyetem a jog és 
államtudományok doktorává avatta. Szívesen 
üdvözöljük az uj doktort.

— Halálozás. Szerkesztőségünk egyik tagját, 
Feuerer Miksát súlyos csapás érte. Édes anyja 
Feuerer Manóné márc. hó 27-én meghalt. Fogadja 
a mélyen sújtott család ez utón is őszinte 
részvétünket.

— Egyetemi hallgatók az aszódi javító- 
intézetben. Március 25-én a budapesti tudomány 
egyetem körülbelül 30 joghallgatója érkezett dr. 
Vámbéry Ruszten egyetemi tanár vezetése alatt 
Aszódra a javítóintézet beléletének tanulmányozása 
céljából. A társaságot Ducker Ödön intézeti 
igazgató látta el a szükséges felvilágosításokkal. 
Az ifjak érdekes tapasztalatokkal gazdagodva a 
délutáni személyvonattal utaztak vissza Budapestre. 
Előbb azonban a perionon sétáló gróf Tisza 
Istvánt, a ki rokoni látogatásban volt Kiskartalon, 
— rnegabcugolták. Ez talán mégsem méltó 
befejezése egy tanulmányútnak.

— Tavaszi csendélet. A rügyet fakasztó, 
szivet megbizsergető, üde tavaszi levegő és 
napsugár, hogy hatással van még a teljesen 
visszavonuló, falusi csendes magányában élő 
egyház Jölkentjeire is, bizonyítja a következő eset. 
A napokban a galgagyörki intelligencia elhatározta, 
hogy kimegy snepfezni. De magas a hegy, messze 
a nagy erdő. A pihenésben megfáradt tagoknak 
nehezére esik a hosszú utón a lenge testet 
fölszállitani. Kocsi kell tehát. De a társaság még 
nem teljes. Be kell szólni Püspökhatvanban a falu 
pennájáért is. És ime, mi történik az ut kanyaru
latánál? Kutya ugat, ló megugrik, a bricska 
felborul, a pap meg kigurul. Szerencséjére legyen 
mondva a püspökhatvani templomnak, hogy 
kövezett helyen történt az eset, mert különben az 
anyaföld szive a fájdalmas ütéstől könnyen 
megrepedhetett volna. De mit mivel a vadász
szenvedély és az isteni igazságszolgáltatás? 
Meglapitott bricskán is sikerült a hegyre feljut- 
niok és a nap hősének még két szalonkát is 
elejtenie.

— Theaest a váci leányegyesületben. Az izr. 
jótékonycélu leányegylet műit vasárnap este kedves, 
kedélyes theaestét rendezett tagjainak. Az estén 
Altorjai Ilona monológgal, Schneller Olga ének
számmal, Braun Janka, Rosenfeld Erzsi és Weisz 
Irma trialóggal, Nagy Oszkár szavalattal szerepeltek. 
A nagyszámú vendégsereg szívesen fogadta a 
műkedvelőket, majd pedig tánc következett.

— Kétezer munkás — Hatvanban. Évek óta 
kisért a Máv. egyik budapesti műhelyének 
Hatvanban teendő kihelyezése. Ez a terv a 
megvalósulás felé közeledik. Arról értesültünk, 
hogy egyik nagy műhelyt 2000 munkással kitele
pítik Hatvanba. Hogy mit jelent ez Hatvan váro
sára nézve ipari és kereskedelmi szempontból, ezt 
nem kell fejtegetnünk.

— Iklad község képviselő-testüle'te múlt hó
28-án ülést tartott, amelyen a községi kisbiró, 
éjjeli őrök, mező őrök javadalmáról, valamint a 
községi jegyző irodaátalányára vonatkozó pót
szabályrendelet felett határozott. Ugyanekkor néhai 
József főherceg szobrára 10 koronát szavazott 
meg. Egyben a tüzvizsgáló-bizottság tagjaiul 
megválasztotta Székely M. jegyzőt, Braun József 
birót, Haász Dániel niásodbirót és Kühn Ernő 
képviselő-testületi tagot.

— Tűz a tehervonaton. Március 28-án az 
esti órákban a Gödöllő és Aszód közötti útvonalon 
egy szembejövő vonat mozdonyának szikráitól 
tüzet fogott egy tehervonat egyik kocsijának 
értékes gyapjú rakománya. A fékezők a tüzet 
észrevéve jelt adtak a mozdonyvezetőnek, a ki a 
vonatot az aszódi állomásra hozva, a tűz a vasúti 
munkások segítségével eloltatott. A kár körülbelül 
1500 korona, a mely azonban a feladónak 
megtérül.
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— A galgagyörki ev. egyház a tisztviselőknek 
járó mindennemű dologi szolgálmányt megváltott 
és a stólát is eltörölte. A jelen évben az egyház 
harang és orgona alapot is létesített.

— Fogyasztási szövetkezet van ismét 
alakulóban Hatvanban. Néhány éve egy klerikális 
irányzat teremtette meg ezt, de fel kellett 
számolnia, — most a vasutasok hatalmas testületé 
buzgólkodik ezen és minapi értekezletük nagy 
lépéssel vitte előbbre a megalakulást.

— Uasuti váróterem Bagón. A bagi 
állomáson, — mint értesülünk, — az államvasutak 
üzletvezetősége várótermet építtet. E napokban 
már hozzá is fognak az építkezéshez, úgy hogy 
a váróterem rövid idő alatt elkészül.

— Állatbiztosító egyesület. Előző számunkban 
hirt adtunk arról, hogy a váci polgárok állat
biztosító egyletnek a megalapítását határozták el. 
Most arról értesülünk, hogy az egyesület e hó 
19-én tartott gyűlésén meg is alakult. Az egye
sület, a melynek cime „Váci polgárok kölcsönös 
állatbiztosító egyesülete", alakuló gyűlésén a 
vezetőséget is megválasztotta. Elnök lett: Kazár 
Árpád, jegyző: Bakos József, pénztárnok: E. 
Kurdy Lajos, ellenőr: Egyiid István és ügyész: 
dr. Preszly Elemér. Választottak még 20 választ
mányi tagot.
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N y iltté r.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik forrón szeretett nőm, 

illetve édes anyánk elhunyta fölötti végtelen 
fájdalmunkat részvétükkel enyhítették, ez 
utón fejezzük ki hálás köszönetünket.

Feuerer Manó és családja.

K ö zig a zg a tá s .
megsemmisített választás. A múlt évi 

november hó 15-én megtartott megyebizottsági 
tagválasztások alkalmával Kartalon dr. Kövér 
Péter aszódi ügyvéd választatott meg. A választást 
Kühn Ernő ikladi tanító és társai nemkülönben 
Pauló János domonyi lakos és társai megfelebbezték 
és annak mégsemmisitését kérték azért, mert a 
megválasztott választhatási képességgel nem birt. 
A vármegye igazoló választmánya március hó 
27-én tartott ülésében tárgyalás alá vette a 
felebbezést és elfogadván a felhozott indokokat 
a választást megsemmisítette.

T a n ü g y .
* Tanfelügyelői látogatás. Lázár kir. segéd

tanfelügyelő múlt hó 27-én megvizsgálta az összes 
aszódi elemi népiskolákat, 28-án pedig a domonyi 
és ikladi iskolákat. Amint értesülünk, csekély ki
vétellel mindenütt elismerésének adott kifejezést.

* Iskola fejlesztés. A galgagyörki állami 
iskola gondnoksága múlt hó 27-én tartott gyűlé
sén elhatározta az iskola fejlesztését, melyről jelen
tést téve a kir. tanfelügyelőnek, a harmadik tan
erői állás szervezését kérelmezi a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumtól, amennyiben az 
I.—II. osztályban 105 gyermek van, a jövő években 
pedig nagyobb szaporulatra van kilátás, a tanter
mek pedig csak 60 gyermek befogadására alkal
masak.



E g é szsé g ü g y.
Községünk, a lefolyt heti járványos megbe

tegedésekből következtetve, J g y  látszik nem egy
hamar válik járványmentessé, a mennyiben az 
elmúlt héten roncsoló toroklobban 5 betegülési 
eset fordult elő, a vörheny sem szűnik meg, 
újabban] ez is 2 esettel szerepel, egyik 6 éves 
gyermek, a másik eset férjes nő. Figyelmeztetjük 
a szülőket, hogy nem elég, ha gyermeküket nem 
engedik oly házba, hol ragályos beteg van, de a 
felnőttek is tartózkodjanak ilyen házak látogatásától, 
hivatkozva a fönti esetre, a sarlach ragály ellen 
felnőttek sem birnak immunitással.

Kartalon a hökhurut járvány még mindig 
erősen tart, elvétve más ragályozó betegség is 
fordul elő, igy volt a lefolyt héten roncsoló 
toroklob 1 esetben.

Az Ikladon bezárt népiskolák megnyitását a 
napokban várjuk.
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K e re sk e d e le m .
* UJ pénzintézet Pécelen. A váci takarék- 

pénztár fiókintézetét vasárnap, e hó 29-én alapította 
meg a nagy fejlődésnek indult Pécelen. Vácról 
nyolcán vettek részt az alakuló gyűlésen, mely 
kimondotta, hogy 200 ezer korona alaptőkével a 
péceli takarékpénztárt megalakítja. Az igazgató
ságba Vácról Miltényi Aurélt és Winkler Jánost 
választották be, a felügyelő-bizottság elnöke Dombó 
Károly lett. Az alaptőkéből százezer koronát a 
helyi érdekeltség, százezer koronát pedig a váci 
takarékpénztár jegyzett. Az uj pénzintézet május 
elsején kezdi meg működését, igazgatója Jónás 
Samu, a péceli takarékpénztár m. sz. igazgatója 
lesz.

* Ragykátai Járási takarékpénztár rt. cég
alatt 200.000, esetleg 300.000 K alaptőkével uj 
pénzintézet van alakulóban Nagykátán. Az alapí
tásban részt vesz Unghváry Albert, Ehrlich 
Alajos dr., Baksay Béla és Acél Mihály.

* Heti piacokon bazáráruk árusítása. Ha
a vármegye hetivásár-látogatási rendelete a nem 
helybeli iparosoknak, illetve kereskedőknek a heti 
piacoknak látogatását nem engedi meg, az egyes 
községek hetipiacait a kereskedelmi miniszter 
68.857/910. sz. határozata alapján csakis azok 
látogathatják, akik a községben rendes üzletet 
tartanak fenn. A hetivásár-látogatás ugyanis a 
rendes kereskedői tevékenységnek csakis kiegé
szítő része, minél fogva a helybeli iparosok, 
illetve kereskedők részére az 1884 évi XVIl.t-cikk 
1. §-ában biztosított hetivásár-látogatási jog 
csakis azokat illeti meg, akik helyben állandó 
üzemben tartott rendes üzlettel birnak. Az 1887. évi 
XVIII. t.-c. 1. §-ának büntető szankciója nem
lévén, e szakasz alapján nem szabható ki büntetés.

Ip a r .
Fontos találmány a só előállítása terén.

Hodgkonson angol mérnök a só nyerése terén 
egy oly találmánynyal lépett fel, mely az egész 
világ sóiparának átalakítására van hivatva. A 
feltaláló már el is adta találmányát Kanadának 
nem kevesebb, mint 20 millió márkáért, más 
országokra nézve azonban fentartotta a maga 
számára a szabad kezet. A találmány szerint a 
só tengervízből és más sótartalmú vizekből oly 
gyorsan és oly kis költséggel állítható elő, hogy 
ennek következtében a só mai piaci ára egyne-
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gyedre, vagy még ennél is alacsonyabbra csökkent. 
A feltaláló nagy titokban tartja találmányát, annyi 
mégis kiszivárgott, hogy az a viz elpárologtatására 
szolgáló kazánok egész sorozatából áll, melyek 
közül csak az elsőt kell természetes tüzelőanyaggal 
hevíteni, mig a többinek fűtésére az első kazán 
gázai és gőze szolgál, miáltal a tüzelőanyag 
75°/o-a takarítható meg. Előnye még a találmánynak 
az is, hogy egyidejűleg különböző sókat lehet a 
legtisztább alakban előállítani.

H ird e té s e k .

Elegáns, olcsó levélpapír 
kapható az aszódi Petőfi 
könyvnyomda papirkeres- 
=  kedésében. =

Szolid bevásárlási forrás f

Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó 
összes cikkekben. n  52

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhiva

talban vétetnek fel.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

K o c h l á c s  L a j o s
„Cntrcprist" —  Első Aszód 6  Vidéke temetKezésl Vállalat —  Aszódott.

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. — Szemfödelcl. 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban

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

Aszódi „Pstófi“ Könyvnyomda nyomása.
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