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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi-nyomdában,] Laptu|ajdonos; p R 6L (jCK A p0Lf Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési 
Aszód, Fout kSZ. szám. | * dijak előre fizetendők.

év folyamán fölállittatik, de a többire ságok állíttatnak fel másutt, ahol talán a 
Addig Üsd a vasat, amíg meleg. is i°£°s s<̂  aktuális a kérésünk. szükségesség arra nincs meg annyira mint

A múlt kormány igazságügyminisztere nálunk s velünk pedig megeshetik, hogy 
A múlt heti számunkban nagyon felszólította úgy a gödöllői, mint a váci mindkét járásbíróságnál a birák számát szapo- 

helyesen fejtette ki képviselőnk azt a járásbíróságok vezetőit, adjanak arra nézve ritják, s ezzel indokolt követelésünktől örök 
nézetét, hogy bármennyire jogunk is van szakvéleményt, hogy mennyiben van lét- időkre elestünk.
valamihez, ne legyünk elbizakodva mindaz- jogosultsága egy Aszódon felállítandó uj Ugyanezek az indokok szólnak úgy a 
ideig, mig ezen jogunkat felsőbbségiink járásbíróságnak. telekkönyvi — mint az adóhivatal felálli-
el nem ismeri. Jogot formálhatunk a Mindkét járásbíróság vezetője oda- tása mellett. — Már annak idején a 
helyzet alakulásánál fogva nemcsak a nyilatkozott a fölterjesztett jelentésében, pénzügyminiszter leirt a községhez, hogy 
járásra, de annak többi hivatalaira is, úgy hogy — tekintettel az ügyek eddigi nagy mennyiben járulna hozzá a létesítendő 
a járásbíróság telekkönyvi- és adóhivatalra, számára és folytonos emelkedésére és a adóhivatalhoz. Nem tudjuk erre nézve mi 
Ezen jogunkat már a minisztérium is járásbíróság körzetébe tartozó községek volt a képviselőtestület felelete? De hogy 
annak idején, mikor ez az eszme fölszinre lakosságának rohamos szaporodására, de ebben az irányban is arra a bizonyos 
került elismerte. De azóta uj emberek legfőképen a községek földrajzi elhelyezé- hidra jutottunk: „Minden csak átmenet!M 
kerültek a kormány élére, kérdés, hogy sére és a közlekedési viszonyaira — egy mutatja az a körülmény, hogy ez irányban 
van-e azoknak tudomásuk jogos kivánsá- uj járásbíróság létesítése feltétlenül és pedig sem tettük meg a kellő lépéseket, 
gunkról és ha van elismerik-e annak jogos- kizárólag Aszódon szükséges. Ne várjunk örökké tátott szájjal, hogy
ságát? Vagy talán nincsenek-e valahol ez- Annál is inkább indokolttá vált már a sült galamb a szánkba repüljön, mert 
irányban angazsálva ? a járásbíróság felállításának szükségessége könnyen megeshetik, hogy majd valami

Itt az alkalom, hogy egy fél évvel mivel most fog életbe lépni a jelenlegi más fog bele potyogni. — Ne várjuk fölül- 
azelőtt hozott képviselőtestületi határozat igazságügyminiszter által javasolt és törvény- ről, hogy érdekünkben tegyenek valamit, 
végrehajtassák. A képviselőház most veszi erőre lépett uj polgári perrendtartás, amely tegyük meg mi is a kellő lépéseket, mert 
tárgyalás alá az 1912. évre szólló állami a járásbíróságok hatáskörét nagy mérvben ehez nemcsak a környéknek, de legfőkép- 
költségvetést. Ennek keretén belül úgy a kiterjesztette, ugyannyira, hogy már ez az pen Aszódnak, s Aszód kereskedelmének 
beltigy-, mint az igazság- és pénzügy- uj törvény is szükségessé teszi és magával létérdeke fűződik.
miniszter tervbevette úgy a járások, mint hozza a járásbíróságok szaporítását. Aszód fejlődését nemcsak földrajzi
a járásbiróság, telekkönyvi- és adóhivatalok De ha nem lépünk jogos kívánságunk- fekvése, de főképen virágzó kereskedelme 
szaporítását. Az elsőre nézve már majdnem kai kellő időben az igazságügyminiszter tette azzá, ami. Kifejlett kereskedelmünknek 
határozott Ígéretünk van, hogy az a jövő elé, könnyen megeshetik, hogy járásbiró- köszönhetjük, hogy községünk annyira fej-

Hull a levél folyton hull a fákról, uj avart Ezt a szép képet viszem emlékül messze 
. . .  térit a földre s kísérteties sárga színével eltakarja keletre, hogy mindig lássam hazámat. Gyorsan
\ piramisoktól a remény zöldjét. Fenn a vénfák, ifjú ágai közt következik Wien, ez a tetőtől talpig úri város,

_ f p l h n l í ^ r r n l n k h n 7  még mit sem sejt az elmúlásról a pajzán madár- ahonnan, mint a turisták szokták mondani, a 
<1 l e  n U K d  U J  n t l  • serej, Meegtéveszti őket az erdő zöld lombsáto- jóemberek számára égből földre dobott paradi- 

. . . iába illeszkedő szinpompa, melyek a hevét meg- csontba, Tirolba jutottam. Itt még nyíltak a völgy-
( eiras.) vonni készülő nap búcsú üdvözlettől küldött ben az őszi virágok, még zöldeltek az erdők,

Irta. Dr. Bezdek József állami föreálisk. tanár. sugarai aranyoznak meg. Egy-egy megkésett csak a hókoronás bércek hirdették a tél közeled-
növény nyíló virága pedig illatával balzsamozza tét. Innsbruck után a Isar menti Athén (Münkhen) 

Nagy utazásomra országunk fővárosából he a levegőt. Majd megáll a vonat és a fővárosunk nyújtott kincseiből élvezetet, majd Zürich, ahonnan 
• kariam indulni. Oda utaztam azért s az utolsó finomult Ízlésű közönsége kiszáll. A gyermekek a Gotthard vasul pár óra alatt berohant velem a 
vasárnapon Budapest egyik legkedvesebb és lég- szinte futva mennek a tisztásokon egy-egy legszigorúbb télbe, hogy Göschen-nél az Alpok 
szebb részére, a Svábhegyre s a Hüvösvölgybe mogyorófa cserjéhez, mogyorót keresni, az időseb- testén átfurakodva, Airolonál a kék, olaszos ég 
(indultam k* bek az ősz virágait, a sziliekben változatos, tarka alá vigyen. Újra őszi tájak, majd Bellinzona

Ilyen alkalommal fogékony az ember lelke leveleket szedik csokorba így jutnak el az Erzsébet mészsziklái után Chassonnál olasz földön robog 
s mindenütt keresi a szépet, a kedves emléket, kilátótoronyhoz, ahonnan a szőke Duna világszép a vasút, a megenyhült légben Milano felé, hogy 
unit ott a természet ölén, távol a város zajától partjain levő metropolisra látni. A magyar génius a karcsú tornyos Doni templomot a lenyugvó nap 
könnyen meg lehet találni. Rövid villamosozás minden alkotása — akár valóságban, akár vala- fényében lássam. Genova, a büszke hatalmas 
után a Svábhegy lábához érteni, ahonnan a hegyi mivel szimbolizálva — szövődött itt egy képpé, kikötőjét néztem meg még mielőtt Marseille-ba, 
vasúttal folytattam utamat. melyhez a keretet az a szép őszi kép adja. kinduló állomásomra utaztam volna a kedves

Mintha a szokottnál ünnepiesebb hangulat- Szinte bűvös álomba esik itt a szemlélő . . . Riviérán épített vasúton, 
bán kapaszkodott volna fölfelé a lejtőn a sváb- képzeletemben látom aztán, hogy hull a hó, mint  ̂ ^
•legyi fogaskerekű vasút, mintha csak sejtette vonul haza a tobogánosok hada kipirulva, e téli *
volna, hogy a pompázó őszt látni vágyókat szál- estéket szorgalommal eltölteni. Én néni tarthatok Gyermekkorom álma, ifjúságom vágya,
btja s hogy a hótakart lejtők tobogán pályákká velük, másfelé veszem utamat. Még egy pillaniás mostani akaratom vált valóra 1910 XI. 9-én délu-
■'•akulásáig csak a tavasz fog még részére ily az őszre és egy gondolat, milyen lehet itt a tavasz, tán 3 órakor, midőn a „Prinz Heinrich'* a Nord-
pártfogást biztosítani. milyen a nyár?! jdeutscher Lloyd 6600 tonnás gőzösének köteleit
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lődik, hogy a községnek oly nagy piaca 
van, hogy a község háztartása mindig 
kisebb-kisebb potadó kivetést igényel; de 
ha azt akarjuk, hogy községünk mindazt 
megvalósíthassa, ami pár év alatt csak 
eszme képen is fölszinre vetődött, úgy 
elsősorban is a múltakon szerzett tapasz
talatok után, csakis a kereskedők támoga
tására és jószívűségére számíthatunk.

Most vagyunk annál a pontnál, midőn 
községünknek fejlődni kell. Mert ha eme 
fejlődésben előre nem haladunk, úgy ipa
runk és kereskedelmünkben beáll a stag- 
náció, melyet követ a rohamos visszafejlő
dés. Kereskedőink és iparosaink jogosan 
elvárhatják a községtől, hogy végre az ő 
érdekükben is történjék valami, de joggal 
követelheti három legnagyobb adófizetőnk, 
a pénzintézetek, hogy az ő érdekükben 
is tétessék valami, hogy a hónapokkal ez
előtt hozott ama képviselőtestületi határo
zat, mikép ez ügyben lépéseket tesznek az 
illetékes tényezőknél, végre-valahára végre- 
hajtassék.

Szervezzünk egy monstra deputációt, 
vonjuk bele mindazon községeket, amelyek
nek érdeke az, hogy Aszódon az említett 
hivatalok létesüljenek; mert érdeke ez a 
szomszéd községek lakosainak is, hogy ne 
legyenek kénytelenek napokat szentelni 
arra, hogy ügyes-bajos dolgaikban eljárja
nak, de érdeke ez úgy Aszód és a kör
nyék kereskedőinek, valamint gazdaközön
ségének, mert hiteligénybevétel esetén nem 
lesznek kénytelenek napokig elvárni és 
nagy összeget áldozni, mig ügyük el
intéződik.

És ha feltárjuk kellőképen indokainkat 
az illető szakminiszterek előtt, nem hisszük, 
hogy ügyünk javunkra eltie dűljön.

Mindezekből mi is csak azt tanácsol
hatjuk, addig üssük a vasat, amig meleg!

X. X. X.

2 ___________

eloldták hogy Afrika felé vehesse útját, vele elin
dultam messze keletet beutazni.

Vigan jártak a gőzös csavarjai a Földközi- 
tenger kékes vizében, nem is sejtetve, hogy öt 
napi folytonos munkáról van szó. Útközben elég 
jó tengeren járt a gőzös, bár nem tagadom, hogy 
olykor-olykor Neptunus haragját is éreztük. Való
színűleg ezt a kis hullámjárást tekintélyes viharnak 
irná le, aki még tengeri vihart nem látott. Ez 
ugyan mellékes, fő az, hogy a hajó szerencsésen 
elérkezett Alexandriába. Útközben Korzika, Szardínia 
voltak láthatók, majd Sicilia Messzinával, Kalábria 
Reggioval keltenek figyelmet. Még most is látni 
a hatalmas földrengés nyomait, a kőtörmelékben 
újra épülő város körül. Amint a most is látható 
pusztulás nyomain gondolkodik az ember, önkén
telenül is eszébe jut „Incidit in Scyllam, qui vult 
evidare Charybdim 1“ Millió veszedelem a múlt
ban s most a fölkelő nap sugaraibn úszó viruló 
tájak közt méltóságosan szeli a gőzős a heves 
áramlást.

Alexandria régi város, mint Kairó, de kikö
tője teljesen uj s hullámtörő falaival, meg a szép 
esplanadjával teljesen feledteti a hátterében levő 
karcsú minaretek és kupolás mecsetek ódon 
tömegét.

Egyáltalában nem szabad azt képzelni, hogy

ASZÓDI HÍRLAP

0  S ió d h o z !

Főnök u ram ! Csak egy szóra!
Álljunk meg, hogyha lehet,
Vagy tán meg sem ismerjük a 
Régi ismerősöket.

Főnök ur főcllenör lett,
Arany gallér a nyakán,
Mi csak régiek maradtunk,
S  nem is változunk talán.

Stáci U ram ! hozzád szállók 
Soká ’ tartson meg az ég !
Hogy ahhoz a rozettához 
Még egy p ár csatlakozzék!

Mikor nem rég jubiláltál,
Érted csengett a pohár,
Most, hogy főellenőr lettél,
Szavunk újra feléd szá ll!

Isten éltessen sokáig!
(Ez ugyan elég ódon,)
Isten tartson soká S tác i!
S  lehetőleg Aszódon!

*

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
elvállalják: Schneider Oszkár és Kulin Ernő.

Halász Dezső — főellenőr. Városszerte osz
tatlan örömet keltett Halász Dezső állomás 
főnöknek főellenőrré történt kinevezése. A kitün
tetést jelentő kinevezés magát Halász Dezsőt is 
meglepetésként érte. mert ritka eset, hogy a 
szokástól eltérőleg a szolgálati évek betöltése 
nélkül arany gallérhoz jusson a vasúti tisztviselő. 
Legtöbbször pedig hathatós befolyás érvényesül a 
tisztviselőnek ilyen magasabb rangra emelése 
érdekében. Halász Dezső e tekintetben kivétel és 
azon kevesek közé tartozik, akiknek legjobb 
szószólói kiváló'érdemei. Legszebb elismerése ez a 
soron kívüli előléptetés azon felsőbb helyen is 
méltányolt különös érdemeknek, melyeknek jutal
mazása el nem maradhatott. Halász Dezső, akiben

Európán túl Kelet felé már vége mindennek, vagy 
amint jóbarátaink az osztrákok szokták a messze 
idegenből felénk igyekvő idegent tájékoztatni: 
odáig Pozsonyig — illetve Alexandráig — el 
lehet ugyan menni, sőt le is lehet ülni, ha ugyan 
nem unja meg magát valaki, hogy a semmibe 
lógassa a lábát. Dehogy is nem ! Palotasorokból 
alakult körutain villamos csilingel, gummikerekü 
fogatok robognak, az aszfalton pedig a gummi- 
sarok, kerekes korcsolya éppen oly otthonosak, 
mint nálunk A Mohamed Ali-téren az ivlámpák 
alatt egészen Európában képzelhetné magát az 
ember, ha a kocsivezető nem volna néger vagy 
arab. Rendőr is van, aki elég udvarias és ugyan 
melyik kikötőben nincs finánc s természetesen itt 
is olyanok, mint mindenütt a világon : a becsületes 
emberek számára egy szükséges — sokszor kelle
metlen — ellenőrző közeg, a csalni akaróknak 
pedig egy gyűlölt, teljesen felesleges alak.

Az utcai életnek egy fontos alakja a mindig 
és mindenütt alkalmatlankodó cipőtisztító, aki ott 
elmaradhatatlan, mert nélküle lehetetlen keresztbe 
rakott lábakkal leülni. Foot-ball s egyébb játékok 
ott is csak úgy járják, mint nálunk, úgy hogy 
akárhányszor észre sem veszi az ember, hogy 
nincsen otthon.

(Folyt, köv.)

a legszorgalmasabb, legpontosabb, kötelességét a 
legapróbb részletekre is kiterjedő gondossággal és 
szigorúsággal teljesítő hivatalnok és a legjobb 
főnök, akit alantasai rajongásig szeretnek, — 
özspontosul, pályájának kezdetétől fogva minden
kinek legnagyobb megelégedésére szolgálja a vasút 
ügyét. Állomásának kitűnő vezetője, aki minta
rendet tudott teremteni és fentartani és aki nehéz 
szolgálatában is mindenkor éber figyelmet tanúsí
tott minden iránt, ami a közlekedés akadálytalan 
és szerencsés menetére vonatkozik, joggal dicse
kedhetnék, hogy szolgálatának egész ideje alatt 
a forgalom biztonságának legcsekélyebb hiánya 
soha fel nem merült. És amint igy lelkiismeretes 
kötelességgel végzi teendőit és őrködik a fölött, 
hogy hivatalnokai is a legkisebb mulasztás nélkül 
intézzék el munkáikat, másrészt irántuk atyai 
szeretettel viseltetik, akit viszont a legőszintébb 
szeretettel vesznek körül. Előzékenysége, szolgálat
készsége, egyéniségének kedvessége mint a társa
dalmi, úgy a vele való hivatali érintkezésben is 
mindenkor megnyilvánul. Csak nemrég adtunk 
hirt arról, hogy nagymérvű elfoglaltsága közepette 
évek hosszú során át egy szakmájába vágó igen 
becses munkán dolgozott, amely a napokban 
hagyta el a sajtót. Bizonyára ez is hozzájárult 
gyors előléptetéséhez, mert a szakkörök rendkí
vüli elismeréssel nyilatkoztak a munka értékéről. 
Úgy az üzletvezetőség, mint M arx  államvasuti 
elnök-igazgató igen meleg szavakkal dicsérték 
meg Halász Dezsőnek tevékenységét, örömüknek 
odva kifejezést, hogy alkalmunk nyílt ezt megju
talmazni. Aszód közönsége is igaz örömmel vette 
kedvelt „stációjának kitüntetése hírét és november 
7-én bankettet rendez tiszteletére. Mi is hasonló 
érzéstől eltelve a legszivélyesebben üdvözöljük 
előléptetése alkalmából.

— Egyházlátogatás. Scholtz Gusztáv bánya
kerületi ev. püspök Sárkány Béla föesperes kísé
retében okt. hó 29-én átutaztában meglátogatta 
az ikladi ág. ev. egyházat. Fogadására megjelentek 
Sárkány László egyli. felügyelő, Mayer Pál lelkész, 
Kreydlmayer Sámuel gondnok és az egyháztanács 
tagjai. A püspök a látottak, különösen az egyház 
uj épületei fölött a legnagyobb megelégedését 
fejezte ki.

— fl járda. A sáros idő beáitával jó volna, 
ha az átjárók tisztántartásáról és uj átjárók létesí
téséről gondoskodás történnék. De egyúttal meg
felelő módon felhívni kellene a javító-intézet 
vezetőségét, hogy a kettes sorokban sétára küldött 
növendékeit ne az amúgy is keskeny járdákon 
vezessék végig, hogy a vasárnap délutánonkint 
sétáló közönség ne legyen kénytelen falhoz lapulva 
megvárni mig előtte 300 —400 gyermek elde- 
filliroz.

— Sáfár Béla — fóti pap. Megüresedett a 
í fóti református lelkészi állás. Pályázó van elég,
de a hívek csak egyet akarnak papjuknak: Sáfár 
Béla őrszentmiklósi lelkészt, aki valószínűleg 
meghívás utján foglalja el a jobb jövedelmű állást, 
Örszentmiklóson a népéért élt, ügyes bajos 
dolgaikban fáradtságot nem ismert, ezért fordultak 
a fóti hívők bizalmukkal feléje. Örömmel veszi 
tehát minden jó embere Iliiül, hogy Sáfárt 
munkássága, lelkes buzgalma a fótiak papjává 
teszi meg.

— fl választók névjegyzéke Az 1911. évi
közs. választók névjegyzéke elkészült. Fölvétettek 
526-an. Az 1910. évi névjegyzékben 546-an 
voltak felvéve. Apadás 2 0 . Felszólamlások e hó 
ö-áig adhatók be.

Izr. nőegylet múlt hó 29-én tartott 
választmányi gyűlésén elhatározta, hogy tiz szegény 
asszonyt téli segélyben részesít. Összesen 540 K 

I osztatott ki ilyenképen.
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— Építkezés a javítónál. Felhívjuk a z  ille
tékes tényezők figyelmét a javító-intézetnél történő 
építkezésekre, ahol is a vasúthoz vezető egyedüli 
közlekedési utón a vállalkozó a téglát felraktározza 
anélkül, hogy este jelzőlámpával látná el. Külön
ben is intézkedhetnék a képviselőtestület ha az 
összes ^háztulajdonosokat kötelezni tudta, hogy 
Máza előtt járdát csináltasson, hogy a javító 
mellett az állam is csináltasson járdát.

— Tanítóválasztás. A domonyi róni, kath. 
iskolához úgy látszik nehezen kapnak tanítót. A 
múlt hó 29-én tartott választóülésre két pályázat 
adatott be. A kettő közül Kovács Andrást válasz
totta meg az iskolaszék egyhangúlag, aki azonban 
ezen állást nem fogadta el.

— Vigyázat a huszkoronásokra! Újabban 
több helyen huszkoronás bankjegyhamisitványok 
kerültek forgalomba, melyeknek feltűnőbb ismer
tető jelei a következők : Futólagos megtekintésnél 
a  hamisítvány egy valódi és csak eltörlődött 
huszkoronás bankjegy benyomását kelti. Tüzete
sebb vizsgálatnál kitűnik, hogy a hamisítvány 
színe a valódi bankjegyétől eltérő és hogy a 
valódi bankjegy fénytelen sziliével ellentétben 
zsiros fénye van. Különösen figyelembe veendő, 
hogy a hamisítvány papíranyaga vastagabb és 
puhább, mint a valódi bankjegyé. A magyar 
amer rajzanak vonalai a hamisítványnál finomab
bak, úgy hogy a hamisított címer világosabb 
osszbenyomásu, mint a valódi. A kék jegykép 
színe a hamisítványnál semleges fénytelen, a 
valódi jegynél élénk vörösbe játszó kék. A hami
sítvány német oldalán a keret bal és balfelső 
része, valamint a német oldal relief fejének felső 
része sárgászöld festékkel, a valódi jegynél kékes
z ö l d  festékkel van nyomtatva. A magyar oldal 
jobb széle, valamint a német oldal kereteinek 
jobboldali részé a hamisítványnál barnás viola- 
szinü, ellentétben a valódi bankjegy élénk viola- 
színével.

— Közs. képviselőtestületi ülés. Múlt hó
31 -én tartott képviselőtestületi ülés az igazoló 
\.üűsztmányba Chugyik Pál és Kárász János közs. 
képviselőket választotta be. — A másodjegyzői 
á l l á s  helyettesítéssel való betöltésére nézve a 
Község jegyzőjét bízta meg saját belátása szerint.

— fl budapest-gödöllői vasút. A budapesti 
helyi érdekű vasutak budapest—gödöllői vonala 
teljesen elkészült és a kereskedelmi miniszter 
I* közelebb állapítja meg annak megnyitási idejét.

uj vasútvonalat ugyanazon rendszer szerint 
tték meg, mint a budapest—cinkotai vonal- 

és a vonalon a vezetékek és jármüvek 
■ etében olyan berendezést létesítettek, amely 

teszi, hogy a kocsik öránkint 60 kilomé
terig terjedő sebességgel közlekedhetnek. Az uj 

isutvonalból Rákosszentmihály községbe szárny
fal ágazik ki és egy távábbi kiágazás Rákos- 

1 tára vezet. Ez a két, a helyi forgalom szem- 
P ltjából igen fontos kiágazást rövidesen a 

•'illői vonal megnyitása után fogják átadni a 
l .alomnak. Az utazás az uj vonalon Budapesttől 
( löllőre körülbelül egy órát vesz igénybe.

— Fölemelik a levélportót. Budapestről érte
ink a postai kincstárnak a tervéről, hogy a

1 Iportót fölemelik. Egyelőre csakis az osztrák 
P Mát akarják követni, ahol a helyben címezett 
1 velek portóját már tavaly 6 fillérről 10  filléne 
1 - clték. Ez ellen felzudult ugyan a közönség és 
1 v |jtó is, de mint mindenbe, amibe bele kell 

"“hii, beletörődnek ebbe is, de a tervbe vett 
1 talános portóemelést mégsem valósították meg 

az osztrák kincstár beérte a helyi levelezés 
* ik«»zott jövedelememelkedésével. Általában az 
"")Sl az irányzat, hogy megszüntessék a portó- 
I Ulönbózetet. A német birodalomban és Angliában

Északamerikában bevezették tavaly a helyi portót, 
azaz tiz fillér portóval mennek a levelek onnét 
Amerikába is, inig nálunk portóemeléssel foglal
koznak, bár ma a póstakincstárnak már igen 
nagy jövedelme van, mig más államokban a 
posta jövedelmét az intézmény fejlesztésére for
dítják. Ha tehát lesz nálunk is portóemelés, álta
lános emeléstől tartani nem kell, mert ez ellen 
már állást foglalna az egész levelező közönség.

— Templomszentelés. Váckisujfalu községé
ben múlt vasárnap szentelték fel az ujonan épített 
ág. h. ev. temlomot. A felszentelési ünnepen 
megjelentek Scholtz Gusztáv bányakerületi ev. 
püspök, Prónay Dezső báró, egyetemes egyházi 
felügyelő, Sárkány Béla főesperes, Ivánka Pál 
főszolgabíró, esp. másodfelügyelő, Gosztonyi Tibor 
és Miklós, Sárkány László egyházfelügyelők, dr. 
Preszly Elemér és Kovácsy Kálmán orszgy. 
képviselők, Chugyik Pál, Mayer Pál, Jeszenszky 
Endre, Szontág Gusztáv ev. lelkészek és a szom
széd községek intelligenciái nagyszámban. — A 
délelőtt 10  órai vonattal érkező püspököt a galga- 
mácsai pályaudvaron az összegyűlt közönség élén 
Sárkány Béla főesperessel fogadta. A menetet 
50 lovasból állá bandérium nyitotta meg. A falu
ban felállított díszkapunál Ivánka Pál főszolgabíró 
üdvözölte a püspököt és az egyetemes egyház 
felügyelőjét, utána pedig Melczer Dezső ev. lelkész 
az egyház nevében a megjelenteket. Ezután 
harangzúgás közt a papság élén a püspökkel, 
bevonult a közönség a templomba. Az ünnepélyt 
a hívek közös éneke kezdette meg. majd Melczer 
Dezső mondott liturgikus imát. Ezt követte Scholtz 
Gusztáv püspök magasszárnyalásu beszéde és ezzel 
a templomot felavatta és átadta rendeltetésének. 
Sárkány Béla főesperes tartott ezután a szószéken 
ünnepi beszédet, majd pedig Chugyik Pál aszódi 
lelkész tartott tót nyelvű gyónást és kiosztotta az 
úrvacsorát. A püspöki imával és áldássai fejező
dött be a templomi ünnepély. Ezután a megjelen
tek tiszteletére zz iskolában diszebéd volt, amelyen 
Scholtz Gusztáv püspök, Ivánka Pál, Gosztonyi 
Tibor, Preszly Elemér, Sárkány Béla, Kovácsy 
Kálmán, Melczer Dezső, Chugyik Pál, Trupp 
Antal stb. stb. mondtak beszédeket. — Az, hogy 
ezen kis egyház ilyen nagy áldozatok árán szép tem
plomot emelt, egyedül Melczer Dezső agilis ifjú, szim
patikus lelkészüknek érdeme, ki átérezte azt a magas 
hivatást, amit a lelkésznek egyházával szemben 
be kell tölteni, fáradságot nem kiméivé, minden 
idejét arra használta fel, hogy mindkét egyház 
községének elhanyagolt épületeit a kor igényeihez 
mérten rendbehozza. Mindezekkel egy időben 
nem feledkezett meg arról, hogy a hazájának is 
szolgáljon, mert bátran elmondhatjuk róla, hogy 
a Galgavölgyön ő a magyarosítás egyik leglelke
sebb apostola.

— magyarországi munkások Rokkant- és 
riyugdijegyletének központi választmánya tegnap 
tartotta rendes havi ülését Kölber Alajos kocsi
gyáros elnöklésével. A beterjesztett jelentésekből 
kiemeljük, hogy a folyó évben belépett 27,774 uj 
taggal a rendes fizető tagok száma a száznegyven
ezret fölülhaladta, a fiókpénztárak száma 417-re 
emelkedett. Legközelebb Mosonban, Rozsnyón, 
Munkácson és Komódiban alakítanak uj fiókpénz- 
táraka. Az egylet vagyona szeptemberben 105 ezer 
koronával növekedet, mellyel 7.773,437 korona az 
egylet teljes vagyona. Ebben az ülésben 20 uj 
lokkant tagnak, több árvának és özvegynek utalták 
ki a szabályszerű segitségösszegeket. Az egylet 
kiválóan közhasznú voltát igazolja azon körül
mény, hogy az 1903-ban elkezdett segélyezés óta 
mostamg 1264 rokkant tag és 343 árva állandó 
segítésére több mint másfél millió koronát fizetett 
ki. Az egylet iránt érdeklődők az egylet saját 
házában (József-utca 23.) kaphatnak főlvilágo- 
sitást.

— fl váci sportegyesület tagjai múlt hó 
27-én Preszly Elemér dr., Múzsa Gyula és Szüllő 
Géza országgyűlési képviselők vezetése alatt tisz
telegtek Fazekas Ágost Pestvm. alispánja és 
Agorasztó Tivadar dr. várm. főjegyző előtt, hogy 
a vármegyétől évi segélyt kérjenek a sportegye
sület részére. Az alispán válaszában fájlalta, hogy 
a vármegye nincs azon helyzetben, hogy állandó 
segélyt nyújtson, de esetről-esetre támogatni fogja 
az egyesületet. Agorasztó Tivadar dr. főjegyző 
szintén ily értelemben válaszolt. A vármegye- 
házáról a küldöttség a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumba ment, ahol gróf Zichy János minisz
ter előtt tisztelgett. A miniszter válaszában meg
ígérte, hogy nemcsak egy esetre ad segítséget, 
hanem a költségvetésben felveszi az évről-évre 
való segély nyújtást, mert méltányolja a sport
egyesület nagy és nemes munkáját.

— Tanítás angol szisztéma szerint Versegen.
A vérségi róm. kath. iskolaszék múlt hó 29-én 
tartott ülésén foglalkozott a hatóságilag bezárt 
iskola ügyével. Tekintetettel az őszi hűvös időre 
és esőzésekre, oly értelmű határozatot hozott, 
hogy a gyermekek a vallásoktatásban délelőttön- 
kint a templomban, a többi tantárgyakban pedig 
az iskola udvarán, vagy a mezőn, szóval a 
szabadban részesüljenek oktatásban. — Arról 
azonban az iskolaszék megfeledkezett, hogy a 
gyermekeknek télibundát és lábzsákot hoza
tott volna.

— Védekezőszer a szőlömoly ellen. A szőlő
moly pusztítását illetőleg Franciaországban M. 
Catoni végzett kísérleteket, melyeknek alapján 
leghatásosabbnak a következő keveréket találta: 
500 gramm szénkéneg és 2 kg. sárga mosószappan 
100 liter vízben. Ennek a szernek elkészítésénél 
először a szappant kell feloldani forró vízben és 
ezt elkeverni a szükséges mennyiségű hideg 
vízben s végül a folytonos keverés közben a 
szénkénegadagot kell hozzáadni. Ennek a keverék
nek az az előnye, hogy a fiatal virágban behatol 
egész a féreg rejtekhelyéig s azt elpusztítja. A 
szénkéneg a szappanoldattal jól elkeverendő, 
mert különben a növényt megégeti a szer, 
azért tehát a szüséges hígításra is nagy gond 
fordítandó.

— muzsika. Vasárnap délutánonkint a 
Miklián-féie korcsmában cigányzene mellett tánc- 
mulatságot szoktak tartani. Ez ellen nincs kifo
gásunk De igenis van kifogásunk az ellen, hogy 
az ott összegyűl ifjúság, nem tudni, hogy a bor, 
vagy a zene hatása következtében az arra járókelő 
hölgyeket a lég impertinensebb módon inzuitálják. 
Ezért felhívjuk a közs. elöljáróság figyelmét, ha 
már ott mulatságot engedélyeznek, gondoskodja
nak is kellőképen arról, hogy az arra járó közön
ség semmiféle kellemetlenségnek kitéve ne legyen 
és hogy a mulatságot ne az utcán hanem benn a 
helyiségben tartsák meg.

— Bicskdzó legény. Báró Schosberger 
Lajos tófalusi gazdaságában e hó 1-én véres 
dráma játszódott le. Hecht Ignác gazdasági intéző 
mulasztásért megdorgálta Fácán György gazd. 
cselédet, mire az a nála lévő vasvillával az intéző 
felé rohant, de ez egy ügyes mozdulattal kira
gadta támadója vasvilláját. Erre Fácán fia apja 
segítségére sietett és bicskájával a védekező 
intézőt hátulról többször fejbe szuita. Az intéző 
állapota válságos.

K ö z g a z d a s á g .
— fl pestmegyei gazdasági egyesület közle

ményei. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-váármegye gazda- 
I sági egyesülete a száj- és körömfájás miatt csak
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most október hóban tarthatta meg az állatdijazá- 
sokat. Állatdijazások eddig Szabadszálláson, Kis- 
kőrösbn és Aszódon tartattak, hol az anyag minő
ségéből az állattenyésztés fejlődésére lehet követ
keztetni, legutóbb pedig október hó 22-én Czeg- 
léden tartatott ló és szarvasmarha díjazás, hol 
igen kiváló minőségű anyag mulattatott be.

Sikeres községi díjazások tartattak ezen kívül: 
Harta, Dunapataj, Püspökhatvan és Páty községek
ben. Legközelebb Zsámbékon és Pilisvörösváron 
tart még az egyesület nagyobb díjazást és ezzel 
az idei díjazások be is fejeztetnek. Előirányzatba 
volt véve a lódijazásokra 1500 K. egyesületi és 
2000 K. állami dij.

Menetrend: Budapest—Aszód Hatvan és vissza.

*
A gazdasági egyesületnek tudomására jött, 

hogy oly talajokon, melyek a dohánytermelésre 
alkalmasak, a dohányjövedéki igazgatóság hajlandó 
a dohánytermelésre újabb, vagy az eddiginél 
nagyobb területeket engedélyezni. Felhívjuk gazda
társaink figyelmét arra a körülményre, mert a 
dohánytermelés kellő beruházás és kezelés mellett 
szép jövedelmet biztosit és a kisgazdák is felka
rolhatják ezt a jövedelmező termelési ágat.

S Z I l f A C S O K
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyom da papiriizletében,

Ház- és ===== 
=  villatelkek

*
Az egyesület őszi munkaprogramját a leg

közelebb tartandó választmányi és szakosztályi 
gyűléseken állapítja meg. Kiemeljük ebből a házi
ipari tanfolyamok és népies előadások tartását, 
az állattenyésztési társulatok és az állati biztosítás, 
a bor értékesítés előmozdításának ügyét.

*
Az egyesület uj alapszabályai is a közel 

jövőben léptetnek életbe. Azon gazdák, kik az 
egyesület kötelékébe akarnak belépni, belépési 
nyilatkozatot a titkári hivatalnál (Budapest Vármegye
ház) kaphatnak.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

D É N E S  J E N Ő
: F Ű S Z E R -é s  G Y A R M A TÁ R U  : 
N A G Y K E R E S K E D Ő  ♦  A S Z Ó D .

Szolid bevásárlási forrás!

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

S T I N E R  AND R Á S - n á l
Aszódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

KiadO
több kisebb-nagyobb lakás. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Téli menetrend a vác—Veresegyház—rákospalota—újpesti h. é. 
vasúton és a Veresegyház—gödöllői szárnyvonalán. TanHínyMí,

tanszeren,
isHolatásHíH

a legjobban és legjutányosabban  

beszerezhetők az A S Z Ó D I —

pctSfi-nyomdában.
Az *-vel jelzett vonatok közvetlen vonatok Rákospalota-Ujpestről Gödöllőre, vagy Gödöllőről 

Rák ospalota-Ujpestre. Legnagyobb vála szté k !

Aszódi .Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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