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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztősén és kiadóhivatal a Petőfi-nvomdában, ~ __ ... . Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
a AJ M-A ,.o, Felelős szerkesztő: DR. 6LUCK ADOLF. ... . . .  . ...Aszód, Fout 482. szám. dijak előre fizetendők.

^ n n r f p a v l p t  mint az* a maSyar faj és rátermettség kedés, mert hiszen kevesen vannak olyanok,
^  * t megkívánná, annak egyik főoka, hogy ke- akiknek már volt alkalmuk sporttal foglal-

A Tudományos Akadémia ülésterme vés számú athlétával rendelkezünk. Kevés kozni, még kevesebben vannak azok, akik 
néhány nap óta szokatlan tanácskozások athlétánk van, mert kellőképen csak a fő- már aktiv résztvevők is voltak. Fel kell 
színhelyévé lett. Nemzetközi értekezletet város foglalkozik a sporttal. Vidéken a tehát kelteni az érdeklődést a sport iránt, 
tartanak a különböző államok kiküldöttei | sport, sőt még az iránta való érdeklődés Ennek elérésére legcélszerűbbnek azt a 

az olimpiai játékok előkészítő bizottsága js — különösen némely helyeken — csak módot tartjuk, hogy azok, akiknek alkalmuk 
— a XlII-ik Olimpiádról. Megjelentek az gyermekkorát éli. Igaz, hogy a legújabb van hozzá, berándulnak egyszer-kétszer 
összes — sport tekintetében érdekelt orszá- időkben a fővárosi sport férfiak agitatiója Budapestre és végignéznek egy athletikai 
gok képviselői, hogy nemzetüknek bizonyos folytán — a vidéken is tapasztalható már viadalt, vagy egy — különösen az utóbbi 
lokális kívánalmainak megfelelőig, előnyö- néminemű sportbeli fejlődés. Nagyobb vi- időben olyannyira felkarolt football mér- 
ket biztosítsanak. Idegen világrészek is déki városaink már megalakították a maguk kőzést. Egy ilyen sportesemény látása 
elküldötték megbízottaikat, hogy a nemze- sportegyleteit, a melyekben szakavatott kezek lehetetlen, hogy eredményre ne vezessen, 
tek életében manapság már oly elsőrangú vezetése mellett űzik a .sport egyes ágait, fel ne költse az illető rokonszenvét a sport 
tényezővé vált sport érdekét képviseljék. Városunknak szintén szüksége van iránt. Ha látjuk az erőtől duzzadó küzdőket, 
Rendkívüli anyagi áldozatot is hoznak, arra, hogy fiatalságát fejlessze, erősítse, a győztesek dicsőségtől kipirult arcait, 
mert át vannak hatva annak tudatától, hogy Ennek egyik módja az lenne, ha követnők j lehetetlen hogy ne érezzük a sport lélek- 
minő nagy és előnyös befolyást gyakorol az egyes vidéki városok példáját és meg- emelő hatását. Nézzünk meg egy nemzet- 
a sport a nemzeti életre, ennek fejlődésére, alakítanék sportegyletünket. Lapunk hasáb- közi football mérkőzést, ahol a nemzeti 
Egészséges, erős nemzedéket nevel, amely- jain már megpendült ez az eszme. Talán dicsőség forog kockán, látjuk a trikolor 
nek természetes folyománya — az „ép testben nem vették ezt eléggé figyelembe, avagy s érdekében küzdő legjobb magyar „tizen- 
ép lélek" axiómája alapján — a szellemi talán kezdeményezők nem akadtak; annyi egyet" és a vele annyira együttérző, szinte 
egészség is. tény, hogy még egy lépés sem történt az vele lélegző nézőközönség óriási tömegét,

Hazánk szintén jelentékeny szerepet igazán oly szükséges és nemes cél érdé- lehetetlen meg nem szeretni a sportot, 
játszik a nemzetek sport történetében. És kében. Legerősebb és legnagyobb bizonyítéka
hogy még sem tud egészen úgy szerepelni, Némely tekintetben érthelő azaz idegen- a sport életrevalóságának és sziikségessé-

0 g u , ,  . . van összeköttetésben s az őrliázakat, Port-Szaidot
SÍ (7 /y Utl jegyzetek. és Szuezt látja el édes vízzel.

1 V *  Í v  V - v i *  Irta: Bezdek József dr. Ez a tengődő élet az utolsó, a mit az
. Indiába utazók iatnak, mert azután, ha még látni

Kolombo, januar. js jmjtt-amott a partot, az bizony a szó-szoros
n t t b o n n m  Neki indultam a nagy világnak, hogy a értelmében kopár. Szinte kétségbeesik az ember
U l i n o n o m  • • • kolozsvári egyetem számára természetrajzi gyűjtést az utcakövezethez hasonló sivár sziklák láttára,

végezzek. Sok nehézséggel kell megküzdenem jia elgondolja, milyen is lenne ez a föld viz nélkül.
Wiedertnann után. utazásomban, de eddig egészségben, szerencsével |gy bizonyos szeretettel lehet a tíznapos tengeri

és eredménynyel jártam s remélem, sikerülni fog utra tekinteni, látva a viz éltető hatását. Jól esik -
Hol a patak parton zug az öreg malom, munkámat jól elvégezni. Sok érdekes dolgot láttam, látni a méltóságos óceánt, sok ezer hullámtarajával,
Ott kicsiny falumban virágos udvarban tapasztaltam s nem tudok ellentállni annak, hogy ainint a lenyugvó vagy fölkelő napjának színes

9 * 9 a látottakhoz, tapasztaltakhoz hazámra vonatkozó sugaraiban szinte kéjelegve pompázik. Hozzá még
Kunyhó áll magában reflexiókat ne fűzzek. gőzösóriásunk, a Goeben is szórakoztat.
A szülői házam. Tengerre kelve a Goeben gőzösön változatos A társalgás bőven folyik, sajnos, minden

utazásban volt részem Port-Szaidig. De a Szuezi- nyelven, csak magyarul nem. A hajónak csak két
Istenfélő szivek szeretők és hívek csatornán áthajózva egyhangúvá lett az utazás. magyar utasa van, azok közül is egyik szép

Elhagyott sós pusztákon, forró homoksiva- magyar nevét angolosan irta. Engem nem kevésbbé
D 'bogiak e házban s éltek boldogságban. tagon, a merre még a madár is félve száll, van csodálnak, mint a hindu doktort vagy a kínai
I gyik szív volt atyám néhány tó, melynek bizony nevét, ha nincs Les- kereskedőt. Ezer meg ezer kérdéssel ostromol

. . .  .. . seps, akkor csak a topográfiában jártasabb geo- szinte az egész hajóhazám felől, melyről oly téves
‘ mas,K 1° anyam* gráfusok tudnák. így azonban 1869 óta mindenütt ismereteik vannak.

emlegetik a Natron-tavakat, a Timsaht, Ballaht és Szívesen adom fölvilágositásaimat, különösen
Kis bölcsőm itt ringott, ajkam is itt szólott, Men zaje  ̂ merj ezekbe van a Szuez-csatorna a mikor egy angol tanár is kiemeli igazságaimat.
Imám is itt szállott az egek Urához. belevágva. Étkezésünk közben szinte valóságos világpolitikát
n,- „ ... . ... . .. Nem kevesebb, mint háromszázezer utazó csinálunk.
Llfiszór éltemben-ellemben viszj szél évenkint hírüket a világ minden tája Ugyanez az angol ismeri Lóczy, Cholnoky
Itt dobbant meg szivem. felé. Szépet azonban senki sem mondhat róluk, nevét s müveit, tudja azok becsét, sőt az osztrák

s egyetlen jó tulajdonságuk, hogy oly szép rendben Cseska (hittérítő), ki 13 évvel ezelőtt Kínában
Bár volna palota, erős mint a szikla, sorakoznak egymás után, hogy Lesseps csákánya Cholnoky dr-ral találkozott és hirdeti a keleti
c a • . .. , . , nzU/om segítségével az Atlanti vizekről Afrika megkerülése utazónak nagybecsű munkálatait.
Szép mint a meseben, mégsem kene nekem „éikOI lehet a Pacifik vizekre jutni. Emelkedik is a magyar név tekintélye napról-
S cserébe nem adnám A most elkészült kibővítés, partfalazás elle- napra a hajó utasai előtt s csak azt nem tudják
A szülői házam. nére is csak lassan haladhat benne a gőzös s megérteni, hogy hát miért nem utazunk mi Keletre.

Kniiár línos eltart az áthajózás 12—16 óráig, pedig mindössze Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon szeretjük
Kollár janos ^  m  kilométer az ut hazánkat s azért nem mozdulunk belőle; vannak,

nmin nn. r. ^ csatomat egy fakózöld sáv kíséri végig a akik a félelmet emlegetik bátor Árpád utódainak
______ sivár pusztákon. Ez a zöld sáv ott van, a hol az otthonmaradása okául. Melyiknek van igaza?!

édesvíz-csatorna halad, mely Izmailán át a Nílussal Bizony sok veszedelemmel s még több ké-
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gének — a már említett — olimpiai 
játékok iránt való oly nagy fokú érdeklődés, 
hogy maguk a koronás fok vállalják el 
azok védnöki tisztségét.

Egy kissé messze kalandoztunk el a 
tulajdonképen szóban forgó kérdésről. Mi 
már nem azért fogjuk megkezdeni a spor
tolást, hogy talán majd egyszer a világ 
legjobbjai sorában küzdhesslink, hanem azért, 
hogy testünket erősítsünk. A sportban sem 
szabad hiú ábrándokat táplálni elérhetet
lenek után; bár senki sem tudhatja, hogy 
milyen kiaknázatlan sportbeli értéket rejt 
magában.

Nekünk — Aszód ifjúságának azonban 
szükségünk van okvetlenül arra, hogy! 
testünket észszerűen fejlesszük, erősítsük. 
Szükségünk van tehát egy olyan helyre, 
ahol megfelelő vezetés és alkalmas esz
közök állnak rendelkezésünkre, hogy tes
tünket és egészségünket ápolhassuk. Túl 
kell tehát tenni magunkat a kezdet nehéz
ségein és meg kell alakítanunk az Aszódi 
Sport Egyletet.

Fel tehát aszódi ifjúság, lássunk 
munkához! Mindig az a cél lebegjen 
szemünk előtt, hogy hasonlók legyünk 
hazánk fiaihoz, akik a legközelebbi „nem
zetek viadaláéban hivatva lesznek szinein-

2
alapján jogosultsággal biró virilista tagokból 
áll. A szavazás a képviselő-testületben 
nyilvános.

Ma már az általános és titkos szava
zati jog szükségessége áthatotta a társadalom 
nagy részét. A fórumon ez a legnépszerűbb 

| és leggyakrabban hangoztatott jelszó.
Bármily exclusiv az izr. hitközségek 

1 belélete, nem zárkózhatott el e modern 
felfogás, e modern eszme hatása alól és 
nagyrészük, igy legutóbb a szomszédos 
Hatvan izr. hitközsége is megszüntette a 
régi, elavult censusos jogosultságot és csak 
a szabad választást hagyta meg és behozta 

ja  titkos szavazást. Dicséret illeti e hitköz
ségeket kezdeményező lépésükért.

Kiindulva azon feltevésből, hogy a mi 
hitközségünk sem akar elzárkózni a haladó 
élettől, de — sőt be akar lépni a fejlődő, 
a modern eszmeáramlatokkal lépést tartó 
hitközségek sorába: figyelmébe ajánlom 
fentieket az aszódi izr. hitközség képviselő
testülete t. tagjainak, arra kérve őket, 
vegyék ezt a legközelebbi gyűlésen tárgyalás' 
alá és mondják ki határozatilag, hogy az ! 
adófizetés vagyis census alapján való 
képviselő-testületi tagságot a jövőre nézve 
megszüntetik és behozzák a titkos szavazást.

Semmi kétségem, hogy az ezen érte
lemben meghozandó határozathoz a képvi-! 
selötestület minden tagja hozzá fog járulni.

A szives közlésért köszönetét mondva 
vagyok

Szerkesztő urnák igaz liive

ASZÓDIjHlRLAP

nyelmetlenséggel jár az ilyen keleti utazás. Igyekszik 
is ezért a hajó személyzete az utazást kedves 
emlékűvé tenni s derüre-borura tengeri ünnepséget 
rendeznek.

Éppen ünnep-bizottsági elnököt választanak 
s engemet szép csöndesen az osztrákok közé 
sorol egy hollandus. Tiltakoztam ez ellen s kije
lentettem, hogy egyedül is bár, de önállóan 
óhajtok szerepelni. Megszövegeztük magyarul is a 
hirdetést s igy játék közben a hajónak minden 
utasa tudomást vett rólunk s akadt a néhány száz 
között sok, a ki megígérte, hogy legközelebb 
eljön Budapestre. El is fog jönni, biztosan tudom, 
hiszen ezek úgy mennek Londonból Hilóba, mint 
mi a nyugati pályaudvarunkból a Kossuth Lajos- 
utcába. Az utazás kellemetlen oldalaira ők már 
ügyet sem vetnek, csak a kellemest igyekeznek 
kihasználni. Különösen most érzik jól magukat, a 
midőn azon a tengeren is sima vizeket szel a 
gőzös, a hol azok a borzasztó nap-éj egyenlöségi 
viharok szoktak pusztítani. Igy jutott nyolc napi 
bolyongás után Kolombóhoz a Goeben.

Messziről látszik a világhírre szert tett 
hullámverés, mely igazán nagyszerű, párját ritkító 
természeti jelenség. Figyelemre méltatja hajónk is 
és szinte félő óvatossággal siklik be a kikötő 
keskeny kapuzatán.

Sok sampon lepi el érkezésekor a gőzöst s 
ezekkel lehet aztán partra szállni. A kiszállás 
meglehetősen kellemetlen s ugyancsak kell ügyelni, 
hogy a hullámzó tengerbe ne essék az ember. A 
fáradságot azonban már maga Kolombó is megéri, 
hát még a többi!

A Japánból ide plántált riksa az első keleti 
alkalmatosság, a mely az újság ingerével hat. Ezen 
lehet a szállóba menni, a hol aztán olyan furcsa 
érzés fogott el engemet. Azon a helyen lenni, a 
melyet a sok millió honfitárs csak a térképről

ismer, azon a szigeten tartózkodni, melyet a 
legtöbb világjáró a Föld legszebb helyének tart.

Botanikai kutatásaim közben össze-vissza 
bolyongtam Ceylonban, és hiába kerestem azt, a 
mi rám azt a benyomást keltené, hogy Ceylon a 
világ legszebb helye.

Nem, a Fold legszebb helye nem Ceylon. 
A vidéke sem a legszebb, csupán a vegetációja 
buja nagyon. A bambusz a folyók partján s a 
Calla-fajok a tavak körül talán a legszebbek még. 
A pálmafák olyanok, mint a hölgyek; inig fiatalok 
másnemű embertársaikat felülmúlják, mikor meg- 
vénüluek, akkor meg messze elmaradnak. A inig 
nem láttam öreg pálmát, én is szépnek tartottam, 
de azóta hogy ismerem, a legcsunyább növények 
közé sorolom. A tengerparton a távolból szép, 
közelről már csak érdekes. Hosszú, nyurga, levelet- 
len sudara tetejében néhány széltől tépett öreg 
levél. A banán is csak üvegházainkban szép s a 
természetben széltől tépdesett levelével, csúnya 
termésével éppen nem hat kellemesen. A dzsungel 
sem elég változatos, csak gazdag s három fokoza
tával meglepő.

Mi szép van hát Ceylonban ? A néhány 
Carica papaya ? A lombos erdők talán ? Igen, még 
ezek a legszebbek, legkedvesebbek tarka pilléik
kel, énekes madárseregttkkel. A kulturrészek közt 
pedig a kakaó- s kávé-ligetek, gummiültetmények 
s nem a teacserjések a szépek.

Szebb a Kis-Kárpátok bükkerdősége, a Kár
pátok fenyvesei ennél százszor szebbek s a rizs
földeknél Alföldünk termékeny rónája bájosabb, 
szőlőink szépsége pedig a teaültetvényeket mesz- 
sze fölülmúlja ! Egy magyar ember sem tarthatja 
szebbnek ezt a szigetet hazájánál s csak az angolok i 
költötték jó Iliiéi Ködös honát elhagyta a másod
szülött angol fiú. Elment Ceylonba. Látta a szép 

I erdőt, dalosaival. Élvezte a sok jó gyümölcsöt % i a terményekből sok pénzt szerzett. Meggazdago- *

a magyar királyi államvasutak igazgatóságának 
budapest—jobbparti és miskolci üzletvezetőségének 
1900—1910. évi rendeletéi, körrendeletéi és kör
leveleiről cim alatt. A munka, mely első e téren, 
szakkörökben méltó föltünést keltett és az igazga
tóság is nagy elismerésre és dicséretre méltatta ; 
a szerző rendkívüli szorgalmáról, alaposságáról 
és tudásáról tesz tanúbizonyságot, mert hisz 10 év 
anyagát kellett megismernie, tanulmányoznia. Nagy 
hasznát veszik a könyvnek nemcsak a vasúti 
tisztviselők, de ügyvédek és kereskedők is, kik 
sok fáradságot és időt takaríthatnak meg, mert a 
tárgymutató segítségével azonnal tájékozódhatnak 
A könyv a Világosság könyvnyomda kiadásában 
jelent meg és ára 3 korona.

— Bérmálás. A bérmálás szentségének a 
kath hívők között leendő kiszolgáltatása végett 
méltóságos és főtisztelendő Jung János föl
szentelt püspök folyó hó 29-én (hétfőn) dél
után 4 óra körül Nagykartal felől Aszódra érkezik. 
A tisztelgőket a megérkezés, illetve a templomból 
való visszatérés után fogadja. Másnap 30-án 
(kedden) reggel 8 órakor ünnepélyes szent-mise 
lesz, utána szentbeszéd, majd a bérmálás szent
ségének kiszolgáltatása következik. Ugyanaznap 
d. u. 3 óra körül négyesfogatán Püspökhatvanba 
utazik a püspök.

Verseg község képviselőtestülete folyó hó 
23-án tartott ülésében Schwartz Ignácz képv. 
test. tag indítványára kimondotta, hogy megyés 
püspökünket f. hó 28-án délután Kállóra menet a 
község határánál fölállítandó diadalkapunál szo
kásához hiven legimpozánsabban fogja fogadni.

— Vallásos estély Áldozó csütörtökön este 
8 órakor tartotta meg az ág. h. ev. egyház a már 
jelzett vallásos estélyt. A nagyszámú közönség 
zsúfolásig megtöltötte a templomot. Jézus életét 
ismertette szép felolvasásában Chugyik Pál lelkész, 
a 100 jól sikerült vetitett kép, amely a felolvasásnál 
kíséretül szolgált, Micsinay Ernő egyh. felügyelő 
érdeme — Az estély teljes erkölcsi sikert ered
ményezett. Tegnap este 8 órakor a leánynevelő
intézet növendékei részére megismételték az elő
adást, ma vasárnap este pedig a hévizgyörki 
templomban is megtartják a vallásos estélyt.

1911. május 28.

dása után haza ment s mi sem természetesebb, 
mint hogy Ceylont az egekig magasztalta s azóta 
tele van vele az egész világ.

Csak az újabban ide járó amerikaiak hü
tötték le Albion büszke fiait s a németek vették 
észre, hogy az ő hazájuk részletei is szebbek 
ennél. Hát még mi magyarok! Nem olyannak, de 
szebbnek tarthatjuk hazánkat. Alii levegője, vize, 
termő rónasága mennyivel barátságosabb e szigetnél. 
Itt csupán a folytonosság s bizonyos dolgok ende
mikus volta az, a mi megmaradhat szépnek a mi 
szivünkben. Ránk nézve Ceylon érdekes tropikus 
hely s nagyon szép vidék, de a világért sem a 
világ legszebb helye. Többre becsülöm a mérsékelt 
égöv tájképi szépségeit a trópusok gazdag, szin- 
pompás világánál, mely bármily gazdag is, soha 
sem oly barátságos s megközelítőleg sem oly 
kellemes.

Lakói, a szinghálok és tamilok, néni szép 
emberek, asszonyaik pedig meg éppen típusai a 
kellemetlen külsőnek. Kellemes lehet olcsó mun
kájuk a pénzgyűjtő angolnak, de ez nem jogosít 
a szigetet a legszebb országnak kikiáltani.

A sziget egyik legérdekesebb helye Kolombó. 
A városon két irányban villámos vasút fut végig. 
A villámost különösen a benszülöttek használják, 
az európaiak jobban szeretik a riksát, vagy a mint 
itt nevezik: riksó-t. Kényelmes közlekedő eszköz 
ez a két gummikerekü egy üléses, rugalmas taliga, 
nem tagadom, de mégis különös, hogy az ember 
egy másik embertársát igavonó állat helyett 
használja. A ki nem akar gyalog vagy villámoson 
járni, az vegyen lovat vagy automobilt. Mondjon 
akárki akármit, én erős rabszolga-vonást látok 
ebben, bár a szolga önként vállalkozik is erre s 
meg vagyok róla győződve, hogy a villamosok 
kiépítése után magában Japánban fog teljesen 
megszűnni.

(Folytatása következik.)



1911. május 28. ASZÓDI HÍRLAP
fi kosárfonó második tanfolyamának kiál

lítása Városszerte nagy érdeklődés mellett nyí
l lá  meg f. hó 25-én Jenes Zelma oki. óvónő 
második tanfolyamának kiállítását. Elsősorban is 
lenes kisasszony érdemeiről kell megemlékeznünk, 
aki igazán kulturális és nemzeti szolgálatba sze
gődött akkor, amidőn az eddig hazánkban alig 
Ismert hasznos iparágat városunkban meghonosi- 
,otta. t örekvése és fáradsága sikerrel járt, mert 
hölgyeink buzgósága és szorgalma meghozta a 
maga gyümölcsét. A kiállítás anyagát képező tár
gyak nagy szakértelemről és preciz munkáról 
tesznek bizonyságot. Csoportosítva vannak a na
gyobb tárgyak, mint kézimunkaasztalkák, kotta- 
és hirlaptartók, ezeken pedig művészi rendetlen
ségben a kisebb piperemunkák, tálcák, kosarak, 
keztylidobozok stb. A megnyitás délutánján előkelő 
közönség látogatta meg a kiállítást. Lerótták adó
jukat a 20 fillér belépődíj megváltásával az El
aggott Óvónők intézete javára, sőt a nemes cél 
érdekében legtöbben felülfizettek. Főispánunk, 
Ráday Gedeon gróf levélben fejezte ki elismerését 
jenes kisasszonynak, Podmaniczky Géza báró 
szintén elismerő levél keretében füzfatelepét aján
lotta fel a kosárfonó céljaira. Estefelé a Leány
nevelő Intézet gazdasági növendékei látogatták 
meg a kiállítást Senger Mária intézeti tanárnő 
vezetése alatt.

Házasság. Füsti Molnár Lajos javítóinté
zeti családfő tegnap tartotta esküvőjét Coriáry 
Gusztáv javítóintézeti ellenőr leányával, Lujzával

Eskütétel. Csizmadia Rozália, az aszódi 
róm. kath. elemi iskola újonnan megválasztott 
tanítónője csütörtökön tette le az 1907 évi 
törvényben előirt esküt Matolcsy Kálmán községi 
jegyző mint a gödöllői járás főszolgabirájának 
megbízottja előtt.

— Egészségügyi bizottság Megemlékeztünk 
arról, hogy a vármegye alispánjának rendelete 
folytán megalakult az aszódi kör egészségügyi 
bizottsága. A körzethez, melynek Aszód a köz
pontja Kartal, Verseg, Iklad és Domony köz
ségek tartoznak. Kartal községe Kerekes Jákót, 
Keményfi Gyulát, Fodor Edét, Tóth Mártont és 
Hrágyel Mihályt, Domony községe pedig: dr 
Hacker Istvánt, Krausz Antalt, Szilárd Jánost, 
Schuchtár Brúnót, Fehérkuti Bélát, Szabó Józsefet, 
Botyik Józsefet és Valentinyi Jánost választotta 
meg az egészségügyi bizottság tagjaivá. Itt említjük 
meg azt is, hogy dr. Gál Adolf aszódi orvos 
bizottsági tagságáról lemondott, hír szerint azért, 
— mert a legutóbb május 13-án tartott képviselő
testületi ülésen az egyik képviselőtestületi tag azt 
indítványozta, hogy az egészségügyi bizottságba 
orvosokat ne válasszanak. (!).

— ÍTIikOr az ügyvédjelölt bélyegeket ragaszt.
A Váci Hírlapban olvassuk : A  mi városunkban 
történt, de hogy melyik hivatalban, azt nem illik 
elárulnunk, mert hölgyről van szó s éppen ezért 
kissé burkoltan is Írjuk meg a jóízű esetet. Egy 
igen bájos, de annál szerényebb és kedvesebb 
hivatalnok-kisasszony szobájában erősen udvarol 
egy közismert ügyvédjelöltünk a hölgyikének, a ki 
irul-pirul, de közben azért lelkiismeretesen kopog- 
tatja gépén az aktákat. Egyszer csak hirtelen be
toppan a szobába a hivatalfőnök:

— Hát ön doktor ur, mit keres itt?
Az ügyvédjelölt zavarba jön, de csakhamar 

föltalálja magát s kivesz a tárcájából egy csomó 
okmánybélyeget s kezdi az előtte levő aktákra 
ragasztani :

— Pardon kérem, csak ezeket a beadványo
kat bélyegzem felül.

— Jó, jó, de mért éppen a kisasszony szo
bájában ?

— Igazán a véletlen müve, éppen nyitva 
volt az ajtó.

— Dehát nem tudja ön, hogy minden más 
hivatalos helyiségben megtehetné ugyanezt, csak 
itt nem.

— Sohase tudtam, kérem.
— Pedig miniszteri rendelet van rá, a mely 

szigorúan megtiltja a férfiaknak a hölgy-személy
zet szobájában való tartózkodást. Ezt igazán 
tudhatná, doktor u r !

— Hát megvallva az igazat, tudok én arról 
a rendeletről, de azt meg már a főnök ur is 
elismerheti, hogy itt az aranyos kisasszony szo
bájában sokkal jobban folyik a nyálam, mint a 
főnök ur szobájában. Azért is jöttem ide bélyege
ket ragasztani.

— Dr. Beer, Briinn városának tiszti főorvosa, m eg
állapította: Nagyon előrehaladott korú egyéneknél, akiknek  
szabálytalan szék elésse l kell m egküzdeniük, a term észetes  
Ferencz J ó zsef-k cserttv izn ek  már s  napon át tartó h asz
nálata (naponkint 3 evőkanállal) a kivan* m aradandó 
könnyebbülést e lő id ézi. — Kapható gyógytárakban é s  
füszerkereskedésekben . A S zétk üld ési-Igazgatóság Buda
pesten.

— Tűz Bagón. Vásott gyerekek gondatlansága 
könnyen nagyobb veszedelemnek lehetett volna 
okozója e hó 23-án Bagón. Éretlen könnyelmű 
gyerekek cigarettáztak és az eldobott égő cigaret
tától vagy gyufától tüzet fogott egy ház fedele. 
Csakhamar a helyszínén termett Aszód, Domony, 
Iklad tűzoltósága és sikerült az erős szél dacára 
elejét venni a nagyobb veszedelemnek.

— Választás. A vérségi nyári menedékház 
felügyelő-bizottsága a vezetőnői állásra f. hó 25-én 
a tizennyolc pályázó közül Veress Janka kunszent
mártoni oki. óvónőt választotta meg.

— Kitüntetett községi jegyző. Ráday János 
veresegyházi jegyzőt a király arany érdemkereszttel 
tüntette ki negyven évet meghaladó eredményes 
munkásságáért. Ráday János a váci járás leg
idősebb jegyzője, a ki szorgalma és kiváló admi- 
nistráló tudása révén, kartársai és az egész vár
megye előtt nagy tekintélyre tett szert. Minta jegyző, 
kinek községében nincs pótadó, népe pedig va
gyonosodig Hétfőn tűzte fel Ivánka főszolgabíró 
a kitüntetett kiváló jegyző mellére az érdem
keresztet.

— 3usth Gyula és a hatvani Izr hitközség.
A hatvani izr. hitközség képviselőtestülete f. hó 
14-iki gyűlésén olykép módosította az alapszabá
lyokat, hogy a tisztujitás ezentúl titkos választás 
utján történik és eltörölte a censust. Ebből az 
alkalomból Rottenstein Lajos hitközségi elnök 
táviratilag üdvözölte Justli Gyulát, a ki meleghangú 
levélben köszönetét mondott az őt mint a titkos 
választás törhetetlen hivét üdvözlő hitközségi 
elnöknek.

megalakul a nagykőtől takarék. A váci 
takarékpénztár nem régen alakította meg a péceli 
takarékpénztárt; most egy újabb pénzintézetnek

veti meg alapját. E hó 28-án fog megalakulni 
Nagykátán a járási takarékpénztár, melynek 200 
ezer koronás alaptőkéjéből a váci anyaintézet száz
ezer koronát jegyzett. A váci takarékpénztár jelöli 
ki az igazgatóság kilenc tagját is.

— mérték és mérőeszközök hitelesítése. 
A kereskedelemügyi miniszter most kiadott ren
deletével azokra való tekintettel, kiknek mértékeik 
és mérőeszközeik átmeneti bélyeggel még ellátva 
nincsenek, arra utasította az állami mértékhitelesítő 
hivatalokat, hogy meghatározott kellékek szerint 
készült mértékek és mérőeszközök 1911. évi 
december 31-ig még az esetben is elfogadtassanak 
hitelesítésre, ha az átmeneti bélyeggel még nin
csenek is ellátva és hogy az ily mértékek és mérő
eszközök a folyó év folyamán akár időszakos, akár 
első hitelesítésre való bemutatásuk alkalmával az 
átmeneti bélyeggel is elláttassanak.

— Borközraktár. Hirt adtunk már arról, hogy 
Blumenha! Béla hatvani takarékpénztári vezérigaz
gató egy borszövetkezet és borközraktár létesítésén 
fáradozik. E célból az elmúlt héten bizalmas 
értekezletek folytak és ma már az ügy oly előre
haladott állapotban van, . hogy a megalakulásra 
meg van a biztos kilátás.

— Csaló könyöradománygyüjtő. Folyó hó 
23-án megjelent az aszódi takarékpénztárban egy 
beteges kinézésű nő, ki könyöradományokat gyűj
tött s felmutatott egy dr Hacker István né aláírásá
val ellátott ajánlólevelet. Az intézetben épen jelen 
volt dr. Hacker István, aki is megtekintvén az 
ajánlólevelet, mindjárt észrevette, hogy azon fele
sége aláírása hamisítva van. Az ilyképen leleple
zett csalót megszánva, nem adta ugyan át a csend
őrségnek, hanem felszólította, hogy azonnal távoz
zék Aszód községéből, a mely felszólításnak a 
csaló — örülve, hogy ily könnyen szabadul a bün
tetéstől, sietett eleget tenni.

— Vásár. Pénteken f. hó 26-án folyt le — 
ez egyszer kivételesen jó időben — az aszódi 
vásár. Ünnep után lévén, a vásár látogatottnak 
mondható. Ennek dacára úgy kereskedőink, mint 
iparosaink sűrűn panaszkodnak, hogy portékájuk 
nem fogyott. — Amit hozzá kell fűznünk e 
sorokhoz, hogy a vásár után maradt szemét ma 
is az utcán hever, ami az amúgy is sajnálatos 
közegészségügyi viszonyainkat még inkább rontja.

_____________________ _ ________ 3_

Közigazgatás.
Gróf Ráday Gedeon, vármegyénk fő

ispánja f. hó 22-én Kiskunhalason, 24-én 
pedig az alsódabasi járás főszolgabírói 
hivatalában rendes felügyeleti vizsgálatot 
tartott.

A vármegye törvényhatósági bizottsága 
f. évi junius hó 12-én délelőtt 10 órakor 
tartja rendes évnegyedes közgyűlését, me
lyet megelőzőleg az állandó választmány 
tart ülést junius hó 2-án és 9-én délelőtt 
10 órakor.

Egészségügy.
A járványos ragályos betegségektől május 

havában sem voltunk képesek megszabadulni; 
ötödik hónapja már, hogy befészkelte magát kö- 
zibénk s változó intensitással lepi meg a gyer
mekkort : vörheny, roncsoló toroklob s eliez járult 
még az előbbinél is vésztliozóbb torokgyík.

Vörhenyben megbetegedett Aszódon 3, ron
csoló toroklobban 3. torokgyíkban 1, utóbbi ha
lálos kimenetellel; Kartalon roncsoló toroklob 
6 esetben fordult elő



gének — a már említett — olimpiai 
játékok iránt való oly nagy fokú érdeklődés, 
hogy maguk a koronás fők vállalják el 
azok védnöki tisztségét.

Egy kissé messze kalandoztunk el a 
tulajdonképen szóban forgó kérdésről. Mi 
már nem azért fogjuk megkezdeni a spor
tolást, hogy talán majd egyszer a világ 
legjobbjai sorában küzdhessünk, hanem azért,; 
hogy testünket erősítsünk. A sportban sémi 
szabad hiú ábrándokat táplálni elérhetet
lenek után; bár senki sem tudhatja, hogy 
milyen kiaknázatlan sportbeli értéket rejt 
magában.

Nekünk — Aszód ifjúságának azonban 
szükségünk van okvetlenül arra, hogy! 
testünket észszerűen fejlesszük, erősítsük. 
Szükségünk van tehát egy olyan helyre, 
ahol megfelelő vezetés és alkalmas esz
közök állnak rendelkezésünkre, hogy tes
tünket és egészségünket ápolhassuk. Túl 
kell tehát tenni magunkat a kezdet nehéz
ségein és meg kell alakitanunk az Aszódi 
Sport Egyletet.

Fel tehát aszódi ifjúság, lássunk 
munkához! Mindig az a cél lebegjen 
szemünk előtt, hogy hasonlók legyünk 
hazánk fiaihoz, akik a legközelebbi „nem
zetek viadaláéban hivatva lesznek szinein-

2
alapján jogosultsággal biró virilista tagokból 
áll. A szavazás a képviselő-testületben 
nyilvános.

Ma már az általános és titkos szava
zati jog szükségessége áthatotta a társadalom 
nagy részét. A fórumon ez a legnépszerűbb 

| és leggyakrabban hangoztatott jelszó.
Bármily exclusiv az i?r. hitközségek 

belélete, nem zárkózhatott el e modern 
felfogás, e modern eszme hatása alól és 
nagyrészük, igy legutóbb a szomszédos 
Hatvan izr. hitközsége is megszüntette a 
régi, elavult censusos jogosultságot és csak 
a szabad választást hagyta meg és behozta 
a titkos szavazást. Dicséret illeti e hitköz
ségeket kezdeményező lépésükért.

Kiindulva azon feltevésből, hogy a mi 
hitközségünk sem akar elzárkózni a haladó 
élettől, de — sőt be akar lépni a fejlődő, 
a modern eszmeáramlatokkal lépést tartó 
hitközségek sorába: figyelmébe ajánlom 
fentieket az aszódi izr. hitközség képviselő
testülete t. tagjainak, arra kérve őket, 
vegyék ezt a legközelebbi gyűlésen tárgyalás 
alá és mondják ki határozatilag, hogy az 
adófizetés vagyis census alapján való 
képviselő-testületi tagságot a jövőre nézve 
megszüntetik és behozzák a titkos szavazást.

Semmi kétségem, hogy az ezen érte
lemben meghozandó határozathoz a képvi
selőtestület minden tagja hozzá fog járulni.

A szives közlésért köszönetét mondva 
vagyok

Szerkesztő urnák igaz híve

ASZÓPIjHlRLAP

A közönség köréből.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Felkérem, szíveskedjék alábbi soraim

nak b. lapjában helyt adni.
Az izraelita hitközségek képviselőtestü

lete részben választott, részben pedig census

Hirek.
Müldsz Dezső konvjve. Sympathikus 

állomásfőnökünk, közkedvelt „Stációnk rendkívül 
szerény ember Pedig ismét újabb jelét adta 
sokoldalúságának és szaktudásának Tiz évi 
gyűjtés és szorgalmas munka eredményeként 
közrebocsájtott egy könyvet: Betiisoros tárgymutató

a magyar királyi államvasutak igazgatóságának 
budapest—jobbparti és miskolci üzletvezetőségének 
1900—1910. évi rendeletéi, körrendeletéi és kör
leveleiről cim alatt. A munka, mely első e téren, 
szakkörökben méltó föltünést keltett és az igazga
tóság is nagy elismerésre és dicséretre méltatta: 
a szerző rendkívüli szorgalmáról, alaposságáról 
és tudásáról tesz tanúbizonyságot, mert hisz 10 év 
anyagát kellett megismernie, tanulmányoznia. Nagy 
hasznát veszik a könyvnek nemcsak a vasúti 
tisztviselők, de ügyvédek és kereskedők is, kik 
sok fáradságot és időt takaríthatnak meg, mert a 
tárgymutató segítségével azonnal tájékozódhatnak 
A könyv a Világosság könyvnyomda kiadásában 
jelent meg és ára 3 korona.

— Bérmálás. A bérmálás szentségének a 
kath. hivök között leendő kiszolgáltatása végett 
méltóságos és főtisztelendő Jung János föl
szentelt püspök folyó hó 29-én (hétfőn) dél
után 4 óra körül Nagykartal felől Aszódra érkezik. 
A tisztelgőket a megérkezés, illetve a templomból 
való visszatérés után fogadja. Másnap 30-án 
(kedden) reggel 8 órakor ünnepélyes szent-mise

1 lesz, utána szentbeszéd, majd a bérmálás szent
ségének kiszolgáltatása következik. Ugyanaznap 
d. u. 3 óra körül négyesfogatán Püspökhatvanba 
utazik a püspök.

Verseg község képviselőtestülete folyó hó 
23-án tartott ülésében Schwartz Ignácz képv. 
test. tag indítványára kimondotta, hogy megyés 
püspökünket f. hó 28-án délután Kállóra menet a 

! község határánál fölállítandó diadalkapunál szo
kásához liiven legimpozánsabban fogja fogadni.

— Vallásos estély Áldozó csütörtökön este 
8 órakor tartotta meg az ág h. ev. egyház a már 
jelzett vallásos estélyt. A nagyszámú közönség 
zsúfolásig megtöltötte a templomot. Jézus életét 
ismertette szép felolvasásában Chugyik Pál lelkész, 
a 100 jól sikerült vetített kép, amely a felolvasásnál 
kíséretül szolgált, Micsinay Ernő egyli. felügyelő 
érdeme — Az estély teljes erkölcsi sikert ered
ményezett. Tegnap este 8 órakor a leánynevelő- 
intézet növendékei részére megismételték az elő
adást, ma vasárnap este pedig a hévizgyörki 
templomban is megtartják a vallásos estélyt.

1911. május 28.

nyelmetlenséggel jár az ilyen keleti utazás. Igyekszik 
is ezért a hajó személyzete az utazást kedves 
emlékűvé tenni s dertire-borura tengeri ünnepséget 
rendeznek.

Éppen ünnep-bizottsági elnököt választanak 
s engemet szép csöndesen az osztrákok közé 
sorol egy hollandus. Tiltakoztam ez ellen s kije
lentettem, hogy egyedül is bár, de önállóan 
óhajtok szerepelni. Megszövegeztük magyarul is a 
hirdetést s igy játék közben a hajónak minden 
utasa tudomást vett rólunk s akadt a néhány száz 
között sok, a ki megígérte, hogy legközelebb 
eljön Budapestre. El is fog jönni, biztosan tudom, 
hiszen ezek úgy mennek Londonból Hilóba, mint 
mi a nyugati pályaudvarunkból a Kossuth Lajos- 
utcába. Az utazás kellemetlen oldalaira ők már 
ügyet sem vetnek, csak a kellemest igyekeznek 
kihasználni. Különösen most érzik jól magukat, a 
midőn azon a tengeren is sima vizeket szel a 
gőzös, a hol azok a borzasztó nap-éj egyenlőségi 
viharok szoktak pusztítani. Igy jutott nyolc napi 
bolyongás után Kolombóhoz a Goeben.

Messziről látszik a világhírre szert tett 
hullámverés, mely igazán nagyszerű, párját ritkító 
természeti jelenség. Figyelemre méltatja hajónk is 
és szinte félő óvatossággal siklik be a kikötő 
keskeny kapuzatán.

Sok sampon lepi el érkezésekor a gőzöst s 
ezekkel lehet aztán partra szállni. A kiszállás 
meglehetősen kellemetlen s ugyancsak kell ügyelni, 
hogy a hullámzó tengerbe ne essék az ember A 
fáradságot azonban már maga Kolombó is megéri, 
hát még a többi!

A Japánból ide plántált riksa az első keleti 
alkalmatosság, a mely az újság ingerével hat. Ezen 
lehet a szállóba menni, a hol aztán olyan furcsa 
érzés fogott el engemet. Azon a helyén lenni, a 
melyet a sok millió honfitárs csak a térképről

ismer, azon a szigeten tartózkodni, melyet a 
legtöbb világjáró a Föld legszebb helyének tart.

Botanikai kutatásaim közben össze-vissza 
bolyongtam Ceylonban, és hiába kerestem azt, a 
mi rám azt a benyomást keltené, hogy Ceylon a 
világ legszebb helye.

Nem, a Föld legszebb helye nem Ceylon. 
A vidéke sem a legszebb, csupán a vegetációja 
buja nagyon. A bambusz a folyók partján s a 
Calla-fajok a tavak körül talán a legszebbek még. 
A pálmafák olyanok, mint a hölgyek; inig fiatalok 
másnemű embertársaikat felülmúlják, mikor meg
vénülnek, akkor meg messze elmaradnak. A inig 
nem láttam öreg pálmát, én is szépnek tartottam, 
de azóta hogy ismerem, a legcsunyább növények 
közé sorolom. A tengerparton a távolból szép, 
közelről már csak érdekes. Hosszú, nyurga, levelet- 
len sudara tetejében néhány széltől tépett öreg 
levél. A banán is csak üvegházainkban szép s a 
természetben széltől tépdesett levelével, csúnya 
termésével éppen nem hat kellemesen. A dzsungel 
sem elég változatos, csak gazdag s három fokoza
tával meglepő.

Mi szép van hát Ceylonban ? A néhány 
Carica papaya ? A lombos erdők talán ? Igen, még 
ezek a legszebbek, legkedvesebbek tarka pilléik
kel, énekes madárseregükkel. A kulturrészek közt 
pedig a kakaó- s kávé-ligetek, gummiültetmények 
s nem a teacserjések a szépek.

Szebb a Kis-Kárpátok bíikkerdősége, a Kár
pátok fenyvesei ennél százszor szebbek s a rizs
földeknél Alföldünk termékeny rónája bájosabb, 
szőlőink szépsége pedig a teaültetvényeket mesz- 
sze fölülmúlja ! Egy magyar ember sem tarthatja 
szebbnek ezt a szigetet hazájánál s csak az angolok 
költötték jó Iliiét Ködös honát elhagyta a másod
szülött angol fiú. Elment Ceylonba Látta a szép 
erdőt, dalosaival. Élvezte a sok jó gyümölcsöt s 
a terményekből sok pénzt szerzett. Meggazdago

dása után haza ment s mi sem természetesebb, 
mint hogy Ceylont az egekig magasztalta s azóta 
tele van vele az egész világ.

Csak az újabban ide járó amerikaiak hü
tötték le Alhion büszke fiait s a németek vették 
észre, hogy az ő hazájuk részletei is szebbek 
ennél. Hát még mi magyarok! Nem olyannak, de 
szebbnek tarthatjuk hazánkat. Ah! levegője, vize, 
termő rónasága mennyivel barátságosabb e szigetnél. 
Itt csupán a folytonosság s bizonyos dolgok ende
mikus volta az, a mi megmaradhat szépnek a mi 
szivünkben. Ránk nézve Ceylon érdekes tropikus 
hely s nagyon szép vidék, de a világért sem a 
világ legszebb helye. Többre becsülöm a mérsékelt 
égöv tájképi szépségeit a trópusok gazdag, szin- 
pompás világánál, mely bármily gazdag is, soha 
sem oly barátságos s megközelítőleg sem oly 
kellemes.

Lakói, a szinghálok és tamilok, nem szép 
emberek, asszonyaik pedig meg éppen típusai a 
kellemetlen külsőnek. Kellemes lehet olcsó mun
kájuk a pénzgyűjtő angolnak, de ez nem jogosít 
a szigetet a legszebb országnak kikiáltani.

A sziget egyik legérdekesebb helye Kolombó. 
A városon két irányban villámos vasút fut végig. 
A villámost különösen a bcnszülöttek használják, 
az európaiak jobban szeretik a riksát, vagy a mint 
itt nevezik: riksó-t. Kényelmes közlekedő eszköz 
ez a két gummikerekü egy üléses, rugalmas taliga, 
nem tagadom, de mégis különös, hogy az ember 
egy másik embertársát igavonó állat helyett 
használja. A ki nem akar gyalog vagy villámoson 
járni, az vegyen lovat vagy automobilt. Mondjon 
akárki akármit, én erős rabszolga-vonást látok 
ebben, bár a szolga önként vállalkozik is erre s 
meg vagyok róla győződve, hogy a villamosok 
kiépítése után magában Japánban fog teljesen 
megszűnni.

(Folytatása k ö v e tk ez ik )
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— fl kosárfonó második tanfolyamának kiál
lítása Városszerte nagy érdeklődés mellett nyi
totta meg f. hó 25-én Jenes Zelma oki. óvónő 
második tanfolyamának kiállítását. Elsősorban is 
jenes kisasszony érdemeiről keli megemlékeznünk, 
aki igazán kulturális és nemzeti szolgálatba sze
gődött akkor, amidőn az eddig hazánkban alig 
ismert hasznos iparágat városunkban meghonosí
tón i Törekvése és fáradsága sikerrel járt, mert 
hölgyeink buzgósága és szorgalma meghozta a 
,naga gyümölcsét. A kiállítás anyagát képező tár
gyak nagy szakértelemről és precíz munkáról 
tesznek bizonyságot. Csoportosítva vannak a na
gyobb tárgyak, mint kézimunkaasztalkák, kotta* 
es hirlaptartók, ezeken pedig művészi rendetlen
ségben a kisebb piperemunkák, tálcák, kosarak, 
keztyiidobozok stb. A megnyitás délutánján előkelő 
közönség látogatta meg a kiállítást. Lerótták adó
jukat a 20 fillér belépődíj megváltásával az El- 
aggott Óvónők intézete javára, sőt a nemes cél 
érdekében legtöbben felülfizettek. Főispánunk, 
Raday Gedeon gróf levélben fejezte ki elismerését 
Jenes kisasszonynak, Podmaniczky Géza báró 
szintén elismerő levél keretében füzfatelepét aján
lotta fel a kosárfonó céljaira. Estefelé a Leány
nevelő Intézet gazdasági növendékei látogatták 
meg a kiállítást Senger Mária intézeti tanárnő 
vezetése alatt.

— Házasság. Füsti Molnár Lajos javítóinté
zeti családfő tegnap tartotta esküvőjét Coriáry 
Gusztáv javítóintézeti ellenőr leányával, Lujzával

— Eskütétel. Csizmadia Rozália, az aszódi 
róm. kath. elemi iskola újonnan megválasztott 
tanítónője csütörtökön tette le az 1907 évi 
törvényben előirt esküt Matolcsy Kálmán községi 
jegyző mint a gödöllői járás főszolgabirájának 
megbízottja előtt.

— Egészségügyi bizottság Megemlékeztünk 
arról, hogy a vármegye alispánjának rendelete 
folytán megalakult az aszódi kör egészségügyi 
bizottsága. A körzethez, melynek Aszód a köz
pontja — Kartal, Verseg, Iklad és Domony köz
ségek tartoznak. Kartal községe Keiekes Jákót, 
Keményfi Gyulát, Fodor Edét, Tóth Mártont és 
Hrágyel Mihályt, Domony községe pedig: dr 
Hacker Istvánt, Krausz Antalt, Szilárd Jánost, 
Schuchtár Brúnót, Fehérkuti Bélát, Szabó Józsefet, 
Botyik Józsefet és Vaientinyi Jánost választotta 
meg az egészségügyi bizottság tagjaivá. Itt említjük 
meg azt is, hogy dr. Gál Adolf aszódi orvos 
bizottsági tagságáról lemondott, hir szerint azért,

mert a legutóbb május 13-án tartott képviselő- 
testületi ülésen az egyik képviselőtestületi tag azt 
indítványozta, hogy az egészségügyi bizottságba 
rvosokat ne válasszanak. (!).

— flz aszódi önkéntes tüzoitó-testület május 
-1 -én majálist rendezett, mely a kedvezőtlen idő
járás miatt kevésbé sikerült. (Jgy látszott, mintha 
a borús időt délután napsugaras meleg idő fogja 
lelváltani, ezért határozta el a parancsnokság, 
hogy a már a következő vasárnapra elhalasztott 
majálist mégis megtartja. Sajnos, a kedvezőbb idő
változás be nem következett, igy csak nagyon 
kevesen keresték fel a Csicsókást. Ilyen körül
mények között az elért jövedelem még elég szép
nek mondható. A jótékony célra való tekintettel a 
következők fizettek felül: Gróf Ráday Gedeon, 
Ikladi önkéntes tüzoitó-testület, Virág Géza, Elefánti 
Kálmán, Brückner Jenő, Hoffman József, Héviz- 
györki önkéntes tüzoitó-testület, Bamberger Manó, 
Lengyel József, Domonyi önkéntes tüzoitó-testület, 
Harsányi László, Suchtár Brúnó, Kaufmann Mihály, 
Reiner Józsefné, Weiner József, Weiszkopf Andorné, 
Hozlinger Gyula, Kovács József, Sándor Ferenc, 
f arkas János, Sipka Pálné, Gaál Ferenc, Micsinay 
Ernő, dr. Kövér Péter, Sárkány László, Vas Mór, 
Vas József, Tér miliály, Brünauer Albert, dr. 
Ülitek Aduíí.

— ÍTlikor az ügyvédjelölt bélyegeket ragaszt.
A Váci Hírlapban olvassuk : A mi városunkban 
történt, de hogy melyik hivatalban, azt nem illik 
elárulnunk, mert hölgyről van szó s éppen ezért 
kissé burkoltan is Írjuk meg a jóizü esetet. Egy 
igen bájos, de annál szerényebb és kedvesebb 
hivatalnok-kisasszony szobájában erősen udvarol 
egy közismert ügyvédjelöltünk a hölgyikének, a ki 
irul-pirul, de közben azért lelkiismeretesen kopog
tatja gépén az aktákat. Egyszer csak hirtelen be
toppan a szobába a hivatalfőnök:

— Hát ön doktor ur, mit keres itt?
Az ügyvédjelölt zavarba jön, de csakhamar 

föltalálja magát s kivesz a tárcájából egy csomó 
okmánybélyeget s kezdi az előtte levő aktákra 
ragasztani :

— Pardon kérem, csak ezeket a beadványo
kat bélyegzem felül.

— Jó, jó, de mért épperi a kisasszony szo
bájában ?

— Igazán a véletlen müve, éppen nyitva 
volt az ajtó.

— Dehát nem tudja ön, hogy minden más 
hivatalos helyiségben megtehetné ugyanezt, csak 
itt nem.

— Sohase tudtam, kérem.
— Pedig miniszteri rendelet van rá, a mely 

szigorúan megtiltja a férfiaknak a hölgy-személy
zet szobájában való tartózkodást. Ezt igazán 
tudhatná, doktor u r !

— Hát megvallva az igazat, tudok én arról 
a rendeletről, de azt meg már a főnök ur is 
elismerheti, hogy itt az aranyos kisasszony szo
bájában sokkal jobban folyik a nyálam, mint a 
főnök ur szobájában. Azért is jöttem ide bélyege
ket ragasztani.

— Dr. Beer, Brünn városának tiszti főorvosa, meg
állapította: Nagyon előrehaladott korú egyéneknél, akiknek 
szabálytalan székeléssel kell megküzdeniük, a természetes 
Ferencz József-keserttvi/nek már s napon át tartó hasz
nálata (naponkint 3 evőkanállal) a kívánt, maradandó 
könnyebbülést előidézi. — Kapható gyógytárakban és

; füszerkereskedésekben. A Szétkíildési-lgazgatóság Buda- 
j pesten.

— Tűz Bagón. Vásott gyerekek gondatlansága 
könnyen nagyobb veszedelemnek lehetett volna 
okozója e hó 23-án Bagón. Éretlen könnyelmű 
gyerekek cigarettáztak és az eldobott égő cigaret
tától vagy gyufától tüzet fogott egy ház fedele. 
Csakhamar a helyszínén termett Aszód, Domony, 
Iklad tűzoltósága és sikerült az erős szél dacára 
elejét venni a nagyobb veszedelemnek.

— Választás. A vérségi nyári menedékház 
felügyelő-bizottsága a vezetőnői állásra f. hó 25-én 
a tizennyolc pályázó közül Veress Janka kunszent
mártoni oki. óvónőt választotta meg.

— Kitüntetett községi jegyző. Ráday János 
veresegyházi jegyzőt a király arany érdemkereszttel 
tüntette ki negyven évet meghaladó eredményes 
munkásságáért. Ráday János a váci járás leg
idősebb jegyzője, a ki szorgalma és kiváló admi- 
nistráló tudása révén, kartársai és az egész vár
megye előtt nagy tekintélyre tett szert. Minta jegyző, 
kinek községében nincs pőtadó, népe pedig va
gyonosodig Hétfőn tűzte fel Ivánka főszolgabíró 
a kitüntetett kiváló jegyző mellére az érdem
keresztet.

— űusth Gyula és a hatvani izr hitközség.
A hatvani izr. hitközség képviselőtestülete f. hó
14-iki gyűlésén oly kép módosította az alapszabá
lyokat, hogy a tisztujitás ezentúl titkos választás 
utján történik és eltörölte a censust. Ebből az 
alkalomból Rottenstein Lajos hitközségi elnök 
táviratilag üdvözölte Justh Gyulát, a ki meleghangú 
levélben köszönetét mondott az öt mint a titkos 
választás törhetetlen hívét üdvözlő hitközségi 
elnöknek.

— megalakul a nagykátai takarék. A váci 
takarékpénztár nem régen alakította meg a péceli 
takarékpénztárt; most egy újabb pénzintézetnek

veti meg alapját. E hó 28-án fog megalakulni 
Nagykátán a járási takarékpénztár, melynek 200 
ezer koronás alaptőkéjéből a váci anyaintézet száz
ezer koronát jegyzett. A váci takarékpénztár jelöli 
ki az igazgatóság kilenc tagját is.

— mérték és mérőeszközök hitelesítése. 
A kereskedelemügyi miniszter most kiadott ren
deletével azokra való tekintettel, kiknek mértékeik 
és mérőeszközeik átmeneti bélyeggel még ellátva 
nincsenek, arra utasította az állami mértékhitelesítő 
hivatalokat, hogy meghatározott kellékek szerint 
készült mértékek és mérőeszközök 1911. évi 
december 31-ig még az esetben is elfogadtassanak 
hitelesítésre, ha az átmeneti bélyeggel még nin
csenek is ellátva és hogy az ily mértékek és mérő
eszközök a folyó év folyamán akár időszakos, akár 
első hitelesítésre való bemutatásuk alkalmával az 
átmeneti bélyeggel is elláttassanak.

— Borközraktár. Hirt adtunk már arról, hogy 
Blumenhal Béla hatvani takarékpénztári vezérigaz
gató egy borszövetkezet és borközraktár létesítésén 
fáradozik. E célból az elmúlt héten bizalmas 
értekezletek folytak és ma már az ügy oly előre
haladott állapotban van, • hogy a megalakulásra 
meg van a biztos kilátás.

— Csaló könyöradománygyüjtő. Folyó hó 
23-án megjelent az aszódi takarékpénztárban egy 
beteges kinézésű nő, ki könyüradományokat gyűj
tött s felmutatott egy dr. Hacker Istvánné aláírásá
val ellátott ajánlólevelet. Az intézetben épen jelen 
volt dr. Hacker István, aki is megtekintvén az 
ajánlólevelet, mindjárt észrevette, hogy azon fele
sége aláírása hamisítva van. Az ilyképen leleple
zett csalót megszánva, nem adta ugyan át a csend
őrségnek, hanem felszólította, hogy azonnal távoz
zék Aszód községéből, a mely felszólításnak a 
csaló — örülve, hogy ily könnyen szabadul a bün
tetéstől, sietett eleget tenni.

— Uasdr. Pénteken f. hó 26-án folyt le — 
ez egyszer kivételesen jó időben — az aszódi 
vásár. Ünnep után lévén, a vásár látogatottnak 
mondható. Ennek dacára úgy kereskedőink, mint 
iparosaink sűrűn panaszkodnak, hogy portékájuk 
nem fogyott. — Amit hozzá kell fűznünk e 
sorokhoz, hogy a vásár után maradt szemét ma 
is az utcán hever, ami az amúgy is sajnálatos 
közegészségügyi viszonyainkat még inkább rontja.

K ö zig a zg a tá s .
Gróf Ráday Gedeon, vármegyénk fő

ispánja f. hó 22-én Kiskunhalason, 24-én 
pedig az alsódabasi járás főszolgabírói 
hivatalában rendes felügyeleti vizsgálatot 
tartott.

A vármegye törvényhatósági bizottsága 
f. évi junius hó 12-én délelőtt 10 órakor 
tartja rendes évnegyedes közgyűlését, me
lyet megelőzőleg az állandó választmány 
tart ülést junius hó 2-án és 9-én délelőtt 
10 órakor.

Eg é szsé g ü g y.
A járványos ragályos betegségektől május 

havában sem voltunk képesek megszabadulni; 
ötödik hónapja már, hogy befészkelte magát kö- 
zibénk s változó intensitással lepi meg a gyer
mekkort: vörheny, roncsoló toroklob sebez janiit 
még az előbbinél is vészthozóbb torokgyík.

Vörhenyben megbetegedett Aszódon 3, ron
csoló toroklobban 3, torokgyíkban 1, utóbbi ha
lálos kimenetellel; Kartalon roncsoló toroklob 
6 esetben fordult elő
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A roncsoló toroklob a serum alkalmazása 
előtti időben méltán rettegett betegség volt. mely 
helyi kezelés s belső adagolás mellett is jelenté
keny halálozással járt, mig ma, kellő időben 
alkalmazott serum befecskendezése mellett a ha
lálozás majdnem a minimumra redukálódott.

Igazolja ezen állításunkat a statistika; ugyanis 
1887-ben az oltás előtti időszakban difteritisben 
elhalt kerek számban 36,(XX) az összes halottak 
7,14%; 1900-ban már alig 10,000, az összes
halottak 1,93%-a.

Számokban kifejezve a serum alkalmazása 
előtti időben 35,000 difteritis halálesettel ma már 
alig 10,000 halálozás áll szemben, mely azt 
jelenti, hogy évente 25,000 féltett kincse a szü
lőknek lesz az életnek s az aggódó szülőknek i 
visszaadva. ____

4 _____

Á llategé szségü gy.
A múlt héten vidékünkön a következő 

ragadós állati betegségek fordultak elő: 
Lépfene: Isaszeg, Vácszentlászló. 
Veszettség: Bag, Galgamácsa.
Ragadós száj- és köröm fá jás: Galga- 

györk, Hévizgyörk, Túra, Verseg.
Rühkőr: Hévizgyörk, Zsámbok. 
Sertésvész : Galgahéviz, Galgamácsa 

Püspökhatvan, Túra.

S ze rk e s ztő i üzenetek.
— G. fl. Budapest, ügy látszik, múltkori 

üzenetünk elkerülte figyelmét. Újból kérjük hát, 
hogy a jövőben kíméljen meg bennünket. Még a 
papírkosár is tiltakozik az ellen, hogy az ön 
verseit magába fogadja. Reméljük, hogy nem óhajt 
többet kritikát tőlünk.

— Tapasztalatlan Máskor legyen óvatosabb. 
Különösen a kezdetnél és a szakításnál, mert1 
szerelmünknek mindig a kezdete és vége szüli a 
veszélyes pillanatokat, mikor az ember rendszerint: 
oktalanul őszinte.

— ÍTL I. Utána néztünk. Tényleg több; 
menetrendben feltétlenül megállónak van jelezve 
az Aszódról d. u. 1 óra 30 perckor Budapest 
felé induló gyorsvonat. Ez azonban tévedés, mert 
a valóságban úgy áll a dolog, hogy ez a gyors 
csak feltételesen áll meg és a jegy ára Budapestre 
4 koronába kerül. Felelős szerkesztőnk kérelmezte, 
hogy ez a vonat, ha egy percnél rövidebb időre 
is, de feltétlenül álljon meg; a máv. igazgatósága 
még nem intézte el a kérelmet és előreláthatólag 
aligha fogja azt teljesíteni.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Üg\jes varrónő

1911. május 28.

Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.
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Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
niíivirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

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

A jánlja dúsan felszerelt raktárát min- 
* *  dennemü levélpapírokban, üzleti 
könyvekben, irodai berendezési cikkek
ben. — Készít mindennemű magán- 
és hivatalos nyomtatványokat, olcsó 
árban. — Lakodalmi- és eljegyzési 
értesítések, táncmulatsági meghívók 

stb. a legszebb kivitelben. ^

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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