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

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi-nyomddban, p e |e (ö s  szerkeSztő : DR 6LÜCK ADOLF Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési 
Aszód, Főút 482 szám. ' ' dijak előre fizetendők.

K pQ prlp1m p<;kP í1p<  módja kínálkozott a por eltüntetésének. A Nem értjük tehát, hogy a hetek óta
* vállalt kötelezettségek folytán fizetendő tartó huzavonának mi lehet az oka.

Néhány héttel ezelőtt Aszód község járulékok összege ugyanis elegendő lenne Mindenesetre kívánatos volna, ha a községi 
elöljárósága a község Fő és Pesti utcai az utcák olajozása költségeinek fedezésére elöljáróság a polgárságot a dolog mibenléte 
lakosaihoz felhívást intézett, a melyben is. Az újabb eszme általános tetszéssel felől tájékoztatná. Mert akadnak olyanok 
ezeket adakozásra szólította fel oly célból, találkozott és tehát örömmel nézett elébe is, a kik semmi reményt nem táplálnak 
hogy a befolyandó összegből községünk két mindenki a kétségtelenül előnyösebb terv többé arra nézve, hogy a községi elöljáróság 
legforgalmasabb utcája pormentesittessék. A mielőbbi megvalósításának. az általa oly dicséretre méltóan kezdeménye-
felhivásnak mindazok, a kiknek szólott, Ámde most már hetek is elmúltak zett tervet még az idei nyár folyamán
készséggel eleget tettek, úgy hogy a már és sem olajozás, sem pedig öntözés megvalósítsa. Megerősíti ezen feltevésüket 
pormentesités költségeire számításba vett még meg nem szüntette az utca porát. az a legutóbbi napokban előfordult eset is, 
összeg az elöljáróságnak teljes egészében Marad minden a mint volt Por, piszok, hogy a bérmálás végett községünkbe érkezett 
rendelkezésére áll. Örömmel üdvözölte akkor sár. És a közönség hiába várja a választ püspök is a már megszokott por, de sőt 
mindenki községünk elöljáróságát a dicsé- kérdésére: mi a késés oka. És valóban nem niég a múlt heti vásári piszok közepette 
retre méltó kezdeményezésért. A szükséges alkothatni véleményt arról, mi hátráltathatja volt kénytelen községünkön végig vonulni, 
összeg rövid néhány nap alatt összegyűlvén, a hasznos terv keresztülvitelét, mikor Másrészt a felhívás közzététele óta eltelt 
immár semmi akadálya nem volt annak, leglényegesebb kelléke, a szükséges pénz- hosszú idő, a mely eredménytelenül nyúlt 
hogy végre megszabaduljunk attól a mind- összeg azt többé nem gátolja. A megfelelő bele immár a nyár derekába, ugyancsak 
nyájunk egészségére annyira ártalmas költségek fedezhetése hiányában akár megerősíteni látszik azoknak kételyeit, a 
portömegtől, a mely nyár idején szinte öntözésről, akár pedig olajozásról szó sem kik ez okból is kevés bizalommal viseltet- 
áilandóan sürü felhőbe burkolva rejti lehetne, a mikor pedig a kellő összeg az uek e dolog iránt.
községünket. elöljáróságnak rendelkezésére áll, semmi Az artézi kút kérdése is már hosszú

De eltelt nehány nap a nélkül, hogy sem állhat többé útjában annak, hogy a idő óta vár megoldásra. Ha nem tévedünk, 
tisztább levegőt szívhattunk volna ; az utca mire vállalkozott, azt el is végezze. Mert a kezdeményező lépések e tekintetben is 
öntözését hiába vártuk. Türelmetlenségünk- kellő menyiségü pénzzel rendelkezvén, megtörténtek már, a költségeket a képviselő
ben megnyugtatott a széltében elterjedt hir, abból beszerezhet mindent, a mire szűk- testület már régen megszavazta, de még 
hogy az utcaöntözésnél még alkalmasabb sége van. csak előkészületet sem látunk sehol.

telménynek tartja. És vájjon mi nehezebb: játszani hajsza a pénz után csak keserves csalódásban
Jézus mint úri ember. a hőst különös romantikus körülmények között, végződhetik Egy milliomos igy nyilatkozott egyszer

avagy bátornak, hősnek lenni a mindennapi élet egy anibitiósus és emelkedő politikus felöl: 
Angolból fordította: Chugyikné C .h ie  D a li., knzdel..leiben ?  Egy ifjú. a ki az erkölcsileg .Gondold meg. a pénz 20.000 kor. évi jőve-
Egy régi poéta Jézust a legfinomabb úri gyilkos nagy városokban szivét tisztán, lelkét delmen felül nem számit; azon felül, csak több

embernek nevezte azok között, a kik valaha éltek, szeplótlenül megőrzi; ak i ellentál! a csábításoknak házat, több cselédet és több gondot jelent." És 
És kétséget nem szenved, hogy az igazi úri t s azokat legyőzi; a ki a letipiottakat felemeli s bátran oda tehette volna: Kevesebb becsületet, 
modor elsajátításához a legjobb mester az uj- erejét a gyengéknek nyújtja; — egy fiatal ember, kevesebb tiszteletet és kevesebb boldolgságot. 
testamentom. Jézus nem habozott soha az emberek a ki mindezt megteszi a mindennapi prózai éleiben, Mac Gregor William, fiatal skót orvos mint
egymás iránti viselkedéséről prédikálni; megszé- bátrabb szivü és nagyobb hős, mint a 13. század Mauritius s/iget tiszti főorvosa oly lelkiismere- 
gyenitette azokat, a kik nyilvános összejöveteleKeu lovagjai. Olyan időben, a mikor a léhaság, az teseu töltötte be hivatását, hogy őt Fiji sziget
maguknak a legjobb helyet biztosítottak; tauitva- animalismus és a matenalismus uralkodik, — kormányzójává nevezték ki Történt, hogy egy
nyaiuak pedig meghagyta, hogy minden házban, nagy győzelem az, ha az ember élete a szeplőtlen angol hajó, a melyen nagyrészt benszülöttek
a mikor belépnek, köszöntsék a házbelieket. S a tisztaság, az önuralom, az igazság, az udvariasság voltak, zátonyra jutott Suva mellett A kormányzó,
mint prédikált, maga is úgy tett: A kanaáni és a testvéri szeretet mellett tanúskodik. a kinek életét honfitársai többre becsülték, minta
menyegzőn igen kellemetlen helyzetből mentette Mindenki elismerheti, hogy az úri jellemnek hajón levő összes benszülöttekét, — nem hagyta
ki az örömapát; éhes embereket étellel, — szoinju- lényege az Önzetlenség. Jézus pedig az önzetlenség magát vezettetni a világ evangélioma által, ő is a 
hozókat itallal látott el. Egy szóval a legszebb megtestesülése volt. önző ember nem lehet u r ; mentőkhöz csatlakozott és saját élete kockáztatá- 
gondoskodást s a legfinomabb udvariasságot mert neki fő elve: előrehaladni és ha valaki sával sok beus/ülött életét mentette meg. Ugyan
gyakorolta a szegény emberek szükségeiben. útjába kerül, félredobja. A mindennapi kenyérért akkor történt a következő eset: Egy nő a tenger

Valóban, ha egy ember szivében jézusi való küzdelemben, mely az o szemében egv hullámai közé esett. A tenger hullámai a segit- 
szellem van, úri ember az. Merész állításnak háború, mindent elkövet, hogy concurrenseit, a ségére utána ugrott két emberrel együtt már 
látszik, pedig meggyőződésünk, hogy úri embert kik neki kellemetlenek, tehetetlenné tegye Ez csaknem elnyelték. Erre a kormányzó beleveti 
csak krisztusi szellem nevelhet. Az egyetem azon világ evangélioma, a mely igy gondolkozik: magát a tengerbe, az asszonyt hajánál fogva 
nyújthat tudományt, sőt u. n. úri modort is; de „Másokkal úgy tegyünk, a hogy ők tennének fogaival, a két mentőt kezeivel megragadja és mind 
nem biztosíthat úri szivet. velünk; de legyünk ebben elsők: mi!" A kik ezt a hármat megmenti.

A jézusi szellemnek nem jelszava a lovagias- az evangéliumot vallják és követik, megkapják a Mikor a hajótörést a kormányzó illetékes
ság, mint a régi romantikus kornak vagy a mai pénzt, a mit keresnek; de egyebet nem. A végén helyen bejelentette, jelentésében megemlékezett 
fiatalságnak; azonban a barátságot, a hősiességet, ott látjuk őket egyedül -  lenézve mindenkitől.- azokról is. a kik a mentés körül leginkább 
a hűséget, a tiszta szeptőttenséget és az előzékeny tépelődve életük tragikus sikertelenségének gondo- kitűntek s a kik ennek alapján kitüntetésben 
szívességet minden emberül elengedhette!! köve- lata felett. A vak, önző, scrupulust nem ismerő részesültek. Magáról azonban hallgatott annyira,



Pedig ez a kérdés is nem kevésbbé fontos. 
Tiszta, egészséges ivóvíz után áhítozik 
községünk minden lakosa, e célból szívesen 
járul hozzá az artézi kút létesithetésének 
költségeihez és csak a községi elöljáróság 
törekvésén múlik, hogy az a megállapított 
helyen mielőbb meg is legyen. De szükséges 
az artézi kút tűzveszély esetére is, mert a 
meglevő kutak elegendő vízmennyiséget 
szolgáltatni nem képesek. Mindez — mint 
említettük — a képviselő-testület egyik 
régebben tartott ülésén tárgyalás alá került 
és ennek alapján a megfelelő határozat 
meg is hozatott, csupán a határozat végre
hajtása késik.

És hasonlóan végrehajtatlan a képvi
selőtestületnek azon mindnyájunkat külö
nösképen érdeklő határozata is, mely a 
tűzoltó szertár és őrtanya felépítésére vo
natkozik. Ezeknek hiányában a drága pénzen 
beszerzett szerek ott rongálódnak valahol 
egy fészerben, a honnan szükség esetén 
csak nagy nehézséggel vontathatok ki, leg
gyakrabban annyi időpazarlás árán, a mely 
elegendő lehet a tűzveszély tetemes clha- 
rapódzására. Őrtanya hiányában pedig a 
tüzoltótestület a szükséges őrséget sem 
állíthatja ki, a mi pedig a tűznek gyors 
jelzése és az előkészületek azonnali meg
tétele szempontjából a tűzoltás munkájának 
lényeges hiánya. Nem tudjuk, jogerős-e 
már a képviselőtestület határozata, annyi 
azonban kétségtelen, hogy a körülbelül 
egy év óta hozott határozat már régen 
végrehajtható lehetne. Mert ha netalán a 
vármegye késnék ennek elintézésével, a 
községi elöljáróság gondokodásának már 
régen arra kellett volna irányulnia, hogy a 
jóváhagyó határozat meghozatalát kisürgesse.

Elintézetlen a tüzvédadó ügye is. 
A tüzoltó-testület önerejéből magát fenn
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nem tarthatván, elhatározta a képviselő- 
testület, hogy a fenntartási költségekhez 
való hozzájárulás végett a község ház-1 
tulajdonosaira arányos összegben adót fog 
kivetni és megbízta az elöljáróságot, hogy 

[a tüzoltó-testület költségvetését mutassa be. 
Hetek múltak el ismét ezen határozat 
meghozatala óta és tudtunkkal ez ügyben 
sem történt még semmi sem. És ennek 
sem tudjuk az okát.

Sürgős kérdések mindezek, a miket 
felemlítettünk. Szóvá kellett tennünk, mert 
több helyről hallottuk a jogos panaszokat, 
hogy ilyen fontos közérdekű ügyek, a 
község polgárainak kárára elintézetlenek 
maradnak. Ezért mi is azzal a kéréssel; 
fordulunk a községi elöljárósághoz, hogy 
azokban az ügyekben, a melyek természe-| 
tűknél fogva sürgősebb elintézést igényelnek, 
különösen pedig, a melyekre vonatkozólag 
a képviselő-testület határozatát már meghozta, 
ezt kellő időben végre is hatjsa. így elejét 
veheti a felhangzó panaszoknak és a 
polgárság kívánságainak, a közérdeknek is 
eleget fog tenni.

ASZÓDI HÍRLAP

Bérm álás Aszódon.
Május 29-én érkezett Aszódra Jung János 

felszentelt püspök, hogy Aszód és Kartal községek 
róni. kalh. híveinek a bérmálás szentségét kiszolgál
tassa. Délután 4 és 5 óra között lett láthatóvá a 
püspöki fogat a kartali országúton, a hol Aszód nagy
számú küldöttségének vezetője Decsy József járási 
főszolgabíró üdvözölte a püspököt. Harangzúgás 
mellett, a javító-intézet növendékeinek sorfala 
között érkezett a községbe és a tiszteletére 
összegyűlt közönség éljenzése közben, a plébániára 
hajtatott. Innen — már teljes püspöki díszben 
kíséretével a templomba vonult, amelynek bejáratá
nál Jankó Margitka elemi iskolai tanuló virág
csokor átadása mellett üdvözölte.

A templom belsejében a bejáratnál —

hogy még személyes ottlétéről sem emlékezett 
meg; mig valaki később el nem mesélte a 
kormányzó hőstetteit Viktória királynénak, ki 
azután maga tiizte fel mellére az „Albert- érmet. 
Ez a fiatal orvos jelenleg Ujfoundland kormány
zója Fiatal ember volt, fényes és áldásos jövővel. 
Miért volt hát akkor kész kockára tenni életét 
egy pár haszontalan benszülöttért? Mert önzetlen 
úri ember volt.

Felolvasás közben valaki megkérdezte a 
felolvasótól, hogy ha a tenger közepén egy hajó 
zátonyra jut, a melynek csak egy használható 
csónakja van s 20 erős fiatal ember és 20 gyenge 
asszony életét kell megmenteni, de a csónakba 
csak 20-an férnek be: Nem volna-e hasznosabb 
a világra nézve, az erős, munkaképes fiatalem
bereket megmenteni és a 20 gyenge nőt veszni 
hagyni? A felelet ez volt: Ugyan mi hasznát 
veszi a világ ilyen 20 fiatal embernek ?

Az egyedüli ember, kire a világnak szüksége 
van, jézusi értelemben volt azon úriember, a ki 
nem fog maga menekülni, ha másokat magával 
nem vihet!

Egyszer Clifford dr oly időben lépett be 
egy londoni tcaüzlctbc, a mikor a kiszolgáló nők 
már mindent elrakosgattak és haza készültek. 
Mielőtt valamit parancsolt volna, megkérdezte a 
hölgyektől, hogy ha ő valamit kér, nem-e kény
szeríti őket ez által továbbmaradásia az üzletben? 
Cliffordnak ezt a figyelmességét annyira méltányol
ták a különben teljesen fáradt hölgyek, hogy va

lósággal versenyre keltek egymással a doktor 
kiszolgálásában — Ez kicsinység ? Lehet; de e 
kicsinység nagy jellemvonást árult el, — azt, hogy 
Clifford dr. úri ember volt.

Hogy valaki Krisztus szerű úriember lehes
sen, legfontosabb kellék, hogy felette a Krisztusi 
szellem uraik djék s élete szabályául az ő paran
csolatait fogadja el. Kevesen vannak, a kik igazán 
tudják, hogy ez mit jelent. Azt jelenti ez, hogy 
ellenségeinket úgy szeressük, mint batátainkat; 
áldjuk őket és imádkozzunk érettük. A jézusi 
szellem tiltja a pará/naságot s nem tűri a károm
lásokat. Annak az embernek, a ki pénzt hajhász, 
földi sikerért küzd, emberi tapsokra vágyik, ezt 
mondja : „Keresd mindenek előtt Istennek orszá
gát és annak igazságát.“ Óva int mások megítélé
sétől ; biztat, hogy a nehéz kötelesség nehéz, 
rögös (keskeny) útját válasszuk és a szoros kapun 
menjünk be az örök életre.

Ez a programúi azon krisztusi erő nélkül, a 
mely az ember szivét átváltoztatja és jellemét 
átalakítja, — teljesen lehetetlen. Hogy mindazokat 
meglehessük, — szükséges, hogy mások legyünk, 
mint a milyenek vagyunk. Ez nehéz, elszánt, 
hosszú küzdelmet és igen kemény fegyelmezést 
jelent. De azon ember előtt, ki e küzdelemre 
elszánta magát, egy uj élet kapuja nyílik meg; 
szivébe belopódzik egy csodálatos nyugalom és 
egy napon része lesz egy nagyszerű győzelem 
fényes dicsőségében

helyezkedett el a kerületi papság, hogy fejét 
beléptekor üdvözölhesse.

Az adoratio végeztével megáldotta a templom
ban egybegyült közönséget. A templomból most 
már az egész kerületi papság kíséretében vonult 
ismét vissza a plébániára, ahol a tisztelgőket 
fogadta. Megjelent elsősorban a kerületi róni. kath. 
papság, majd sorrendben Decsy József járási 
főszogabiró, a javító-intézet tisztikara Ducker igazga
tóval az élén, a róni. kath. iskolaszék, Aszód 
község elöljárósága, az aszódi ág. hitv. ev. 
hitközség és Gymnasium Chugyik Pál lelkész 
vezetése alatt, az ikladi ág. ev. hitközség Mayer 
Pál lelkészszel az élén, dr. Hacker István hitk. elnök 
és Schreiber József rabbival az élén az aszódi izr. 
hitközség küldöttsége, az aszódi róni. kath. 
tantestület, végül a vasút állomás tisztviselői kara. 
Este a püspök gróf Ráday Gedeont látogatta meg 
Ikladon, ahol vacsorára is vendége maradt 
főispánunknak.

Másnap kedden reggel 8 órakor kíséretével 
a templomba vonult, ahol a szentmise után szent
beszédet tartott, majd a templom körüli téren 
egybegyült 816 bérmálandónak szolgáltatta ki a 
bérmálás szentségét. Ez után harangszó mellett, 
papjai kíséretében visszatért a plébániára. Déle ött 
V *  12 órakor látogatást tett a javítóintézetben, 
ahol az igazságügyi minisztérium képviseletében 
dr. Balázs osztálytanácsos üdvözölte. Majd az 
intézet egyik növendéke csokrot nyújtott át a 
püspöknek. Az intézet templomában az adoratio 
után megáldotta a növendékeket és buzdító 
beszédet intézett hozzájuk.

Ducker Ödön jav. intézeti igazgatónál tett 
ezután rövid látogatást, amelynek végeztével az 
ünnepi ebédhez hajtatott. A 46 terítékes ebédről Joó 
Antal plébános gondoskodott, aki megnyerő modorá
val, kedves egyéniségével — dacára annak, hogy 
még csak rövid ideje van községünkben — nagy 
népszerűséget, köztiszteletet vívott ki magának. A 
püspök bérmauti kísérőjével Kardos Ágostonnal 
d. u 4 órakor indult el Püspökhatvanba, a 
bucsuzásra megjelent nagy számú közönség lelkes 
éljenzése közepette.

1911. junius 4.

Sivár területre kerti földet hordtak taligákon 
a napszámosok.

— Mit csinálnak ezek ? — kérdi barátjától a 
városi ember.

— Kertet fognak készíteni. — Volt a felelet.
— Lám, én azt hittem, egy kert magától nő.
— Nagy tévedés — válaszolt barátja, — egy 

kertet alakítani, nehéz háttörő munkát jelent.
Sokan ezen városi ember módjára gondol

koznak a jellem — építésről is. Pedig a jézusi 
jellem is csak folytonos vigyázattal és a mellett 
meg nem szűnő erős küzdelemmel érhető el Igaza 
van Carlyle-nak;

„Senki nem lett s/entté alvás-közben".
Bár az is igaz, hogy a győzelem nem csupán 

a mi változó bátorságunktól és könnyen lohadó- 
leikesedésünktől függ Ebben a nehéz harcban 
hála Istennek! — nem vagyunk egyedülálló
katonák.

Napóleon, mikor egy alkalommal tábora 
körül járt, egy alvó katonát talált az őrségen. 
Kihúzta csendesen a katona kezéből a puskát és 
maga sétált fel-alá hajnalig. Mikor a katona 
hajnalban felébredt, ijedtséggel vegyes ámulattal 
látta, hogy a generális Őrködött helyette. — Éppen 
igy, mikor a mi bátorságunk és kitartásunk ellankad 
és könnyen győzedelmeskedhetnék felettünk az 
ellenség, — Jézus maga őrködik felettünk, erősít 
gyengeségünkben, gyógyít kétségeink között es 
legyőzi az ellenséges erőket, melyekkel szemben 
ini egyedül gyengék vagyunk és hasztalan küzdünk.
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H íre k .
Államtitkár az aszódi javító-intézetben.

Imijng Komád igazságügyminiszteri államtitkár 
május 28-án meglátogatta az aszódi javító-intézetet, j 
ho| iS mindent a legnagyobb rendben talált és 
megelégedését nyilvánította a látottak fölött.

Kirándulás a Tátrába Az aszódi ág. Iiitv. 
eV leánynevelő intézet közel 100 növendéke 
Oescligcr Adél igazgatónő és a többi tanárnők 
vezetése alatt szombaton reggel 5 napig tartó ki
rándulásra ment a Magas Tátrába. Dicséret illeti j 
az intézet vezetőjét, a ki módját ejtette, hogy a 
növendékek a Tátrának csodás természeti szép
ségében gyönyörködhessenek. Legelőször a Csor
bái tóhoz indulnak, onnan a rendelkezésükre bo- 
csájt kocsikon a Tátrán végig egész Barlang- 
ligeti mennek. Megtekintik még a dobsinai 
jégba; lángot is. A társasághoz csatlakoztak Aszód
n i: Halász Dezsőné, dr. Gál Adolfné, Sárkány 
Lászlódé, Halász Blanka és Bolla Lajos.

A budapesti mentőegvjesület előadása
Aszódon. A budapesti mentőegyesület, mint az 
őrs/ ig más városaiban, Aszódon is az első segít
ség nyújtásról előadást óhajt tartani és e 
célból dr. Lőbl Vilmos főorvost fogja ki
küldeni. Az előadások programmja a következő 
volna: junius 11-én: Első segítségnyújtás sebzé
seknél ; Vérzéscsillapitás. A csonttörések első kötése, 
junius 25*én : Élesztési eljárások eszméletvesztés 
esetén; első segítség mérgezéseknél; betegszállítás. 
Az előadások ideje este lU7—S óráig. Városunk 
intelligens közönsége bizonyára nagy érdeklődéssel 
fog viseltetni ez előadások iránt s igy annak 
megfelelő látogatottsága biztosítottnak iát: zik.

A vármegye koszorúja Sátoraljaújhelyen 
vasárnap leplezték le Kossuth Lajos szobrát. 
Vármegyénk alispánja dr. Preszly Elemér orsz. 
képviselőnket kérte fel, hogy a leleplezésen 
képviselje a vármegyét és a szoborra koszorút 
tegyen le. Dr. Preszly Elemér Monokon, Kossuth 
születése helyén is letette a vármegyei színeket 
viselő hatalmas babérkoszorút.

megalakult a nagykátui takarék. A váci 
takarékpénztár által létesitett nagykátai járási 
takarékpénztár május 29-én, vasárnap tartotta

Jézus úri jelleme egyedülálló a maga nemében. 
Férfiassága és heroismusa páratlan ; az arrogantia 
előtte ismeretlen. Legyőző erejében az erőszaknak 
nyoma sincs. Mindig harcolt, de soha sem 
kötekedett; bírált, de sohasem gyűlölt. A sebhez 
mindig csak gyógyítás céljából nyúlt. Felfedezett 
szépségeket olyan jellemekben is. a kikben mások 
csak hibákat láttak.

És ha Ö a mi elrontott látásunkat megjavítja, 
mi is képesek leszünk szépet fedezni fel ott, a 
li<>’ jelenleg csak utálatos dolgokat látunk. Képesek 
leszünk mindent a maga valódi értéke szerint 
délin; meg fogunk szűnni csak múlandó örömöket 
keresni, epedni csak azután fogunk, a mi örök. 
Oly telefogjuk ültetni az értelem kertjét a keresztyén 
szeretet virágaival, hogy az önzés es büszkeség 
gazvirágai többé helyet sem találhatnak benne. 
Erős hit és bátor küzdelem által minden alacsony 
vágy és minden tisztátalan gondolat ki lesz űzve 
belőlünk és kezdünk lassan mi is úri emberek 
lenni. Most is, úgy néha — alkalomadtán önzet
lenek vagyunk s lázas kitörésekben bőkezűek 
tudunk lenni; de Jézusnak a legnagyobb úri 
embernek, a ki valaha élt, csodatevő barátsága 
által képesek leszünk a büszkeség hatalmát örökre 
legyőzni, a türelmetlenséget féken tartani, a 
szenvedély köteleit elszakitani és legyűrni az önzés 
zsarnokságát!

alakuló gyűlését. Az igazgatóságba megválasztattak : 
Miltényi Aurél, a váci takarékpénztár igazgatóságá- ! 
nak tagja, Winkler János magánzó, dr. Erlich 
Alajos orvos, Ungváry Albert jegyző, Acél Mihály 
vezérigazgató, birtokos, Feumaim Miksa kereskedő, 
Bottka László birtokos, Szegdy Menyhért gazdál
kodó, Minkusz Hermán kereskedő, Czakó András 
gazdálkodó és Wiegner Dezső birtokos. A felügyelő
bizottság elnöke lett Dombó Károly, a Hangya 
fogyasztási szövetkezet főkönyvelője, tagok Faragó 
György kereskedő, dr. Benkó Mór orvos, Solty 
Lajos bankbizományos és Szödi Mór kereskedő.

— Forgalmi zavarok. Kritikus éjszakája volt 
szerdáról csütörtökre virradóan a máv.-nak. Este
7 óra 20 perckor jelentették Acsakürtről Aszód 
állomásfőnökségnek, hogy az ott végig vonult 
óriási felhőszakadás több helyen alámosta a 
pályát és a közlekedésre alkalmatlanná tette. A

! pesti gyorshoz csatlakozó 6001 számú személy- 
vonat kétségbe esett utasaival Ácsán volt kénytelen 
vesztegelni s midőn bizonyossá vált, hogy a 
pálya az éjj folyamán sem lesz helyreállítható, 
visszatolt Balassagyarmatra. Ugyancsak kevéssel
8 óra után jelentés érkezett Bpest keleti pálya
udvarról, hogy az ott is dühöngő felhőszakadás 
a be és kijárati vágányokat alámosta és a vonatok 
bizonytalan késéssel fognak indulni. E hir kelle
metlen meglepetést és ijedtséget keltett azok között, 
kik az esti személyvonatokkal Pestről hozzátarto
zóikat várták s nem szűntek meg kérdéseikkel a 
a forgalmi irodát ostromolni, de ott nem tudtak 
felvilágosítást adni a késések nagyságáról. Éjfél 
volt, mire a Va 10-es kassai személyvonat végre 
Aszódra beérkezett. Végül éjfél után 2 órakor a 
45 perc késéssel közlekedő 422. számú miskolci 
személyvonatnak, mely késését redukálandó 80 kilo
méter sebességgel haladt Gödöllőről Aszód-felé, 
utolsó előtti sör szállító kocsija tengelytörés miatt 
a 34. és 35. számú őrház között kisiklott és csak 
a vonatörök éberségének volt köszönhető, hogy 
óriási katasztrófa nem történt, mivel a vonatot azonnal 
leintették. A sérült kocsi a vágányt teljesen elzárta 
s bár a hatvani fütőház főnökség segély géppel 
és műszaki felszereléseivel azonnal kivonult, a 
forgalom reggel 9 óráig csupán egy vágányon 
volt lebonyolítható, miáltal a reggeli 7 és 8 órai 
pesti személyvonatok több, mint egy óra hosszat 
voltak kénytelenek Aszódon illetve Túrán vesztegelni. 
A hév. vasúton dacára, Imgy a pálya föntartás 
megfeszített erővel dolgozott, a forgalmi akadály 
a reggeli órákban még fenn állott.

— öngyilkos cselédleány Vitovszky Margit, 
Krenkó József javítóintézeti családfő cselédje 
hétfőn öngyilkos szándékkal marólúgot ivott. 
Súlyos sérüléseivel a Rókus kórházba vitték. 
Szerelmi bánatában akart az élettől megválni.

— Évzáró vizsgák. Múlt hó 21-én tartotta a 
domonyi ág. ev. népiskola Szilárd János galga- 
völgyi dékán elnöklete alatt évzáró vizsgáját. 
Ikladon 29-én volt a vizsga, mely alkalomra a 
magyar nyelvben kiváló előmenetelt tanúsított 
növendékek jutalmazására gr. Ráday Gedeonné, 
Sárkány László egyházfelügyelő és az Aszódi 
Kereskedelmi Bank jutalom könyveket küldtek.

— Korona számítás A pénzügyminiszter leg
utóbb benyújtott törvényjavaslata kötelezővé teszi 
a koronaértékben való számítást. E szerint tilos 
más, mint a koronaértéknek használata ajánlatok
ban, számlákon, árjegyzékekben, hirdetmények
ben és egyéb a nyilvánosság számára ren
delt közleményekben, úgyszintén kiraka
tokban, üzlethelyiségekben, kiállításokban, vásá
rokon és más hasonló alkalmakkor. E tilalom 
ellen vétők 200 K pénzbüntetéssel sujtatnak. Ez 
a törvényjavaslat — mint látjuk — leginkább a 
kereskedőt és iparost érdekli. A forintban beszélőt

| — természetesen — büntetés nem éri.

— ílyári mulatságok. Az aszódi leányegylet 
f. hó 18-án, a javítóintézet mögötti ákácosban 
táncmulatságot rendez, a hévizgyörki önkéntes 
tűzoltó testület mulatsága pedig f. hó 25-én lesz.

— A \7ác—Budapest— gödöllői villamos vasút
folyó évi május 1 -re tervezett üzem megnyitását 
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter tud
valevőleg nem engedélyezte, hanem utasította a 
részvénytársulatot, hogy áramfejlesztő nagy telepét 
szilárdabb alapon újra építse. Most kezdik sze
relni a váci részen a telefon és táviró kábeleinek 
fektetését, melyek a napokban érkeztek meg hatal
mas hengereken. Ez idén a villamos megnyitásá
ról szó sincs.

— Gyermeknap. Ikladon múlt hó 21-én volt 
a gyermeknap. A gyűjtés, melyet az iskolás 
gyermekek eszközöltek, igen szép eredménnyel 
végződött. A gyűjtés céljára elkészített nagyon 
csinos szelencékben 18 kor. 65 fillér volt.

— Tichomiroff államtanácsos, a gyógy
szertan tanára a moszkvai császári egyete
men, jelenti: Megfigyeléseim szerint a természetes 
FERENCZ JÓZSEF -keserüviz gyorsan és biztosan 
ható hashajtószer. A Fereticz József-keserüvizet a 
betegek jól bírják és hosszabb használat mellett 
sem okoz fájdalmat. — Kapható gyógytárakban 
és fiiszerkereskedésekben. A Szétklildési-lgazgatóság 
Budapesten.

— ÍTIajális. Pünkösd hétfőjén tartja az 
aszódi polgári-kör szokásos nyári mulatságát a 
javító-intézet melletti ákácosban. A mulatság iránt 
városszerte nagy az érdeklődés s úgy hisszük, 
hogy mint rendesen, úgy az idén is egyike lesz

la legjobban sikerült nyári mulatságoknak, ha a 
; nyári mulatságok legnagyobb ellensége, az eső 
i mást nem akar.

— Kiküldetés. Rotli Kálmán aszódi ipar
iskolai rajztanitót a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a rendeletileg kiadott szervezet alapján az 
iglói faipari szakrajztanfolyamra vette fel.

_____

K ö zg a zd a sá g .
Érdekes és nem kevésbé fontos újítás ke

resztül vitele van a pénzintézetek ellenőrzése, illle- 
töleg felülvizsgálása tekintetében tervbe véve. A 
terv szerint mindazon hazai pénzintézetek, amelyek 
a takarékbetéti üzletet művelik és a melyeknek 
alaptőkéje a 10 millió koronát meg nem haladja, 
ellenőrzési kényszer alatt állnának, mely arra irá
nyul, hogy az ilyen pénzintézetek ügyvitele, 'szá
madásai és mérlege arra hivatott szakférfiak által 
felülvizsgáltatnék. Az összes hazai nagy pénzinté
zetek és ipari vállalatok nagy érdeklődéssel fogad
ták az ellenőrzés egyik — a külföldön is már 
meglévő — legalkalmasabb módja, egy revizori 
szövetség létesítésének eszméjét. A szövetség, 
melynek tagjai a pénzintézetek körén kivü! 
álló férfiak is lennének, független testületet alkotna. 
Kétségtelenül üdvös tervről van szó, mely hivatva 
van a pénzintézeti-élet terén tapasztalható tulten- 
gést, a pénzintézetek erős versenye folytán sok 
helyütt észlelhető egészségtelen viszonyokat meg
szüntetni, másrészt pedig a pénzintézetek szolidi- 
tását, a vagyon kezelés tisztaságát és rendességét 
feltétlenül biztosítani, a mit úgy a részvényesek, 
mint az üzletfelek és egész közgazdasági életünk 
érdekei megkívánnak. Mint értesülünk, a pénzin
tézetek ellenőrzésére szolgáló szervezet, magyar 
revisori szövetség címen már meg is alakult.

E g é szsé g ü g y.
Négy hónapja múlt, hogy Aszódon s vidékén 

a vörheny járványszerüen föllépett, majd ezen 
betegség mellett roncsoló toroklob esetek jelent-
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keztek. Előbbi betegség úgy látszik, hogy végre 
megszűntnek tekinthető, a mennyiben több mint 
2 hete újabb esetek nem fordultak elő, e helyett 
azonban nem tudunk szabadulni a roncsoló to- 
roklobboktól. A lefolyt héten Aszódon ismét 2 
esetben fordult elő, 9 és 7 éves gyermekeknél, 
erős láz mellett nagyfokú lepedékkel, a korán 
alkalmazott serum oltásra 5 - 6  nap múltán a be
tegek teljesen gyógyultak.

Egy másik saisoti betegség előfutárjai már 
jelentkeznek, a nem kevéssé rettegett nyári 
diarrhoeák, a kisebb gyermekeknél; Junius, Julius 
s Augusztus hóban csecsemőt elválasztani veszélyes.

Menetrend: Budapest Aszód Hatvan és vissza.
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Árverési hirdetm ény.
Értesitem a venni szándékozókat, hogy

f. cVi junius hó 1 2-cn d. e. 9 óraisor
a helybeli máv. aruraktárban

egy bál kávé
75 kg. súlyban nyilvános árverésen a leg
többet Ígérőnek el fog adatni.

Aszód, 1911. junius 2-án.

Halász Dezső
álloniásfönök.

D É N E S  J E N Ő
VAS-, FŰSZER- és GYARMATÁRU 
NAGYKERESKEDŐ ♦  A S Z Ó D .

Kiadó lakás 252
igen kényelmes, jó állapotban levő, 
mely áll 4 szoba, konyha, kamra, 
üveges veranda, mellékes épületek, 
valamint udvar és kertből Aszódon a 
Pesti utca 26. sz. alatt; esetleg eladó.

W% |  |  ■ ■ jó karban levő olcsón
eladó. Cim meg

tudható a kiadóhivatalban.
C s o m a g o l á s h o z

alkalm as

(í3r Ládák *jsj»
olcsón eladók. — Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

Aszódi „Petőfi" 
könyvnyomda
könyvkötészet, könyv-, papír- és 
= :  irószerkereskedés ■

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.

K o c h lá c s  L a j o s
,£ntrepri5«“ —  €lső Aszód ós VidéH« tem«tl(ízósi Vállalat —  Aszódon.

<1 IF 1 MIU Vdldö/.It. I
nálam a legolcsóbb árban kaphatók. — — Hullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok

255
Ajánlja magát egyszeríi- 
valamint díszes temetések 
rendezésére hely ben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók m indenkié nagy
ságban. — Szem födelek 
halotti ruhák, fakeresztek, 
mfívirágkos/oruk, ércko- 
s/oruk és koszoru-szala- 
gok. valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban

Aszódi .Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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