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Öntözés—ártézikut—szertár tes,ületi tagnak módjában áll bármely,felelően volna foganatosítható: ugyanazért
A s z ó d o n  közérdekű ügyben a képviselőtestületi köz- a képviselőtestület felhatalmazta a szükebb

gyűlések alkalmával az elöljáróság bármely körű elöljáróságot, miszerint személyesen 
Az „Aszódi Hírlap" folyó hó 4-én tagjához kérdést intézni s az ügy miben lépjen érintkezésbe Budapest székesfő- 

megjelent 23-ik számában „Késedelmeske- állásáról felvilágosítást kérni s bár hivatali város gazdasági hivatalával oly célból, 
dés" cím alatt közölt vezércikket válasz leendőim minden időmet annyira igénybe hogy amennyiben ott egy bár használt, de 
nélkül nem hagyhatom. veszik, hogy nemcsak a nappalt, de még még jókarban lévő öntözőlajt jutányos áron

Ez a vezércikk ugyanis a községi elől- az éjjel egy részét is hivatali munkálkodás- kapható volna, — annak megvétele iránt 
járóságot olyan sziliben tünteti fel, mintha sal kell eltöltenem, — mindazonáltal a z . intézkedjék.
a képviselőtestület határozatainak végrehaj- ^dott esetben időt kell szakitanom hírlapi Ezen megbízatáshoz híven a községi 
tása tekintetében nemcsak, hogy nem fejt polémiákra is. bíróval a jelzett gazdasági hivatal főnö
ki elég szorgalmat és pontosságot, de sőt Ezek előre bocsájtása után rátérek a kénél személyesen megjelentem, akitől azon 
indokolatlanul késedelmeskedik. jelen hírlapi közleményem címében jelzett y^j^s^t nyertük, hogy a f. év elején kise-

Köztudomásu tény, hogy minden a kérdések mibenállásának megvilágítására, egyébként jókarban lévő öntöző
községi elöljáróság körébe utalt ténykedé- Tény az, hogy kezdeményezésemre a lajtokat különdöző vidéki városok és köz- 
sek és feladatok szabályszerű elvégzése é s ; Pest' ' utca és a W-ut, mint legforgalmasabb még f £v február havában elég po-
megoldása lényegileg a községi jegyző úttestek öntözés utján leendő pormentesig- tom áron elkapkodván, csupán a f. év 
vállaira nehezedik és a felelősség általában séhez szükséges kiadásom biztosítása cél- 3 u<rjj57tus3 l3aii lehet kilátás arra, hogy 
mindig a községi jegyzőt terheli. jából a közvetlenül érdekelt háztulajdonosok Aszód‘köZség ilyenhez hozzájuthasson.

Ilyen körülmények között tehát tartozom és lakókhoz kibocsájtott gyüjtőiven jegyzett . . . ,  , ,  ,
mindenek előtt is első sorban elöljáró tár- havi önkéntes hozzájárulási összegek a Miután pedig a tervbevett utcaöntözés 
saimnak, másod sorban pedig önmagam- tervezett öntözés költségeit teljesen fedezik, keresztülvitele kozegeszsegugyi szempontból 
nak azzal, hogy a jelzett hírlapi vezércikk- Miután azonban a községnek csupán el "ei" odázható, -  aminek legnyomatéko- 
ben tárgyalt látszólagos mulasztásokat egy öntözőlajt áll rendelkezésére, amellyel sa^  bizonyítéka a közönség részéről
illetőleg az érdeklődő közönséget meg- az öntözést eredményesen keresztülvinni impozáns méretekben megnyilatkozott ada-
felelően tájékoztassam. nem lehet, ellenben ha egy második ön- kozási készség. — igy a kérdést oly mó-

Bár a község szervezeti szabályrende- tözőlajtról is gondoskodás történnék, úgy dón véltük megoldani, hogy egy nagy
lete értelmében minden egyes képviselő- az öntözés a helyi kivánalmaknak meg- vizhordólajtra öntöző szerkezetet készitte-

A szerelemről Szállómban kontyos, mezitlábu emberek borbély s vele szemben szintén az áldozat, azaz,
* szolgálnak egyedül a teremtő által megismerhető szerinte, a vendég Nem beszappanozott, de csak

Hatalmas érzésről, ételeket. Akad ugyan elvétve ismerős is köztük, beolajozott bőréről, sokszor egész fejéről, máskor
Csodás szerelemről _ Leginkább burgonya és rizs. Az ételeknek azonban a fél koponyáról, a szerint ki milyen kaszthoz
Sokszor hallottam én. semmi jellegzetes izük nincsen, csak az alakjuk más. tartozik, borotválja le a hajzatot. A hajviselet is
Bár sok lélekbúvár j Az est és az éj, nem tekintve a rettenetes fontos dolog s jó lenne minden, csak ne lenne
Gondos elemzése hőséget, melyet a villámos szellőztetők némileg olyan hosszú és sürü a haj, mert az bizony a
Nyomán, a lelkemben enyhítenek, a moszkitók raja miatt kellemetlen, tisztaság rovására megy.
Rezgeti a ködképe, Természetesen védekezik ellenük az ember minden A boltokban a képzelhető legnagyobb piszok-
Büvös, nagy hatalma, képzelhető módon. bán rizs, száraz hal, gyümölcs, tükör, kenyér,
Számtalan martyrja, Az utcai élet, bár már hat órakor teljesen pálmabor, szóval a legvegyesebb dolgok kaphatók.
Előttem rejtélyes maradt. világos van, későn indul meg ; elsők a hangver- Mindezek a holmik pa Ima kosarak bán egy asztalon

# senyző varjak, azután a villamosok s csak nyolc s köztük guggol az árusító.
~ . . , óra felé kezdik üzleteiket nyitogatni a kereskedők. A népfajról nem jegyzek meg sokat, hiszen
jwnost, hogy en is érzem A hivatalokba tiz óra előtt hiába megy az ember, azok ismeretes dolgok, de azt, hogy mily rut
minajos varazsat, Délután öt órakor pedig a boltokat, hivatalokat külsőt ad asszonyainak a mesterségesen meg-
Ó "ásl t i  á t —0’ becsukják s mindennek vége. nyújtott fülkagyló s az Ízléstelen sok ékszer, lábon,
PAta tán mTíi ir»tr»ch»t Az utcák egyik furcsa alakja a nem ritkán kézen egyaránt, nem mulasztom el megemlíteni.
Mfrt iiímii 3 mpadn<4«hpn ’ mezitlábu, de egyenruhás, fabuzogánynyal ellátott Valamint azt a csúnya szokásukat, hogy betelt
_  AT ̂ r^Lúhpn — hnnrU rendőr, a kinek — benszülöttek lévén — óvatos- rágnak, a mitől fogazatuk gyalázatos vörös szint

c c * Ságból az angolok nem adtak fegyvert. A zebu- kap. Testalkatuk nagyon idonitalan, szánalom
______  R* tehenek által vont kétkerekű, ives, pálmalevélfedelü nézni a tamilt, a mint néha naphosszat dolgozik

taliga (bullock) ceyloni különlegesség. A zebu 20—30 fillérért. Csak akkor enyhül irántuk a
I Tél lo m / 7 o ta l/  orrának választófala át van fúrva, kötél van bele- szánalom, a mint megtudja az ember, hogy bizony
U l l  J c g y Z c l c K .  fűzve, mely a két orrnyiláson át a kocsishoz vezet egy héten csak kétszer-háromszor dolgoznak ő
Irta: Bezdek József dr. s úgy hajtják ezeket az állatkínzó módon befogott kegyelmedéi

jószágokat, mint a megzablázott lovat. A benszü- Általában az itt élő embereknek (európaiaknak
Kolombó, január. lötiek városrészén végigmenni istenkisértés s csak is) európai értelemben fogalmuk sincsen a

II* nagy buzgósággal tud az ember e piszoktömegen munkáról. Sok az ünnepnap is. A karácsonyt
Ahol villámos nem volt, ott bizony én áthatolni. öt napig ünnepük s ilyenkor keresztbe szalmát

gyalog mentem, nem tudtam nézni a magam előtt Piszkos viskók mindegyikében egy-egy bolt, nem tesz senki s a vonatok is kevesebb számmal 
futó, izzadó kulit. így sétáltam ki a Viktória- vagy Hair-dressing Saloou (igy! de egy kis ól), járnak. Kivételek ez alól persze az utazók 
parkba, a hol a tropikus növények különféle fajtáját A hajviselet fontos megkülönböztetés a kasztok kizsákmányolásából élő különlegesség-árusitók, a
•ehet látni, s a Ceylon ásványos állatvilágát föltáró között s igy ugyancsak szorgalmasan látogatják kik szinte szünet nélkül lesik áldozataikat,
múzeumba. ezeket a dísztelen helyeket. A földön guggol a A szigeten való tartózkodás, különösen
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tünk s a hiányzó második öntöző lajtot 
ezzel pótoljuk.

Ennek az öntöző szerkezetnek az el
készítésével Bartos Pál, helybeli lakatos, 
szivattyumestert bíztuk meg, aki ezen mun
kálatot összesen 100 koronáért elvállalta 
és f. hó 10-éig szállítani is fogja.

Ilyen formán az öntözést a jövő hét 
első napján megkezdhetjük.

A képviselőtestület által nyert meg
bízáshoz képest tájékoztatást kértünk a 
budapesti m. kir. államépitészeti hivatal 
főmérnökétől arra nézve, hogy a pormen- 
tesités olajozás utján mily módozatok mellett 
és mily költséggel volna eszközölhető?

Erre azt a választ nyertük, hogy az 
olajjal való pormentesités egy nyári idényre 
4000 koronába kerülne, amit szerény né
zetem szerint Aszód közönsége aligha birna 
kifizetni, tehát vissza kellett térni az eredeti 

öntözéssel való — pormentesités ter
véhez.

Az államépitészeti hivatal határozottan 
kilátásba helyezte, miszerint a seprőgépet 
díjtalanul rendelkezésünkre bocsájtja s a 
pormentesitendő úttestet az öntözés meg
kezdése előtt az éjjeli órákban lesöpörteti. A 
söpörtetés meg is történt, anélkül azonban, 
hogy erről előzetes értesítést kaptunk volna, 
de nem az éjjeli, hanem a reggeli órákban 
az öntözés megkezdése előtt, nem kis 
bosszúságára az úttest mentén lakóknak, — 
sőt az elöljáróságnak is.

Ennél a tárgynál megjegyezni kívánom 
még azt is, hogy a bérmálás alkalmából 
községünkbe érkezett püspök fogadtatása 
idején neheztelt öntözés az előadottak kö
vetkeztében maradt el.

Ami pedig a piactéren tervezett ártézi- 
kut létesítését illeti, erre nézve szolgáljanak 
tájékozásul a következők:
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A munkálatokhoz szükséges kiadások 
fedezéséről már gondoskodva van.

Miután azonban az ártézikut helye az 
állami úttesttől 40 méter távolságon belül 
esik, továbbá a felesleges vizet csupán az 
állami úttest mentén elvonuló árokban 
lehet levezetni, igy a vízjogi törvény értel
mében az illetékes hatóság engedélyének 
elnyerése előtt a munkálat megkezdhető 
nem lévén, az engedély kiadatása iránt a 
kérelmet előterjesztettük s annak megada- 
tása után — minden esetre még a folyó 
év nyarán — az ártézikut fúrását meg
kezdetjük.

Hogy pedig a tűzoltó őrtanya és szer
tár építése mindezideig meg nem kezdetett, 
annak oka az, hogy a képviselőtestületnek 
e tárgyban 63 kgy. 1910. szám alatt hozott 
határozata megfelebbeztetvén, a vármegyei 
törvényhatósági közgyűlés feliilbirálata alá 
került s vonatkozó — a felebbezést el
utasító — határozata a napokban érkezett 
le s igy mindezideig a község határozata 
végrehajtható nem volt.

Végezetül megjegyzem, miszerint a 
tűzoltó-szertár építésének kérdésében a f. 
hó 10-én tartandó közgyűlés, a melyen a 
hivatkozott törvényhatósági döntés kihirdet- 
tetik, lesz hivatva végérvényesen
határozni.

Matolcsy Kálmán
közs. jegyző.

Közérdekből szívesen adtunk helyt a 
fenti cikknek, a mely hogy megcáfolja-e a 
múlt heti cikkünkben előadottakat, olvasó
ink véleményére bízzuk. Készséggel mon
dunk azonban köszönetét cikkíró urnák, 
hogy nem késett a válasszal, mellyel kö
zönségünket a szobán forgó ügyek állásá
ról tájékoztatni igyekszik. (Szcrk.)

H íre k .
fiz egészségügyi bizottság első ülése

Pénteken tartotta az aszódi kör egészségügyi bi
zottsága első ülését. Az ülésen megjelent Kiss 
Tibor tb. főszolgabíró, a ki miután az ülést meg
nyitotta, felolvasta azoknak neveit, a kiket Aszód, 
Kartal, Verseg, Iklad és Domony községek kép
viselőtestületei a bizottság tagjaiként megválasztottak, 
illetőleg a kik a bizottságnak hivatalból tagjai. 
Ezután következett az elnökválasztás. Dr. Hacker 
István indítványára a bizottság elnökévé Cliugyik 
Pál, aszódi ev. lelkész választatott meg, a ki a 
válaszlást megköszönvén, előterjesztette a gyűlés 
egyetlen tárgyát, nevezetesen az aszódi második 
gyógyszertár ügyét. Bejelentette, hogy négy pályá
zat érkezett be. Elsősorban kéri azon kérdés el
döntését, vájjon szükség van-e Aszódon egy má
sodik gyógyszertárra és csak ha ez igenlőleg 
döntetik el, határozzon a bizottság a fölött, hogy a 
4 pályázó közül kinek ajánlja az engedély meg
adását. Szilárd János domonyi ev. lelkész kiemeli, 
hogy a jelenlegi gyógyszertár a követelményeknek 
mindenben megfelel, ellene soha panasza nem 
merült fel és minthogy forgalma nem oly jelenté
keny, a mely egy másik gyógyszertár létesítését 
indokolttá tenné, ezt ellenzi. Schuchtár Brúnó do
monyi községi jegyző a jelenlevő dr. Hacker István 
és Krausz Antal orvosok szakvéleményének meg
hallgatását javasolja. Dr. Hacker István — bár 
minden tekintetben meg van elégedve a jelenlegi 
gyógyszertárral, mert ez a követelményeket teljesen 
kielégíti, mégis tekintettel arra, hogy négy pályázó 
van, azt javasolja, adja ineg a bizottság a lehe
tőséget azok valamelyikének, hogy ez is találhassa 
meg itt a megélhetését és ezért ajánlja a második 
gyógyszertár felállítását. Kerekes Jákó kartali plébá
nos csatlakozik Szilárd János javaslatához azért 
is, mert nézete szerint helyesebb, ha Aszód és 
vidékének egy jó gyógyszertára van, mintha két 
rossz volna. Joó Antal aszódi plébános arra he
lyezi a fősulyt, vájjon a közérdek szempontjából 
szükséges-e egy második gyógyszertár. Ha igen, 
ajánlja annak létesítését, különben pedig ellenzi. 
Ezek után az elnök szavazásra b >csájtotta a kér
dést : a második gyógyszertár létesítése mellett 
2-en, ellene 12-en szavaztak. E szerint kihirdette 
az elnök a bizottság határozatát, mely sze-

hosszabb ideig, nem tartozik a legkellemesebb 
élvezetek közé. Maguk az angolok is évenkint 
hazatérnek s a család egyes tagjai fölváltva jönnek 
a pénzt keresni közös birtokukra.

Tajtékzó hullámveréstől remeg a kolombői 
móló s a sistergő víztömeg bömbölését búgó szi
rének ércszava töri meg . . .  A szeretet ünnepén 
otthon a zöld fa körül gyűlnek össze, a inig kint 
a hidegben úgy hull a hó. Én pedig egyedül, 
szertefutó gondolatokba merülve, a nap hevétől 
tikkasztva, csodálom a pompás természeti jelen
séget.

Milyen kár, hogy Árpád nem tette ki az 
Adria zugó kék vizénéi gyönyörű lobogónkat. Hol 
lennénk mi akkor!

Látom a sok hollandit körülöttem, eszembe 
jut lépésnyi kis hazájuk s gazdag sziget Indiájuk. 
Látok angolt, franciát, németet, oroszt, sőt osztrákot 
is, csak a magyarra várok hiába. Otthon vannak 
mind, nézik a termékeny rónát, a melyen annyit 
aratnak, a mennyit jól esett a földnek teremni, 
csodálják a zugé) erdőket, melyeket a legtöbbször 
idegen kezek használnak ki s az országban a 
többi nemzethez képest szegénység honol

Mi az oka ezeknek? Félünk talán csakugyan 
tengerre szállni? D ehogy, hiszen tudjuk, hogy a 
levegőt a vihar szele teszi üdévé, a magvak leg
többjét a szél szárnyán szálló virágpor terméke
nyíti meg. Sajnáljuk talán azt az egyet, a ki mil
liókat semmisített volna meg? Nem.

Én azt hiszem, a legfőbb ok itt az, hogy 
nyelvismereteink általában fogyatékosak s igy 
egész világok maradnak elölünk elzárva.

Középiskoláink pedig, melyeknek egyik hi
vatása lenne a külföldet is közelebb hozni, nívó
ban nem hogy emelkednének, de süllyednek. 
Süllyednek pedig a túlterhelés fölösleges hangoz
tatása miatt, melyet nem a terhek csönkentésével, 
de a mérték leszállításával kezdenek megoldani. 
A nemzetet ma az iskolák vezetik bele az idegen 
világba. Földrajzot jóformán nem tanítanak bennük. 
A második osztályú középiskolai tanulóba préselt 
anyagról talán senki sem hiszi, hogy maradandó, 
hogy az életre elég.

A nyelvi ismeretekről pedig köztudomású,
, hogy a meglévő keretben nem kielégítők. Hogy is 
lehet egy fiútól kívánni, hogy egyszerre három
négy nyelven tanuljon meg. Elég abból egy is, 
de azt azután tudni kellene. A gimnáziumokban 
sokkal helyesebb lenne a franciát tanítani a német 
helyett, közelebb áll az a latinhoz sokkal, mint a 
német. A reáliskolákban pedig a francia helyett 
az angolt, mert ez meg a némettel van közelebbi 
viszonyban. Ha a német nyelvi oktatásnak nem 
az elnémetesités, de az általános műveltségszerzés 

! a célja, akkor ez nagyon könnyen megvalósítható, 
vagy legalább vagylagosan okvetetlen keresztül
vihető. ügy, a mint más nyugati nemzeteknél is 
van, hogy egyes intézetekben az egyik, másikban 
egy másik idegen nyelvet tanulhatnak a tanulók.

Azt. hogy a középiskolákban az angolt nem 
tanítjuk s igy egész világot zárunk el magunktól, 
a melyről azután csak német szűrökön át nyerünk 
tudomást, szomorú dolognak kell tartani. Az pé
tiig, hogv az a világ rólunk ismét másodkézből 
nyer ismertetést, valóságos csapás ránk nézve. 
Vagy talán a szellemi világban már egészen né
metekké lehetünk s leszünk ?

Ma úgyszólván minden intelligens magyar 
ember beszél németül, még pedig az angollal, 
franciával és orosszal is, mert máskép nem tud. 
S mi más lenne ezeknek a rólunk való fogalma, 
ha velük saját nyelvükön beszélnénk vagy ha 
hozzánk látogatnak, nem németül kellene tárgyalmok.

Igaz viszont, hogy ma már könnyebb 
németül megtanulnunk, mint más idegen nyelven 
s hogy a német is világnyelv. De viszonyaink 
változni fognak még s a tágasabb ismeretekkel 
bizonyára megyünk annyira, mint a csak némettel. 
Nem fogunk elnémetesedni s kultúránk isönnállóbb 
lesz majd, nem fog annyira a németre támaszkodni.

Fölidéztem a földrajzi oktatás sokat emle
getett hiányos voltát, mert itt latszik igazán, hogy 
nemzetünk mennyire a belsőségekre támaszkodik. 
Ma már mindenki tudja, hogy a vagyonosodást a 
hon határain belül folytatott legszorgalmasabb 
munka sem képes megfelelően emelni, ha nem 
járul hozzá a kifelé terjeszkedés, vagy a kívülről 
hozott uj hatások eredményes szereplése. Távoli 
országok, földrészek pedig, mint a tapasztalás 
mutatja, csak a földrajz s az utazások révén 
jutnak egy nemzet közelébe.

Ezért örülnék nagyon, ha kívülem más 
földrajztanár is láthatná Keletet s ha nem én lennék 
első és utolsó, kit a minisztérium tapintata, 
jóakarata ide vezérelt. Sok száz tanítvány elölt 
lesz majd kisebb akkor a tér nyugat —kelet között 
s a példa is von/ólag fog hatni és talán majd 
kinő még csonka szárnyunk, ha mindinkább 
megismerjük a világot s népeit. Tengerre magyar!

Vége.
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rint a bizottság Aszódon egy második gyógy
szertárnak létesítését nem javasolja. Ezután 
S á rk á n y  László gyógyszerész indítványozta, 
l,0gy miután dr. Gál Adolf és dr. Here Ármin 
orvosok bizottsági tagságukról lemondtak, a 
bizottság oly kéréssel forduljon Aszód község 
képviselő-testületéhez, hogy ez az egészségügyi 
bizottságba lehetőleg orvosokat válasszon. Miután 
a bizottság ily értelemben határozott, az elnök az 
ülést bezárta.

Tanítók közgyűlése. F. hő 6-án délelőtt 
10 makor tartotta évi közgyűlését a gödöllői járás
kör tanitókara Besnyön. Ott volt dr. Petri Mór 
kir. tanfelügyelő is. A gyűlés megkezdése előtt 
a kör tagjai imára gyűltek össze a barátok 
templomában. Az orgona és ének hangjaira 
áhitatosan borult le mindenki, valláskülönb
ség nélkül. Magas zenei képzettségű Vagand Ilona 
énekelt az orgona mellett. A tanácskozás a kolos
tor nagy ebédlő termében folyt le, mindvégig élénk 
figyelem mellett, dacára az idő előre haladottságá
nak. A tartalmas gyűlés után Nes/.veda vendéglőjében 
jöttek össze kitűnő ebédre, a hol nem hiányzott 
sem a jó kedv, sem a köszöntő.

fiz aszódi Leánynevelő-intézet növendékeinek
kirándulása. Szerdán reggel érkeztek vissza a 
leánynevelő-infézet növendékei a Magas Tátrából, 
hol négy napig tartó kiránduláson voltak. A máv. 
igazgatósága a 101 tagból álló társaságnak két 
Pullmann kocsit bocsájtott rendel kézésére, a 
melyekben a társaság tagjai elhelyezkedtek. Junius 
3-án reggel V*8 órakor indultak el a növendékek 
tanárnőik vezetése alatt Csorbára, a hová délután 
érkeztek meg. A vasúti állomásról egyenesen a 
Csorbái tóhoz indultak. Itt a Móry szállóban 
nyertek elhelyezést, ahol kitűnő ellátásban is 
részesültek. A szálló szeretetreméltó tulajdonosnéja 
gondoskodott róla, hogy a társaság jól érezze 
magát, a szükséges útbaigazításokkal látta el cs 
le is fényképezte. Étkezés után a tó megtekintésére 
indultak, a melynek páratlanul szép fekvésében 
sokáig gyönyörködtek. Másnap a Poprádi-tó és 
ennek téli vidékére tettek kirándulást. Itt a növendé
kek hőlapdázással szórakoztak, majd a Majláth 
menedékházban elköltött uzsonna után a rájuk 
várakozó 30 kocsiba szálltak és Tátraszéplakra 
hajtattak. Egy ugyancsak kiránduláson levő 
150 tagból álló porosz társasággal találkozva 
vigan töltötték el az estét. Cigányzene, tánc 
kitűnő kedvre hangolta a poroszokat is, a kik 
csak úgy járták a csárdást, mint a társaság 
magyar tagjai. Másnap zuhogó esőben Tátrafüredre 
értek. Itt csakhamar az idő is kiderült és tehát a 
Tarajka megtekintésére indulhattak. A gyönyörű 
kilátás nyújtotta élvezetet, melyben itt részük volt, 
.i tarpataki vízesések csodás természeti jelensége 
még csak fokozta. A páratlanul szép látvány 
mindnyájukat elragadta. Innen az eredeti terv 
szerint Tátralomnicra kellet volna nienniök, de 
az idő előrehaladottsága folytán az utat meg
szakítani voltak kénytelenek és tehát visszatértek 
Poprádra, hogy onnan még csak a Dobsinai 
jégbarlang megtekintésére indulhassanak. Gyönyörű 
utón négy órai kocsi/ás ulán érkeztek meg 
kirándulásuk végállomására Dobsinára. A mit, 
itt láttak, bizonyára felejhetetlen marad emlékezetük
ben. Hoztak is magukkal egy kedves emléket, 
azon vidék különlegességét, a gölnici rózsát. 
Dobsináról Kassára indult a társaság, a honnan 
az éjjeli vonattal utaztak haza Aszódra. Meg kell 
uiég emlékeznünk a minden tekintetben kitűnő 
rendezésről, mely a kirándulást oly kellemessé 
tette. Ez első sorban az intézet igazgatónőjének 
Oeschger Adél ni hölgynek érdeme, a kinek gondja 
a legaprólékosabb részletekig is kiterjedt, hogy 
növendékeinek zavartalanul kellemes szórakozást 
nyújtson. Hálásak is ezért tani!ványai, de az 
intézeten kiviil álló, a társasághoz csatlakozott
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kirándulók is. De dicséret illeti az idegen forgalmi 
vállalatot is, a mely ugyancsak mindent elkövetett, 
hogy a kirándulás sikerét előmozdítsa. Hir szerint 
az intézet igazgatónője meggyőződve azon hasznos 
és kellemes hatástól, melyet a kitünően sikerült 
kirándulás a növendékekre gyakorolt, elhatározta, 
hogy a jövőben minden évben hasonló kirándulást 
rendez.

— fl Lieán\feg\jlet majálisa. Városszerte nagy 
érdeklődés mellett készül a Leányegylet junius 
18-iki első nyári mulatságára. Báljához méltón 
akarja majálisát is megrendezni, hogy ezáltal is 
növelje amúgy is nagy népszerűségét. A rendező
ség lapunk utján kéri mindazokat, akik esetleg 
feledékenységből meghívót nem kaptak és erre 
igényt tartanak, hogy ebbeli szándékukat a ren
dezőségnek levél utján tudtára adni szíveskedjenek.

— fl hatvani izr. hitközség vagyona. Az
elmúlt héten tartott képviselőtestületi gyűlésen j 
terjesztette elő a hatvani izr. hitközség elöljárósága 
a leltár és vagyon mérlegét, melyből mi is meg
említésre érdemesnek tartjuk, hogy a hitközségnek 
160.(KM) kor. ingó és ingatlan vagyonát 60.000 kor. 
terheli és igy a hitközségnek tiszta vagyona 
100.000 korona.

Egy aszódi diák kitüntetése. Halász Ti
bor gymn tanuló, Halász Dezső állomásfőnök fia 
a budapesti középiskoláknak Szentlőrincen meg
tartott céllövő versenyén, mint egyik legjobb lövő, 
bronz érmet nyert. Vadászaink is jól ismerik a 
fiatal sportkedvelőt, a ki a sportnak minden ágát 
különös buzgalommal és ügyességgel műveli. 
Egyébként a mostani nem első kitüntetése Halász 
Tibornak, a ki a nemrégen szervezett iskolai 
zászlóaljak katonai gyakorlataiban is kitüntette 
magát s ezért a budapesti I. honvédgyalogezred 
kiküldött tisztjei mint a gyakorlatok vevetői több 
Ízben is dicséretben és jutalomban részesítették.

— Elmarad a mentöeg^esület felolvasása. Dr.
Löbl Vilmos a budapesti mentőegyesület főorvosa 
dr. Gál Adolf aszódi orvost arról értesítette, hogy 
a junius hó 11 -re tervezett felolvasását közbejött 
akadályok folytán nem tarthatja meg. Értesülésünk 
szerint a mentőegyesület felolvasását őszkor fogja 
rendezni.

fiz iparostanonciskola rajzkidllitdsa. Folyó 
hő 18-án a gymnasium rajztermében az iparos
tanulók ez évi rajzaiból az igazgatóság rajzkiálli- 
tást rendez. Az. érdekes s a megtekintésre érdemes 
rajzkiállitásra már most felhívjuk az érdeklődők és 
tanügy barátok szives figyelmét Nehány ügyesebb 
tanuló saját iparágába vágó készítményével is részt 
vesz a kiállításon. A rajzkiállitás délután 4 órakor 
nyílik meg. — Ugyancsak vasárnap délután 
2 órakor kezdődik a gymnasium rajztermében az 
iparos tanulók I., II, III osztályának évzáró 
vizsgálata, amelyre szintén tisztelettel meghívja 
az érdeklődőket az igazgatóság.

— Dr. Ch íílauriac. a párisi Hőpital du
Midi orvosa Írja: A természetes FERENCZJÓZSEF- 
keserüvizet sokszor rendelem s eddigi tapasztala
taim szerint hatása nagyon kedvező, úgy hogy ez 
a gyógyvíz a hashajtók között a legelső helyek 
egyikét foglalja el. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szétküldési lgazgatóság 
Budapesten.

— Dr Here Ármin lemondása. Előző 
számunkban hirt adtunk arról, hogy dr. Gál Adolf 
orvos egészségügyi bizottsági tagságáról lemondott, 
mert egyik képviselő-testületi tag kifogásolta, hogy 
az egészségügyi bizottság tagjaivá orvosokat 
válasszanak meg. Most arról értesülünk, hogy 
ugyanez okból dr. Here Ármin is csatlakozott 
kartársához és ő is lemondott.

— fiz aszódi polgári kör mulatsága. Pünkösd 
hétfőjén tartotta meg az aszódi polgári kör nyári 
táncmulatságát. Bár az idő nem volt kedvező, a

Csicsókásban mégis nagy számú közönség jelent 
meg, mely a hajnali órákig járta a táncot. A 
mulatság anyagilag is sikerültnek mondható. — 
Felülfizettek; Krenkó Gyula, ifj. Tér Mihály, 
Bursics Lajos, aszódi Gyógyszertár, dr. Bentsik 
Géza, Dézsi Imre, Kálmán István, Rubics János, 
Keményfy Gyula, Dénes Jenő, Farkas János, 
Bentsok Béla, Czirhay Lajos, Juhász Lajos, Walla 
Ákos, Chugyik Pál, Büchler Nándor, Gál Alajos, 
Kompan Gyula, Vas József, Vas Mór, Jajkó Mihály, 
dr. Faludi Sándor, Lengyel József.

— Gazdasági egyesület. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye gazdasági egyesülete, melynek főispánunk 
is egyik választmányi tagja — felhívást intéz a 
vármegye közönségéhez az egyesületbe való belépés 
végett. A felhívás kiemeli a gazdatársadalmi 
szervezkedés szükségességét, mert ez képezi alapját 
a vármegye köz- és mezőgazdasági viszonyai 
fejlődésének. Lelkes szavakban hívja fel a gazda
közönséget tömörülésre azon célból, hogy a 
minden irányban fejlődő gazdasági ismereteket 
elsajátítsa és hasznosítsa, a mezőgazdaság külön
böző termelési ágai terén több és jobb anyagot 
termelhessen és termelvényeinek jobb értékesítésére 
a megfelelő eszközöket találhassa. Szükséges a 
szervezkedés azért is, mert az egyesek, különösen 
a közép és kisbirtokosok magárahagyott törekvései
nek nem lehet meg semmiféle irányban sem az 
az eredménye, mintha vállvetve egymást megértve 
egyesülnek. A mezőgazdaság fejlesztése érdekében 
való üdvös törvények és hatósági intézkedések is 
csak úgy érvényesülhetnek a gazdaközönség javára, 
ha az a nyújtott védelmet és előnyöket fel is 
használja. Kívánatosnak tartja az egyesület, ha 
minden város és községben kellő számban lenné
nek olyanok, kik községük mezőgazdasági érdekeit 
előbbre viszik; minden járásban pedig ezekből 
egy tevékeny testület alakuljon ki, mely a mező- 
gazdaság fejlődésének gyakorlati irányt adva, a 
közigazgatási hatóságot munkájában társadalmi 
téren is támogatná. A vármegye területén lakó 
összes gazdatársak képviseletét a vármegye gada- 
sági egyesülete képezi. A jóváhagyás alatt levő 
alapszabályok értelmében oly községben, hol a 
vármegyei egyesületnek legalább 20 tagja van, a 
községi gazdatestület önként alakulhat s ez esetben 
a tagdíj fele az illető gazdatestületet illeti. A 
rendes tagdíj 10 korona, az örökös tagdíj (közsé
gek) 12 korona. Lelkészek, tanítók, jegyzők csak 
4 koronát fizetnek. Azon kisgazdák, kik 100 koroná
nál kevesebb földadót fizetnek, ezután csak 
4 korona tagdijat fizetnek, de azért a rendes 
tagokkal teljesen egyenlő joguk van. A tagsági 
kötelezettség rendes és kedvezményes tagoknál 
hat évre szól. Hogy az egyesület a szervi 
összeköttetést tagjai között fenntartsa, a „Magyar 
Földmives" cimü hetenként megjelenő szaklapot 
és az időszakonként megjelenő értesítőt ingyen 
küldi meg tagjainak.

— műkedvelői előadás A káliói műkedvelők 
táncmulatsággal egybekötött szinielőadást rendeznek 
f. hó 15. és 18-án; előadásra kerül Csepregy 
népszínműve: A sárga csikó.

K ö zig a zg a tá s.
Községi ügyek.

Aszód község képviselőtestülete f. hó 10-én 
szombaton délután ülést tartott, a melyben elha
tározta, hogy a tűzoltó szertárt a piactéren a má
zsaház mellett építteti fel. A gyümölcsárusok 
részére fabódét fog építeni és a szertár által el
foglalandó területet olykép akarja pótolni, hogy a 
főutcai árkot, minthogy az vizlevezetésre amúgy 
sem szolgai, betömeti, továbbá a dr. Gál Adolf 
házától a tskarékpénztárig elvonuló árokba beton
csöveket helyez el és ezután azt is befödi.
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Az országos közművelődési tanács azon fel
hívásának, hogy a község a földmives osztály 
részére könyveket szerezzen be, a képviselőtestület 
eleget nem tett, mert a közönségnek úgy a keres
kedelmi egylet, mint a polgári kör könyvtára 
rendelkezésére áll és igy tehát fölöslegesen ter- 
heltetnék a község a könyvek beszerzési árával.

*
— Pestmegye közigazgatási bizottsága, junius 

8-án délelőtt tartotta Ráday Gedeon gróf főispán 
elnöklésével e havi rendes ülését. A jelentések 
során Petri Mór dr. királyi tanácsos, tanfelügyelő 
beszámolt a múlt hóban teljesített iskolalátogatások
ról, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által az elmúlt hóban folyósított államsegélyekről, 
a melyeknek összege 5389 korona volt. Utána a 
pénzügyigazgató terjesztette elő múlt havi jelentését, 
a mely szerint a megye területén a múlt hóban 
egyenes adóban befolyt 1,300.071 korona 62 fillér, 
szemben a múlt év ugyanezen havában befolyt 
514.075 korona 57 fillérrel, és igy a növekedés 
786.996 korona 05 fillér. Ez év január 1-től 
befolyt 3,674 197 korona 67 fillér a múlt év 
ugyanezen szakaszában befolyt 1,771.242 korona 
79 fillérrel szemben 1,992.954 korona 88 fillérrnyi 
emelkedést mutat. Néhány jelentéktelenebb ügy 
letárgyalása és fegyelmi ügyek elintézése után az 
ülés véget ért.

•
A vármegye közegészségügyi bizottsága 

Pénteken megtartott ülésén az alagi és erzsébet- 
falvai gyógyszertárak ügyét tárgyalta. A bizottság 
azt javasolta, hogy az engedély Erzsébetfalvának 
adassék meg, mert egyrészt Erzsébetfalvának 
36.000 lakosa van, másrészt pedig Alagon 
orvos nincs.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Árverési hirdetmény.
Értesítem a venni szándékozókat, hogy

f. éVi junius hó 1 2-éti d. c. 9 órakor
a helybeli máv. áruraktárban

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

Aszód, 1911. junius 2-án.

Halász Dezső
állomásfőnök.

ASZÓDI »PET0FI»
K ö n Y v n Y o m o f l
KÖÍIYUKÖTÉSZET, KÖnYl?-, PflPIR- 
:: ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS. ::

'ségügy.
A ragályos betegségek Aszód s környékén 

ily hosszú időn át eddig még soha sem fészkelőd- 
tek b e ; a lefolyt héten Aszódon újból vörheny 
1 esetben s Kartalon hasi hagymáz 1 esetben 
fordult elő, egy 16 éves leánynál.

Kartalról mint tudva van több száz munkás 
dolgozik mint napszámos Budapesten, részben 
gyárakban, részben az építkezéseknél}; ezen mun
kások hygienikus viszonyai a lehető legrosszabbak; 
rendes lakásuk a melegebb időszak beálltával 
nincs, hanem az építő házak már tető alatt levő 
egyik helyiségében hálnak a puszta földön össze
zsúfolva. Táplálkozásuk a nagy drágaság miatt 
hiányos, itt szedik magukba a miasmák csiráit, 
innen hozták be a fent említett hasi hagymázt is.

A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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

Szolid bevásárlást forrás!

Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát mindennemű le
vélpapírokban, üzleti köny
vekben, irodai berendezési 
cikkekben, o Készít min
dennemű magán- és hiva
talos nyomtatványokat, ol
csó árban, o Lakodalmi- 
és eljegyzési értesítések, 
táncmulatsági meghívók st. 

a legszebb kivitelben.

C s o m a g o l á s h o z
alkalmas

Ládák *01
olcsón eladók. — Cim  megtudható 

a kiadóhivatalban.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :
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