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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
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munkájából. Áldozatkészségével számos hogy a visszaesés vagy újra való elzüllés 
PatrotlázS. intézetet állított és tart fenn, ahol elhelyezi veszedelme már nem fenyegeti.

a züllésnek indult kiskorúakat. Már többször foglalkoztunk lapunkban
Az elmúlt héten nagyjelentőségű s a z ; jjgy ezekben az intézetekben, v a la - ’ azzal, hogy Aszódon a javítóintézettel

egész társadalmat érdeklő ügyek megbe- mjnt az állami nevelő és javítóintézetekben kapcsolatban egy inotor-gyárat akarnak 
szélesére jöttek össze Kassán a legkiválóbb a Céi az, hogy a fiatalkorút erkölcsi neve- felállítani. Ennek a felállítása Aszód társa- 
emberbarátok és a hivatalos világ kitűnő- lésével és javításával kapcsolatban vala- j dalmi és közgazdasági életével rendkívüli 
ségei. A patronázs kongresszus nagy, me|y foglalkozási ágban kiképezzék. Ha fontosságú.
nemes célok elérésére kereste az eszközö- a fiatalkorú valamely mezőgazdasági, Legnagyobb fontossága azonban abban 
két s állapította meg a módokat. vagy jparj foglalkozást elsajátított, birto- nyilvánul, hogy a javítóintézetből kihelye-

Az egész világ társadalma részt vesz kába jutott azoknak az eszközöknek, zett növendékek a gyárban elhelyezést 
néhány év óta a gyermekvédelem nehéz amelyekkel a tisztességes megélhetést ma- találva oly helyzetbe jutnak, hogy föntebb 
munkájában. gának biztosíthatja. vázolt megerősödésük sokkal hamarább és

A inig az emberiség egyik részről él- j Ennek elérésére úgy a társadalom, sokkal nagyobb biztonsággal bekövetkezik,
vezi a fejlődő kultúra, a haladás áldásait, mjnt az állam nagylelkűen nyújtott eddig A javítóintézet agilis igazgazgatója és 
addig másfelől küzdenie kell oly bajok segédkezet. a gyár-alapitók előtt ugyanis az a cél
ellen, amelyek a haladással, a kultúrával ^  nevelő vagy javítóintézetből kikerült lebeg, hogy a gyárral kapcsolatban olyan
arányosan emelkednek s amelyek lerombo- fjataj0j<|<a| csak a legutóbbi időben kéz- sociális intézményeket alapítanak, amelyek 
lássál fenyegetik azok áldásait. dünk tör(«)tjnj Bebizonyosodott, hogy ezek- ezt az eredményt biztosítják.

L>ermekek sz«|,l,a nek nl£g azután is nagy szükségük van a Munkásjóléti intézmények, közmüve-
u , K() l/C.SZ ue-n °iqio  támo^atásra* llődési egyesület, sporttelep, munkásházak

in Dán az uj nin e o nőve ana ^  társadalom és az állam ha más- stb. létesítésével vélik elérni s el is fogják
janii ii -tn történt e e e ep t cse c> a az ^  eszközökkel is, de egyforma áldozat- érni azt a célt, hogy az itt foglalkoztatott

társát a mi es, d ami gyerme v e i lelkesedéssel végzi a támogatás fiatalkorúak nem csak teljesen megerő-
r * * * ,  » » »  "a,a - le,elepeJ„ , cmIMoc alapi,.,
korúak befogadásara, akiket csakis ily mu J A r ,. . . .  . , c a n z t m n á y *  intézmények az ember- becsületes, hasznos munkásaivá valnak aintézetekben való neveléssel lehet a teljes A patronazs intezmenyeK, az emue
elziilléstől megmenteni. barát védnökök egész légiója dolgozik arsa a oniiia .

A magyar társadalom dicséretes huzga- azon, hogy addig erősítse, támogassa, inig Ezek oly perspect. vajat nyújtják a 
lommal veszi ki részét a gyermekvédelem az teljesen meg nem erősödik annyira, patronázs gondoskodásnak, a melyek előtt

félelem csupán a dolog rendkívüli komolyságát Ida még nem olvasta a lapokat, még nem
A  A - fp  kezdte 'latolgatni s gondolataiba mélyedt. tudott semmit s az ö .drága emberének" arcán
U  c r l c  * * * Egy utca keresztezésnél, ahol kissé meg- most is, mint mindenkor csak a boldogság nyo-

. . . .  I > ■ „annrodott a töméi; csinos karcsú fiatal asszony mait kereste, egyébbel nem törődött.
. ' elia' | h,,l"ap r*f.g.f. 'at Órak° r 8 kerSiit vele szembe.*” Az ő szokott udvariasságával De mi ez ?  Mintha ma hidegebb lenne az
kantokkal, bandázs nélkül. . . .  ki ulat s e pillanatban eszébe jutott az a kéz, mely oly sokszor szelíden simogatta, nem

A megszokott közönbösseggel vette Oaramy 6 L 0 asszonya  ki édessé telte agglegény! életéi, oly forró, odaadó a csókja mint máskor. Ráhaj- 
NanJor ez értesítést s tálán hamarjabaii nem is Jakban erős vágyat érzett látni annak tóttá fejét a férfi széles keblére és úgy kérdezte
luth, volna megmondani, hányad,k párbaja ez S ^  J  gömölyO puha tőle becézgető hangon ; .Édes drágám, mi van
nel,. Nem volt ugyan krake.er természet de fel megy8hozza. ma veled- ?
szikra-szilárd erélyessége sokszor belesodorta a ‘ |da otthon volt, mintha csak megérezte volna, Garamy el volt erre készülve, sejtette, hogy 
kényszer helyzetbe, hogy fegyverrel vedje meg  ̂ ma e|fog jönnj nő ,“ ki oly nagyon szereti bármint akarja is elpalástolni váltakozva előtoluló
az,, aminek neve; .férfiúi becsület.-  g kjnek viszont szívesen lenne még rabszolga gondolatainak benyomását, Ida észre fogja venni.

Kezet szorított klub társaival s lassú kimert napjáig. Hiszen Garamy Nándor miért is oly kellemetlen az esetleges
léptekkel távozott. 0ly vo|t hozzá mindég, annyi mindennel elhal- élettől való megválás gondolata, mikor olyan

Lenn az utcán már égtek a gázlángok, mQZta g talán ha kívánná tőle, még a nevét is szép> olyan édes néha ez az élet? .Semmi, egyet- 
csiiiugtak a fényes kirakatok s a maga teljessé- odaadn  ̂ néki . . .  De nem, ezt az áldozatot nem jen fiacskáni, semmi44; szólt s csókjai elbontották 
gében kezdett kibontakozni a főváros esti képe. fogja tö|e so|iasem kérni, hiszen nagyon boldog az asszony lángban égő arcát. Azután jobbjával 

Hideg csípős szél vágtatott végig az utcákon ő igy js , . .  átölelte Ida formás, karcsú derekát, lesimitotta az
! könnyet csalt a járó-kelők szemébe. Midőn Nándor a szobába lépett, igyekezett a|abastrom homlokról a hajfürtöket, szólt lágy

Garamy megnézte óráját. Az éppen hatot arca komolyságát eltüntetni s mosolyogva csókolta nyugoc|t hangon; .Édes egyetlen fiacskám, 
mutatott s önkénytelenül is most arra gondolt, meg szere|mese rózsás ajkait. Azután végig simi- mjkor most hozzád feljöttem, csupán az volt a
hogy tizenkét óra múlva ott fog állani a vivő l t()t|a annak bársonyos arcát s úgy akarta fürké- céjom hogy lássalak s csókjaid után szomjazó
leiem porondján s szembe kell néznie Sas Géza szően kiolvasni a szép szemekből, hogy tud‘ e a:kam’ v*gyait kielégítsem.
kódjának élével s ezzel együtt a halállal. Kissé „lár az ő egyetlen hacskája- -  nDe le oIy ,ó vagy hozzám, oly nagyon
lázott s álig begombolta télikabátiát. Jól tudta o, lilám szokta aiioI, * ^ . . I . , a. ,nei,mondom“ _ Csillogó dráca
-  jelent ! ,  ezzel az emberrel a fegyver, össze- foglalkoztak a lapok s amihez mapl holnap kardok | szere M e kérdően z!gezt a
mérni, de azért nem szorította össze szivét a , csa.tanása szolgáltatja a végső akkordokat. I kövekhez hasonló .ckmtete. g
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a legvérmesebb reményű emberbarátnak is 
meg kell hajolnia.

Ennek rendkívüli fontosságát belátta 
Magyarország igazságügy-minisztere is, 
akinek kiváló sociális érzéke közismert. 
Előtte vannak a létesítendő gyár aktái más 
több hasonló tervekkel, javaslatokkal kap
csolatban. Ezeket a terveket külön-külön 
nagy gonddal tanulmányozza és kiválasztja 
közülük a legjobbat. Az Aszódon létesí
tendő gyár tervei, a gyermekvédelmet szol
gáló sociális alapeszméi oly magasan 
állanak a többi tervek fölött, hogy egy 
percig sincs okunk kételkedni annak létre
jöttében.

Ez intézmény létesítésével a gyermek- 
védelem oly hatalmas tényezőt nyer, mely 
nemcsak Aszód, de Magyarország büszke
ségét fogja képezni és a külföld eddigi 
elismeréséhez uj elismerést fog kapcsolni.

Mo.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg- 
ujitani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

H ire k .
— Gróf Ráday Gedeon — diszelnök. A múlt 

héten tartotta a III. országos patronage congressus 
tanácskozásait Kassán. Ezek egyikén megválasz
tották a tisztikart és a diszelnüköket, a kiknek 
egyike vármegyénk főispánja is lett.

— Jótékony adomány. Báró Schosberger 
Lajos s neje Ő Méltóságáék kellemes meglepetés
ben részesítették az aszódi izr. hitközség szegé
nyeit. Ugyanis f hó 21-en 300 K-át küldöttek 
a hitközség elnökségének, azon kijelentéssel, 
hogy a küldött összeg az ünnepekre a szegények 
között osztassék ki.

Dr. Hacker István hitközségi elnök a képvi
selőtestület tagjaival még az nap az elosztást 
eszközölte, Ö Méltóságaiknak úgy a hitközség, 
mint a segélyben részesült szegény özvegyek s a 
segélyre rászorultak nevében hálás köszönetét 
fejezte ki.

— megszűnt pörösködés Dénes Jenő aszódi 
kereskedő néhány évvel ezelőtt csalás büntette 
miatt feljelentést tett Radó Henrik kereskedősegéd 
ellen, mert ez, kinek akkoriban Aszódon üzlete 
volt, azt Kohn Samunak potom áron eladta és 
ezzel a kielégítési alapot Dénes Jenő elől elvonta. 
Feljelentette egyúttal mint bűnsegédet Kohn Samut 
is, mert az habár tudta, hogy Radó nagyobb 
összeggel adósa Dénes Jenőnek, sőt az összegre 
perelve is volt, mégis közreműködött abban, hogy 
Radó a bekövetkező végrehajtás előtt üzletét 
elidegenítse, vagyis magát vagyontalanná tegye 
és ez által Dénest megkárosítsa. A megindult 
nyomozás eredményeként a kir. ügyészség vádiratot 
adott be úgy Radó Henrik, mint Kohn Samu 
ellen. Mindketten kifogásokkal éltek az ügyészi 
vádirat ellen, úgy hogy az ügy a vádtanács elé 
került, mely a vizsgálat kiegészítését rendelte el, 
ennek befejezése után pedig mindkét terhelt ellen 
az eljárást megszüntette. Most aztán Kohn Samu 
lépett fel vádlóként és hamis vád miatt jelentette 
fel Dénes Jenőt, a ki vádlóból most már vádlott 
lett. A hamis vádból azonban semmi sem lett, 
mert az ügyészség a netán fennforgó rágalmazás 
vétsége miatt az iratokat a járásbírósághoz tette 
át. A múlt szombatra volt kitűzve ezen ügynek 
tárgyalása a budapesti büntetőbíróság előtt, a hol 
a panaszos dr. Rendes Miklós képviselőjével, a 
vádlott pedig dr. Glück Adolf védőjével jelent 
meg. Tárgyalásra azonban nem került a sor, mert 
még ezt megelőzőleg Kohn Samu panaszos 
mindenáron egyezkedni akart a vádlottal. Az 
egyezségi kisérlelek azonban nem vezettek ered
ményre, mert Dénes Jenő nem volt hajlandó egy 
fillért sem fizetni Kohn Samunak, a ki pedig 
kedvező alkalmat vélt találni, hogy jó üzletet 
csináljon. A sok rábeszélésnek engedve végre is 
beleegyezett az egyezségbe oly módon, hogy 
jótékony célra 50 koronát fizet. Ezt meg Kohn 
Samu nem akarta elfogadni, mert igy semmi 
haszna nem lett volna az ügyből. E közben a 
bíróság beszólitotta a pörös feleket. A tárgyaló 
biró előtt megjelenve azonban Kohn Samu

kijelentette, hogy visszavonja vádját Dénes Jenő 
ellen, a ki ellen ennek folytán a bíróság is 
megszüntette az eljárást. Megemlítjük még, hogy 
Dénes Jenő, minthogy testvél bátyja még 50 K-val 
megtoldotta a jótékony célra szánt összeget, 
100 koronát osztott ki a helybeli egyletek és 
szegénysorsuak között.

— fl gödöllői gimnázium első osztálya 
növendékeinek a száma az ötvenet elérte, s ezzel 
a behatásokat lezárták, mert a helyiség szűk 
volta miatt a megengedett hatvanas létszámot 
esetleges további jelentkezések esetében sem 
töltetik be.

— Baleset. A túrái r. kath. templom építé
sénél f. hó 20-án az épülőfélben lévő templom 
tornyáról Szalma István kőműves lezuhant s 
bordatörést szenvedett. Fölépüléséhez nincs semmi 
remény. Szigorú vizsgálat van folyamatban, hogy 
kit terhel a vétkes mulasztás.

— Közlekedési ügy. Az Aszódról naponként 
a budapesti tanintézetekbe bejáró tanuló ifjúság, 
mint értesültünk, több mint 30 aláírással ellátott 
kérvényt nyújtott be a minap az államvasutak 
igazgatóságához, melyben kérik, hogy az Aszódon 
reggel 5 óra 50 perckor áthaladó 1505. számú 
gyorsított kassai személyvonat itt megállittassék, 
hogy ezzel a vonattal járhassanak be Budapestre 
az előadásokra. Kérésüket azzal indokolták, hogy 
a 6 óra 15 perei helyi személy vonat nap
nap mellett késve érkezik be, a mi kellemetlen
ségeket és a tanórák elmulasztását vonja maga után. 
Reméljük, hogy az illetékes körök tanuló ifjúsá
gunk ezen méltányos kérését kedvezően fogják 
elintézni.

— Iskolai beiratások Az aszódi összes isko
lákban a beiratások a múlt héten befejezést 
nyertek. Lényeges különbségek a megelőző évek
hez képest a tanulók számát illetőleg nincsenek; 
csupán azt tartjuk érdemesnek megemlíteni, hogy 
a gödöllői gymnázium felállítása dacára is gym- 
náziumunkban a tanulók száma nem csak hogy 
nem csökkent, de sőt 120-ra emelkedett.

— Országos vásár. Hatvanban f. hó 25-ik 
és 26-ik napjain országos vásár lesz, melyre ser
tés kivételével minden állat felhajtható.

— fi villanyvilágítást illetőleg sokan kér
dést intéztek hozzánk, vájjon a villany bevezetése

asszony a férfi arcára s szemeiből az őszinte 
szerelem sugarai áradtak feléje e szókra, Garamy 
pedig folytatta: „Holnap reggel hat órakor súlyos 
feltételű párbajom lesz Sas Gézával és mert semmit 
sem lehet előre tudni, hát feljöttem hozzád, hogy 
lássalak ; de légy nyugodt, én egyetlenem ,• még ma 
gondoskodni fogok rólad, ha netalán14 . . . s a 
mindenkor acélos hang most megcsuklott, miközben 
kezével lágyan végig simította az ijedtségtől 
átváltozott szép arcot. Ida a szerelmes ember 
fantáziájával csak azt látta, azt hitte, hogy meg 
akarják ölni az ő drága emberét.

Megragadta mindkét kezével annak karját 
s zokogásba fuló hangon szinte kiáltotta : „nem . . .  
nem engedem, hogy bántsanak . . .  itt fogsz 
maradni nálam, én drága mindenem44 és szerelmes 
teste egész forróságával tapadt oda a nagy erős 
férfiúhoz.

Garamy Nándor, ki tudott mindenkor elszán
tan erős lenni, ki már oly sokszor nézett szembe 
a veszélyekkel, most midőn az érte síró asszonyt 
maga előtt látta, önkénytelenül is elérzékenytilt, 
mint egy gyermek. Pillanatok teltek el igy, mig 
végre gyöngéden lefejtette magáról az ölelő 
karokat, telkeit a kerevetről s fel alá kezdett 
járkálni a süppedő lágy szőnyegen. Bár sajnálta, 
de azért jól esett látnia Ida kétségbeesését, aggó

dását, hisz mindennél jobban bebizonyította ezzel, 
mily nagyon szereti az őt. Kis vártatva oda ült 
ismét melléje, megingta a kezét s vigasztalta szép 
csendesen ; „Nézd, a társadalmi előítéleteknek és 
követelményeknek mindannyian rabjai vagyunk. 
Ha én most — kinek ma neve, becsülete és 
előkelő állása van44 — szinte ropogtak e szók a 
szájában — gyáva nyúl módjára megfutamodnék, 
hidd el, nem maradna már holnap az én számomra 
más csupán az, amit szégyennek neveznek. Tudom, 
ha a kocka nem az én javamra dől el, sebet fog 
ez ejteni a te édesen szerető jó sziveden, de 
bízzál, az idő mindent meggyógyít, hisz még oly 
fiatal vagy.

Egyébként nem kell a reményt feladni, 
még nem veszett el semmi44, — szólt s mosoly 
költözött az arcára — „holnap majd ha végeztünk, 
először ide hozzád fogok sietni s csókjainkkal 
temetjük el a sötét balsejtelmeket; ugy-e várni 
fogsz44? Ida megragadta a férfi karját s esdően 
függesztette könnyel telt szemeit annak arcára ; 
„Édes jó drágám! Te őszinte voltál hozzám, 
pedig azt is megtehetted volna, hogy nem is 
szólsz az egész dologról egy szót sem. De mert 
megmondtad s feltámasztottad bennem a szerelmes 
asszony féltését, okot adtál arra, hogy védjem azt, 
aki az enyém. Én nem eresztelek44. — Nándor

lefejtette karjáról az asszony kezét s mozdulatai 
elárulták, hogy menni készül.

„Nem, nem eresztelek, hallgass meg44! 
szólt az asszony. Én nem pazaroltam el, amit 
tőled kaptam és ami egy kis vagyont ér. Azután, 
— hisz jól tudod — a Dunántúl nagybátyámnak 
van egy virágzó birtoka, ott te gazdálkodnál s 
mi élnénk szerelmünknek boldogan, távol a világ 
zajától, egy csendes fészek ölén; oda bizton nem 
kísérnének el a társadalmi előítéletek, amelyek 
holnap esetleg az életedet követelik44 . . . e szavak 
után sírva borult az előtte kiegyenesedő férfi 
keblére. „Ida, légy okos, nyugodj meg, nekem 
mennem kell, ne félj, holnap itt leszek44! szólt 
Nándor -  s már az ajtó felé indult. Vad erős 
szenvedéllyel ölelte át most az asszony s szinte 
belevájta rózsaszínű körmeit a férfi ruhájába. 
„Maradj én nálam, hallgass reám, ha már értem 
nem, ü  érte44 s pír borította el e szókra a könytől 
ázott arcot. Nándor egy szempillantás alatt meg
értette az asszony egy idő óta tanúsított különös 
magaviseletét.

Átkarolta a szép fejet s miközben csókjaival 
I borította el a hajfürtöket, halkan súgta a fülébe; 
„Nálad maradok44.

*

A lapok másnap már megírták: Az „Urak 
klubijának erkölcsi halottja vau, Garamy Nándor. ..

_____  Ke.
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I  -  Izraeliták ünnepe. Szeptember 23 és 24-én OMzerázkódotl'' kezében m epm ^b.n^r- *estéberl A 'nagy. kir. államvasutak vonalain és az
I ünnepelték az izraeliták az újévet, mely a világ s aztán Így szólt • 8 du" a fllz,avesszo áltáluk kezelt magánvasutakon f. évi október hó
I teremtésétől számítva az 5672-ik. Az engesztelői ... . . . ’ . 1-én a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg
I napon kívül ez a legnagyobb ünnep, amelyen lonmneot meterre bő vizforrásra akadunk, érvényben lévő nyári menetrenddel szemben a
I megfujják a kos szarvból készült kürtöt, a sófárt, . A vizkutatás munkája ezzel véget ért, az következő lényegesebb változásokat tartalmazza;
I miként hajdan a királyválasztások alkalmával is e^CSZ nem tarto1* tovább egy óránál. Délután már A budapest keleti p. u. — bruck—király-
I felhangzottak a harsonák, mint az akkori cerimo- u azott. VISSza az őrnagy, kinek tudománya érthető hidat vonalon. A Budapest keleti p. udvarról
I niálék egyik alkotó része. Községünk temploma °a^y erde^ ödést keltett- Ma már az o^zág kitudja reggel 7 óra 25 perckor Győr, Fehring-felé indulóI is benépesedett ezen a két napon. Vasárnap, az .me yik Vldékén keresi a vizet Úgy értesültünk, gyorsvonat Torbágyon nem fog megállani. Kőér-
I ünnep második napján Schreiber József rabbi , y . Kartalon baró Schosberger Lajos uradalmá- berek megállóhelyen a személyszállító vonatok
I szentbeszédet mondott, melyet a nagyszámú hívők )an *S, jart ,az örnaSy» de ,10gy talált-e vizet ott megállása megszüntettetik.
I íhitaMíi hallgattak vétiic IS’ arrol még nincs tudomásunk. „ , , .áhítattal nauga ia g g. A budapest kdetl p  u __ ruttkai vonaion

Lohr mória (Kronfusz), a főváros első és ~  Helyreigazítás. Mull beli számunkban azt ÍL Budapest kele'' P- udvarról délután 2 óra 
legrégibb csipkelisztitó, vegytisztító és miifestő- 'r,uk> "°& az iParos ifjúságnak szeptember 10-én 2° perekor ,ndul° ’ küz'ekedö helyi s«m ély-
infézetében, Budapest, Vili , Baross-ulca 85. sz. ''’e8'ar,°" mulalsága hajnal felé verekedéssé fajult. I Z T l l  í  T T  Hatva"ig. a "óvá

in|Mően e szakmába vágó megrendelések a M°Sl arra kér minket a "»«latság rendezősége, ? é u 'á 4 ,ora <27 Perckor fog érkezni. A Budapest
' legjobban gyorsan és jutányosán eszközöltetnek hogy ,éves hirünkel igazítsuk helyre, mert a két ke ' p ayaudvarrol délután 2 óra 30 perckor

S í ,  „„‘Lddésd, ,  .....«  » « .  nem .  n.nl.M, * *  K *
sittetnek maval' hanem az után, hétfőn történt. A mit ezennel 3 k Pe lg f°g közlekedni.

szíveseit megteszünk. Az vonalon.
Költözködnek a fecskék A tavasz vig Az Aszódról jelenleg 9 óra 16 perckor Losonc

csicsergésig kedves hírnökei, a kedves fecskék a “  ITlintagazdálkodás. A folyton kutató elme ê,é induló vegyesvonat Aszódról csak 9 óra
múlt héten árván hagytak itt bennünket, hogy uj uíabb és uíabb vívmányokkal lepi meg az emberi- 48 perckor fog indulni s igy Aszódon csatlakozik 
melegebb hazába költözködve, elkerüljék a puszta, séKeí- Ezek egyik legszebbike a szárazság elleni a Budapest keleti p. udvarról délelőtt 8 óra 
hideg telnek sivárságát, kínos gondjait. Egymás- védekezésre alkalmas Dryfarm szisztémájú Camp 10 perckor Hatvan felé induló személyvonathoz, 
után költözködnek el a többi énekesmadarak is, bcb gciP használata a gazdaságokban. Földmi- A budapest nyugoti p. udvar — m arch eggi
útra kel a gólya, daru, mind-mind elmennek tő- velésiigyi kormányunk nagy szeretettel foglalkozik vonalon az alábbi változások lépnek é letb e: A 
lünk szebb hazába, melegebb, vidámabb vidékre. e kérdéssel és ezen amerikai rendszer tanulmá- Rákospalota—Újpestről—Budapestre reggel 3 óra 
Bucsuzkodásukra csak a kezdődő ősz hideg ny°zasara a múltban is és a közel jövőben ismé- 51 perckor érkező vonat megszűnik, — Párkány
szellője felel s a bánatukban lehulló sárguló fa- *eben k'kidd tisztviselőket Amerikába. Hazai gaz- Nánáról Budapestre d. e. 8 óra 45 perckor 
levelek zizzenése válaszol bucsukiáltásukra. Dalo- daságaink közöl a Báró Hatvány család tulajdonát érkező vonat csak Nagymarostól közlekedik, — a 
sok nélkül marad az erdő, kihalt lesz a mező képező nagyteleki mintagazdaság vezette be e Budapestről d. e. 11 óra 35 perckor Nagymarosra 
minden te lé s nemsokára a varjak károgasa hirdeti re,ltlszert, melynek kitűnő voltáról ép e napokban induló és onnan délután 5 óra 45 perckor Buda- 
inindeimtt az ősz nyomában járó tél közeledtét. szerzeb meggyőződést Kazy József államtitkár, pestre érkező vasár.- és ünnepnapi vonat meg- 
Lombtalan erdők, magasra gyűlt száraz avar min- ,öbb minisz,eri ^tisztviselő társaságában. E kitűnő szűnik, — a Budapestről délután 5 óra 20 perckor 
denfele, a beköszöntő ősz biztos hírnökei. Dér- rtntfszert a nyár folyamán a hevesmegyei gazda- Szobra induló vonat csak Nagymarosig, — a 
med, kihalni készül a természet a fagyos, hideg sáK' egyesületben tanulságos módon ismertette Budapestről este 8 óra 10 perckor Párkány-Nánára 
szellő ringatására, deres harmatjának lehullására. mc  ̂ a gazdaközÖnséggel K«>ppély Géza, a belter- induló vonat csak Vácig, — a Nagymarosról 
Gyorsan elmúlt a nyár a hivatalos határnapok Íes gazdálkodásnak közismert harcosa. Az Ö ut- éjjel 10 óra 25 perckor Budapestre érkező vonat 
szerint is mert szeptember 21-ike az ősz beáil- muta,ásai ne»i egy esetben szolgáltak kiindulási csak Váctól közlekedik. Az Érsekújvárról éjjel 
tát jelent ’, őszi napéjegyenlőség szomorú napja is Pon!ul is a földmivelésügyi kormánynak az öster- 11 óra 50 perckor Budapostre érkező vonat, 
mar e|muu nielés fejlesztésére irányuló kormányhatósági in- végül a Pozsonyból este 8 óra 25 perckor

tézkedéseknél. Marchegg Wien felé induló vasár.- és ünnepnapi
fl varázsvessző. A „meglátások", a „meg- vonat megszűnik.

érzések“ korszakát éljük. A rendes „polgári*4 A Budapestről jelenleg este 9 óra 45 p.-kor
érzékek már nem elegek, határtalan dimmensiók • Rákospalota—Újpestre induló és onnan Buda-
kellenek a modern embernek. Mig egy része az ■£ ^  pesire éjjel 10 óra 50 perckor visszaérkező helyi
emberiknek tudománnyá akarja fejleszteni ezt, H O Z e g e 5 Z S e g i i g y «  vonat forgalma Dunakeszi—Alagig kiterjesztetik.
addi$» néhány kevesen már prózaiad kamatoztatják Az egészségi viszonyok javultak ugyan a E vonat a téli menetrendben Budapestről este
az uj érzéket és sokszor hasznára vannak vele az lefolyt héten, amennyiben a nyári hőség megszüli- 10 órakor indul és Dunakeszi—Alagról Buda- 
emuerív gnek, mellette persze jelentős jövedelmet tével a gyermekek között uralkodott heveny gyo- pestre éjjel 11 óra 25 perckor érkezik, 
biztosítanak maguknak. mór s bélhurut, mint egy csapásra intensivitásukból A ga lán ta—zsolnai vonalon Galánta—Szered

E/ utóbbiak közé tartozik F. Spalding őrnagy, engedtek, majd teljesen meg is szűntek. között egy uj személy, illetve vegyesvonat helyez
ővel és tudományával a fővárosi újság*>k a nyári Hasonló kedvezőt nem mondhatunk a tetik forgalomba. Galántáról indul reggel 6 óra 
Mttizáoókat felülmúló terjedelmes cikkekben fog- hevenyfertőzö bajokról; ugyanis a lefoly héten 53 perckor, Szeredre érkezik reggel 7 óra 20 
lalkozt, Spalding őrnagy ugyanis „megérzése" roncsoló toroklob eset előfordult Aszódon s Verse- perckor; Szeredről indul délelőtt 8 óra 20 perc- 
folytán vizet keres és pedig oly sikerrel, hogy gén 1 — 1 esettel. kor, Galántára érkezik 8 óra 47 perckor délelőtt,
ttámtaian olyan vizszegény vidéken, a hol soha !A Trencsénből Zsolna-felé reggel 6 óra 35 perc
em találtak vizet, az ő útmutatásai alapján bő Ragadós állati betegségek a következő köz- kor induló személyvonat már Pöstyéntől kezdve
forrásokra akadtak ségekben fordultak elő: fog közlekedni, ahonnan reggel 5 óra 10 perckor

Miután a budapesti sajtó kellA reklámmal Lépfene : Iklad fog indulni.
tt°lgált a vízkutató porosz őrnagynak, (kinek tudá- Ragadós száj és körömfájás: Oalgamácsa, A az esti vasár és
«*. mellékesen megjegyezve, a német császár is Zs,dóRflh. . . Versee ün"epnapi vuna,pár ™Ssz“" * '« * k-
«« retie volna megtanulni; de a vizkeresésben c “ - l . i w  L höhö A vonalon a Vácról-lpoly-
kidarc i vallott) Spalding elindult Magyarország Aszód Boldoc Üalrramácsa sá8ra délel<'" .9 óra 57 Perckor ind“ld «  az
“wiegeriy vidékeinek segítésére. Ma itt, holnap ... ‘ L pu "jk  :,a„ . ’ j [lra véreseuvháza és ll1olysáSró1 Vácra este 9 óra 13 perckor érkező

“ Iáit vizel, a figyelmet pedig magára vonla. P ‘ g>' ’ 8> va3ár’  és UnuePnaP' vonatpár megszüntettetik.
elsők közt, kik vizkulatásra hívták fel, ^S' ' A budapest nyugoti p. u. — orsovai vonalon

wscAer Ede zsidóligeti földbirtokos is volt. A mull_________________ ______  a Budapestről Czeglédre délelőtt 11 óra 55 pere
mien hívta meg magához az őrnagyot, a ki rövi kor induló és a Czeglédről Budapestre este 9 óra
r sen elvégezte a formalitásokat, azután hozzá- 20 perekor étkező vasár- és ünnepnapi, továbbá
■’tfe/fa útkereséshez. Elővett egy hajlított fűzfa- a Kiskunfélegyházáról Szegedre reggel 5 óra 37
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a legvérmesebb reményű emberbarátnak is 
meg kell hajolnia.

Ennek rendkívüli fontosságát belátta 
Magyarország igazságügy-minisztere is, 
akinek kiváló sociális érzéke közismert. 
Előtte vannak a létesítendő gyár aktái más 
több hasonló tervekkel, javaslatokkal kap
csolatban. Ezeket a terveket külön-külön 
nagy gonddal tanulmányozza és kiválasztja 
közülük a legjobbat. Az Aszódon létesí
tendő gyár tervei, a gyermekvédelmet szol
gáló sociális alapeszméi oly magasan 
állanak a többi tervek fölött, hogy egy 
percig sincs okunk kételkedni annak létre
jöttében.

Ez intézmény létesítésével a gyermek- 
védelem oly hatalmas tényezőt nyer, mely 
nemcsak Aszód, de Magyarország büszke
ségét fogja képezni és a külföld eddigi 
elismeréséhez uj elismerést fog kapcsolni.

M o .

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
— Gróf Ráday Gedeon — diszelnök. A múlt 

héten tartotta a III. országos patronage congressus 
tanácskozásait Kassán. Ezek egyikén megválasz
tották a tisztikart és a diszelnököket, a kiknek 
egyike vármegyénk főispánja is lett.

— Jótékony adomány. Báró Schosberger 
Lajos s neje Ő Méltóságáék kellemes meglepetés
ben részesítették az aszódi izr. hitközség szegé
nyeit. Ugyanis f. hó 21-én 300 K-át küldöttek 
a hitközség elnökségének, azon kijelentéssel, 
hogy a küldött összeg az ünnepekre a szegények 
között osztassék ki.

Dr. Hacker István hitközségi elnök a képvi
selőtestület tagjaival még az nap az elosztást 
eszközölte, Ö Méltóságaiknak úgy a hitközség, 
mint a segélyben részesült szegény özvegyek s a 
segélyre rászorultak nevében hálás köszönetét 
fejezte ki.

— megszűnt pörösködés Dénes Jenő aszódi 
kereskedő néhány évvel ezelőtt csalás büntette 
miatt feljelentést tett Radó Henrik kereskedősegéd 
ellen, mert ez, kinek akkoriban Aszódon üzlete 
volt, azt Kohlt Samunak potom áron eladta és 
ezzel a kielégítési alapot Dénes Jenő elől elvonta. 
Feljelentette egyúttal mint bűnsegédet Kohlt Samut 
is, mert az habár tudta, hogy Radó nagyobb 
összeggel adósa Dénes Jenőnek, sőt az összegre 
perelve is volt, mégis közreműködött abban, hogy 
Radó a bekövetkező végrehajtás előtt üzletét 
elidegenítse, vagyis magát vagyontalanná tegye 
és ez által Déliest megkárosítsa. A megindult 
nyomozás eredményeként a kir. ügyészség vádiratot 
adott be úgy Radó Henrik, mint Kölnt Samu 
ellen. Mindketten kifogásokkal éltek az ügyészi 
vádirat ellen, úgy hogy az ügy a vádtanács elé 
került, mely a vizsgálat kiegészítését rendelte el, 
ennek befejezése után pedig mindkét terhelt ellen 
az eljárást megszüntette. Most aztán Kohlt Samu 
lépett fel vádlóként és hamis vád miatt jelentette 
fel Dénes Jenőt, a ki vádlóból most már vádlott 
lett. A hamis vádból azonban semmi sem lett, 
mert az ügyészség a netán fennforgó rágalmazás 
vétsége miatt az iratokat a járásbírósághoz tette 
át. A múlt szombatra volt kitűzve ezen ügynek 
tárgyalása a budapesti büntetőbíróság előtt, a hol 
a panaszos dr. Rendes Miklós képviselőjével, a 
vádlott pedig dr. Gltick Adolf védőjével jelent 
meg. Tárgyalásra azonban nem került a sor, mert 
még ezt megelőzőleg Kölnt Samu panaszos 
mindenáron egyezkedni akart a vádlottal. Az 
egyezségi kisérlelek azonban nem vezettek ered
ményre, mert Dénes Jenő nem volt hajlandó egy 
fillért sem fizetni Kohlt Samunak, a ki pedig 
kedvező alkalmat vélt találni, hogy jő üzletet 
csináljon. A sok rábeszélésnek engedve végre is 
beleegyezett az egyezségbe oly módon, hogy 
jótékony célra 50 koronát fizet. Ezt nteg Kölnt 
Samu nem akarta elfogadni, mert igy semmi 
haszna nem lett volna az ügyből. E közben a 
bíróság beszólitotta a pörös feleket. A tárgyaló 
biró előtt megjelenve azonban Kölnt Samu

kijelentette, hogy visszavonja vádját Dénes Jenő 
ellen, a ki ellen ennek folytán a bíróság is 
megszüntette az eljárást. Megemlítjük még, hogy 
Dénes Jenő, minthogy testvei bátyja még 50 K-val 
megtoldotta a jótékony célra szánt összeget, 
100 koronát osztott ki a helybeli egyletek és 
szegénysorsuak között.

— fl gödöllői gimnázium első osztálya 
növendékeinek a száma az ötvenet elérte, s ezzel 
a behatásokat lezárták, mert a helyiség szűk 
volta miatt a megengedett hatvanas létszámot 
esetleges további jelentkezések esetében sem 
töltetik be.

— Baleset. A túrái r. katli. templom építé
sénél f. hó 20-án az épülőfélben lévő templom 
tornyáról Szalma István kőműves lezuhant s 
bordatörést szenvedett. Fölépüléséhez nincs semmi 
remény. Szigorú vizsgálat van folyamatban, hogy 
kit terhel a vétkes mulasztás.

— Közlekedési ügy. Az Aszódról naponként 
a budapesti tanintézetekbe bejáró tanuló ifjúság, 
mint értesültünk, több mint 30 aláírással ellátott 
kérvényt nyújtott be a minap az államvasutak 
igazgatóságához, melyben kérik, hogy az Aszódon 
reggel 5 óra 50 perckor áthaladó 1505. számú 
gyorsított kassai személyvonat itt megáilittassék, 
hogy ezzel a vonattal járhassanak be Budapestre 
az előadásokra. Kérésüket azzal indokolták, hogy 
a 6 óra 15 perei helyi szernél;, vonat nap
ilap mellett késve érkezik be, a mi kellemetlen
ségeket és a tanórák elmulasztását vonja maga után. 
Reméljük, hogy az illetékes körök tanuló ifjúsá
gunk ezen méltányos kérését kedvezően fogják 
elintézni.

— Iskolai beiratások Az aszódi összes isko
lákban a beiratások a múlt héten befejezést 
nyerlek. Lényeges különbségek a megelőző évek
hez képest a tanulók számát illetőleg nincsenek; 
csupán azt tartjuk érdemesnek megemlíteni, hogy 
a gödöllői gyninázium felállítása dacára is gim
náziumunkban a tanulók száma nem csak hogy 
nem csökkent, de sőt 120-ra emelkedett.

— Országos vásár. Hatvanban f. hó 25-ik 
és 26-ik napjain országos vásár lesz, melyre ser
tés kivételével minden állat felhajtható.

— fl villanyvilágítást illetőleg sokan kér
dést intéztek hozzánk, vájjon a villany bevezetése

asszony a férfi arcára s szemeiből az őszinte 
szerelem sugarai áradtak feléje e szókra, Garamy 
pedig folytatta: „Holnap reggel hat órakor súlyos 
feltételű párbajom lesz Sas Gézával és mert semmit 
sem leltet előre tudni, hát feljöttem hozzád, hogy 
lássalak ; de légy nyugodt, én egyetlenem; még ma 
gondoskodni fogok rólad, ha netalán" . . . s a 
mindenkor acélos hang most megcsuklott, miközben 
kezével lágyan végig simította az ijedtségtől 
átváltozott szép arcot. Ida a szerelmes ember 
fantáziájával csak azt látta, azt hitte, hogy meg 
akarják ölni az ő drága emberét.

Megragadta mindkét kezével annak karját 
s zokogásba fuló hangon szinte kiáltotta : „nem . . .  
nem engedem, hogy bántsanak . . .  itt fogsz 
maradni nálam, én drága mindenem" és szerelmes 
teste egész forróságával tapadt oda a nagy erős 
férfiúhoz.

Garamy Nándor, ki tudott mindenkor elszán
tan erős lenni, ki már oly sokszor nézett szembe 
a veszélyekkel, most midőn az érte siló asszonyt 
maga előtt látta, önkénytelenül is elérzékenylilt, 
mint egy gyermek. Pillanatok teltek el igy, mig 
végre gyöngéden lefejtette magáról az ölelő 
karokat, felkelt a kerevetről s fel alá kezdett 
járkálni a süppedő lágy szőnyegen. Bár sajnálta, 
de azért jól esett látnia Ida kétségbeesését, aggó

dását, hisz mindennél jobban bebizonyította ezzel, 
mily nagyon szereti az őt. Kis vártáivá oda ült 
ismét melléje, megfogta a kezét s vigasztalta szép 
csendesen ; „Nézd, a társadalmi előítéleteknek és 
követelményeknek mindannyian rabjai vagyunk. 
Ha én most — kinek ma neve, becsülete és 
előkelő állása van" — szinte ropogtak e szók a 
szájában — gyáva nyúl módjára megfutamodnék, 
hidd el, nem maradna már holnap az én számomra 
más csupán az, amit szégyennek neveznek. Tudom, 
ha a kocka nem az én javamra dől el, sebet fog 
ez ejteni a te édesen szerető jó sziveden, de 
bízzál, az idő mindent meggyógyít, hisz még oly 
fiatal vagy.

Egyébként nem kell a reményt feladni, 
még nem veszett el semmi", — szólt s mosoly 
költözött az arcára — „holnap majd ha végeztünk, 
először ide hozzád fogok sietni s csókjainkkal 
temetjük el a sötét balsejtelmeket; ugy-e várni 
fogsz"? Ida megragadta a férfi karját s esdően 
függesztette könnyei lelt szemeit annak arcáia , 
„Édes jó drágám! Te őszinte voltál hozzám, 
pedig azt is megtehetted volna, hogy nem is 
szólsz az egész dologról egy szót sem. De mert 
megmondtad s feltámasztottad bennem a szerelmes 
asszony féltését, okot adtál arra, hogy védjem azt, 
aki az enyém. Én nem eresztelek". — Nándor

lefejtette karjáról az asszony kezét s mozdulatai 
elárulták, hogy menni készül

„Nem, nem eresztelek, hallgass meg"! 
szólt az asszony. Én nem pazaroltam el, amit 
tőled kaptam és ami egy kis vagyont ér. Azután, 
— hisz jól tudod — a Dunántúl nagybátyámnak 
van egy virágzó birtoka, ott te gazdálkodnál s 
mi élnénk szerelmünknek boldogan, távol a világ 
zajától, egy csendes fészek ölén; oda bizton nem 
kisérnének el a társadalmi előítéletek, amelyek 
holnap esetleg az életedet követelik" . . . e szavak 
után sirva borult az előtte kiegyenesedő férfi 
keblére. „Ida, légy okos, nyugodj meg, nekem 
mennem kell, ne félj, holnap itt leszek" ! szólt 
Nándor -  s már az ajtó felé indult. Vad erős 
szenvedéllyel ölelte át most az asszony s szinte 
belevájta rózsaszínű körmeit a férfi ruhájába. 
„Maradj én nálam, hallgass reám, ha már értem 
nem, ü  érte" s pir borította el e szókra a könytől 
ázott arcot. Nándor egy szempillantás alatt meg
értette az asszony egy idő óta tanúsított különös 
magaviseletét.

Átkarolta a szép fejet s miközben csókjaival 
borította el a hajfürtöket, halkan súgta a fülébe; 
„Nálad maradok". *

A lapok másnap ntár megírtak: Az „Urak 
klubijának erkölcsi halottja van, Garamy Nándor...

_____  Ke.
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november 1-re várliató-e. Illetékes helyen nyert 
értesülésünk szerint közölhetjük olvasóinkkal, hogy 
ennek akadályát csupán az képezné, ha a vár
megye a község határozatát jóvá nem hagyná, 
amitől tartani azonban semmi okunk nem lehet.

— Izraeliták ünnepe. Szeptember 23 és 24-én 
ünnepelték az izraeliták az újévet, mely a világ 
teremtésétől számítva az 5672-ik. Az engesztelő 
napon kívül ez a legnagyobb ünnep, amelyen 
niegfujják a kos szarvból készült kürtöt, a sófárt, 
miként hajdan a királyválasztások alkalmával is 
felhangzottak a harsonák, mint az akkori cerimo- 
niálék egyik alkotó része. Községünk temploma 
is benépesedett ezen a két napon. Vasárnap, az 
ünnep második napján Schreiber József rabbi 
szentbeszédet mondott, melyet a nagyszámú hívők 
áhítattal hallgattak végig.

bohr íHária (Kronfusz), a főváros első és 
legrégibb csipketisztitó, vegytisztitó és müfestő- 
intézetében, Budapest, VIII , Baross-utca 85. sz. 
alatt minden e szakmába vágó megrendelések a 
legjobban, gyorsan és jutányosán eszközöltetnek. 
Vidéki megrendelések a leggondosabban telje- 
sittetnek.

Költözködnek a fecskék. A tavasz vig 
csicsergésil, kedves hírnökei, a kedves fecskék a 
múlt héten árván hagytak itt bennünket, hogy uj 
melegebb hazába költözködve, elkerüljék a puszta, 
hideg télnek sivárságát, kinos gondjait. Egymás
után költözködnek el a többi énekesmadarak is, 
útra kel a gólya, daru, mind-mind elmennek tő
lünk szebb hazába, melegebb, vidámabb vidékre. 
Bucsuzkodásukra csak a kezdődő ősz hideg 
szellője felel s a bánatukban lehulló sárguló fa
levelek zizzenése válaszol bucsukiáltásukra. Dalo
sok nélkül marad az erdő, kihalt lesz a mező 
mindenfelé s nemsokára a varjak károgása hirdeti 
mindenütt az ősz nyomában járó tél közeledtét. 
Lombtalan erdők, magasra gyűlt száraz avar min
denfelé, a beköszöntő ősz biztos hírnökei. Der
med, kihalni készül a természet a fagyos, hideg 
szellő ringatására, deres harmatjának lehullására. 
Gyorsan elmúlt a nyár a hivatalos határnapok 
szerint is, mert szeptember 21-ike, az ősz beáll
tat jelentő őszi napéjegyenlőség szomorú napji is 
mar elmúlt.

— fl varázsvessző. A „meglátások- , a „meg
érzések- korszakát éljük. A rendes „polgári
érzékek már nem elegek, határtalan dimmensiók 
kellenek a modern embernek. Mig egy része az 
embereknek tudománnyá akarja fejleszteni ezt, 
addig néhány kevesen már prózaiad kamatoztatják 
az uj érzéket és sokszor hasznára vannak vele az 
emberiségnek, mellette persze jelentős jövedelmet 
biztosítanak maguknak.

Ez utóbbiak közé tartozik F. Spalding őrnagy, 
kivel és tudományával a fővárosi újságok a nyári 
szenzációkat felülmúló terjedelmes cikkekben fog
lal >ztak. Spalding őrnagy ugyanis „megérzése- 
folytán vizet keres és pedig oly sikerrel, hogy 
számtalan olyan vizszegény vidéken, a hol soha 
sem találtak vizet, az ő útmutatásai alapján bo 
fonásokra akadtak.

Miután a budapesti sajtó kellő reklámmal 
sz Igáit a vízkutató porosz őrnagynak, (kinek tudá
sát, mellékesen megjegyezve, a német császár *s 
szerette volna megtanulni; de a vizkeresésben 
kudarcot vallott) Spalding elindult Magyarország 
vi/szegény vidékeinek segítésére. Ma itt, holnap 
ott talált vizet, a figyelmet pedig magára vonta. 
Az elsők közt, kik vizkutatásra hívták fel, 
f ischcr Ede zsidóligeti földbirtokos is volt. A múlt 
Mén hivta meg magához az őrnagyot, a ki rövi
d e n  elvégezte a formalitásokat, azután hozzá
kezdett a vizkereséshez. Elővett egy hajlított fűzfa-.

vesszőt s elindult útjára. A vesszőt két kézzel 
maga előtt tartva, többször megállóit s ilyen 
helyeken cöveket veretett a földbe. Mikor a 
cövekekkel már jó nagy kört bekeritett, ebben a 
körben folytatta munkáját. Óvatosan lépett előre, 
néha megingott a teste. Egyszerre egész testében 
összerázkódott, kezében megmozdult a fűzfavessző 
s aztán igy szólt:

Itt harmincöt méterre bő vizforrásra akadunk.
A vizkutatás munkája ezzel véget ért, az 

egész nem tartott tovább egy óránál. Délután már 
utazott vissza az őrnagy, kinek tudománya érthető 
nagy érdeklődést keltett. Ma már az ország kitudja 
melyik vidékén keresi a vizet. Úgy értesültünk, 
hogy Kartalon báró Schosberger Lajos uradalmá
ban is járt az őrnagy, de hogy talált-e vizet ott 
is, arról még nincs tudomásunk.

— Helyreigazítás. Múlt heti számunkban azt 
irtuk, hogy az iparos ifjúságnak szeptember 10-én 
megtartott mulatsága hajnal felé verekedéssé fajult. 
Most arra kér minket a mulatság rendezősége, 
hogy téves hírünket igazítsuk helyre, mert a két 
fiatal ember verekedése nem a mulatság alkal
mával, hanem az után, hétfőn történt. A mit ezennel 
szívesen megteszünk.

— mintagazdálkodás. A folyton kutató elme 
újabb és újabb vívmányokkal lepi meg az emberi
séget. Ezek egyik legszebbike a szárazság elleni 
védekezésre alkalmas Dryfarm szisztémájú Camp 
beli’ gép használata a gazdaságokban. Földmi- 
velésügyi kormányunk nagy szeretettel foglalkozik 
e kérdéssel és ezen amerikai rendszer tanulmá
nyozására a múltban is és a közel jövőben ismé
telten kikiild tisztviselőket Amerikába. Hazai gaz
daságaink közül a Báró Hatvány család tulajdonát 
képező nagyteleki mintagazdaság vezette be e 
rendszert, melynek kitűnő voltáról ép e napokban 
szerzett meggyőződést Kazy József államtitkár, 
több miniszteri főtisztviselő társaságában. E kitűnő 
rendszert a nyár folyamán a hevesmegyei gazda- 
sági egyesületben tanulságos módon ismertette 
meg a gazdaközönséggel Koppély Géza, a belter
jes gazdálkodásnak közismert harcosa. Az ő út
mutatásai nem egy esetben szolgáltak kiindulási 
pontul is a földmivelésügyi kormánynak az őster
melés fejlesztésére irányuló kormányhatósági in
tézkedéseknél.

K ö ze gé szsé gü gy.
Az egészségi viszonyok javultak ugyan a 

lefolyt héten, amennyiben a nyári hőség megszűn
tével a gyermekek között uralkodott heveny gyo
mor s bélhurut, mint egy csapásra intensivitásukból 
engedtek, majd teljesen meg is szűntek.

Hasonló kedvezőt nem mondhatunk a 
hevenyfertőző bajokról; ugyanis a lefoly héten 
roncsoló toroklob eset előfordult Aszódon s Verse- 
gen 1 — 1 esettel.

*
Ragadós állati betegségek a következő köz- j 

ségekben fordultak elő :
Lépfene: Iklad.
Ragadós száj és körömfájás: Galgamácsa. 

Zsidó.
Rühkór: Verseg.
Sertésorbánc: Gödöllő.
Sertésvész: Aszód, Boldog, Galgamácsa, 

Gödöllő, Püspökszilágy, Túra, Veresegyháza és 
Zsidó.

A magyar K»r. áltamVasutaK tűi 
menetrendje 1 9 1 1 - 1 9 1 2  íVre.
A magy. kir. államvasutak vonalain és az 

általuk kezelt magánvasutakon f. évi október hó 
1-én a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg 
érvényben lévő nyári menetrenddel szemben a 
következő lényegesebb változásokat tartalmazza:

A badapest keleti p. u. — bruck—király- 
hidai vonalon. A Budapest keleti p. udvarról 
reggel 7 óra 25 perckor Győr, Fehring-felé induló 
gyorsvonat Torbágyon nem fog megállani. Kőér- 
berek megállóhelyen a személyszállító vonatok 
megállása megszüntettetik.

A badapest keleti p. u. — ruttkai vonalon. 
A Budapest keleti p. udvarról délután 2 óra 
20 perckor induló, Pécelig közlekedő helyi személy- 
vonat forgalma kiterjesztetik Hatvanig, a hová 
délután 4 óra 27 perckor fog érkezni. A Budapest 
keleti pályaudvarról délután 2 óra 30 perckor 
induló, jelenleg Hatvanig közlekedő helyi személy- 
vonat csak Pécelig fog közlekedni.

Az aszód— balassagyarmat—losonci vonalon. 
Az Aszódról jelenleg 9 óra 16 perckor Losonc 
felé induló vegyesvonat Aszódról csak 9 óra 
48 perckor fog indulni s igy Aszódon csatlakozik 
a Budapest keleti p. udvarról délelőtt 8 óra
10 perckor Hatvan felé induló személyvonathoz.

A budapest nyugoti p. udvar — m arch eggi 
vonalon az alábbi változások lépnek életb e: A 
Rákospalota—Újpestről—Budapestre reggel 3 óra 
51 perckor érkező vonat megszűnik, — Párkány- 
Nánáról Budapestre d. e. 8 óra 45 perckor 
érkező vonat csak Nagymarostól közlekedik, — a 
Budapestről d. e. 11 óra 35 perckor Nagymarosra 
induló és onnan délután 5 óra 45 perckor Buda
pestre érkező vasár.- és ünnepnapi vonat meg
szűnik, — a Budapestről délután 5 óra 20 perckor 
Szobra induló vonat csak Nagymarosig, — a 
Budapestről este 8 óra 10 perckor Párkány-Nánára 
induló vonat csak Vácig, — a Nagymarosról 
éjjel 10 óra 25 perckor Budapestre érkező vonat 
csak Váctól közlekedik. Az Érsekújvárról éjjel
11 óra 50 perckor Budapostre érkező vonat, 
végül a Pozsonyból este 8 óra 25 perckor 
Marchegg Wien felé induló vasár.- és ünnepnapi 
vonat megszűnik.

A Budapestről jelenleg este 9 óra 45 p.-kor 
Rákospalota—Újpestre induló és onnan Buda
pestre éjjel 10 óra 50 perckor visszaérkező helyi 
vonat forgalma Dunakeszi—Alagig kiterjesztetik. 
E vonat a téli menetrendben Budapestről este 
10 órakor indul és Dunakeszi—Alagról Buda
pestre éjjel 11 óra 25 perckor érkezik.

A ga lán ta—zsolnai vonalon Galánta—Szered 
között egy uj személy, illetve vegyesvonat helyez
tetik forgalomba. Galántáról indul reggel 6 óra 
53 perckor, Szeredre érkezik reggel 7 óra 20 
perckor; Szeredről indul délelőtt 8 óra 20 perc
kor, Galántára érkezik 8 óra 47 perckor délelőtt. 
A Trencsénből Zsolna-felé reggel 6 óra 35 perc
kor induló személyvonat már Pöstyéntől kezdve 
fog közlekedni, ahonnan reggel 5 óra 10 perckor 
fog indulni.

A pöstyén—verbói vonalon az esti vasár és 
ünnepnapi vonatpár megszüntettetik.

A vác—Ipolysági vonalon a Vácról—Ipoly
ságra délelőtt 9 óra 57 perckor induló és az 
Ipolyságról Vácra este 9 óra 13 perckor érkező 
vasár- és ütiuepnapi vonatpár megszüntettetik.

A budapest nyugoti p. u. — orsovai vonalon 
a Budapestről Czeglédre délelőtt 11 óra 55 perc
kor induló és a Czeglédről Budapestre este 9 óra 
20 perckor érkező vasár- és ünnepnapi, — továbbá 
a Kiskunfélegyházáról Szegedre reggel 5 óra 37
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perckor érkező és a Szegedről Kiskunfélegyházára 
este 7 óra 30 perckor induló személyvonat meg- 
sztintettetik.

Az Orsováról jelenleg este 7 óra 10 perckor 
induló Budapestre reggel 6 óra 30 perckor érkező 
expressvonat Orsováról csak este 8 óra 20 perc
kor fog indulni, az érkezés Budapestre a jelenlegi 
marad, a Budapestről éjjel 11 óra 30 perckor 
induló, Verciorovárra jelenleg 10 óra 45 perckor 
érkező expressvonat — a budapesti indu’ás vál
tozatlanul hagyása mellett — Verciorovára már 
délelőtt 9 óra 40 perckor fog érkezni.

A budapest—fium ei vonalon a Skradtól — 
Fiúméig közlekedett vasár- és ünnepnapi kirán
duló vonat megszüntettetik.

Budapest keleti p. u.-ról délután 3 óra 
20 p.-kor Belgrádba induló gyorsvonat megállása 
Kunszeutmiklós—Tasson, Fülöpszálláson és Ópa- 
zuán megszüntettetik. E helyett jelzett állomásokon 
az uj gyorsvonatok fognak megállani.

Budapest, 1911 szeptember havában.

Az igazgatóság.

H
m  0  0  ú j  Több 20-as és

LcLttlUAK 3o' as üzie,i’
továbbá szobai 

v  függő lámpa jutányosán eladó, v

Dolinszkynál, Aszódon.

Menetrend: Budapest-Aszód-Hatvan és vissza.

A Mc. Corm ick amerikai 

m e z ő g a z d a s á  g i  gép- 

♦  gyárak képviselője. ♦

^  3- 32

Ajánlja dús raktárát a szak
mába vágó összes cikkekben.

Szolid bevásárlási forrás!

F. hó 22-én, a Budapest—Aszódi vonalon

csomagomat,
melyben többek között imakönyvek is vol
tak, egy Aszódon kiszállt ember elcserélte. 
Kérem az illetőt, hogy saját csomagjának 
átvétele céljából nálam jelentkezzék. .*. .*.

H a no fer K á ro ly , T ú r a . 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

S Z I V A C S O K
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz es 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

■ gy vasrácsos kerítés kapuval, egy 
láncoskut teljes felszereléssel és 
egy használt Singer varrógép eladó. 
Kalm ár Lajos, Aszódon. -■ =

• Mely esetekben van .

vá ló p e rn e k  helye  ?
Népies jogi útmutató jogászok 
és a nagyközönség szamára.

Tartalmazza az összes válóokokat inén érthető népies 
nyelven, címlapján rendkívül érdekes, a válni készülő 
házasfelek bősz haragját ábrázoló f r a p p á n s  képpel. 

Irta Dr. GERÖ ERNŐ budapesti ügyvéd.
Ára 1 korona.

Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.

Kiadd
gyönyörű kilátást nyújtó, egész

séges helyen eladók

több kisebb-nagyobb lakás. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

A Dr. G. Schmidt főtörzs és tisztiorvos féle STINER ANPRÁS-nál
••FÜLOLAJ** Aszódon,
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, fül
fájást, fülzugást és nagyothallást, még idült esetekben is.

üvegje 4 koronáéit kapható egyedül 
Török József gyógyszertárában. Budapest, Király-u. 12.

volt Dögei-féle kis szőlő.

Aszódi „Petőfi-  Könyvnyomda nyomása.
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