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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és hla«tóhivafal a Petőfi-nsomddban,| Felelős szerkesztő: PR. 6LÜCK ADOLF. IE,öfizetési' "SÜttéri és hirdetési dijak előre 
nszoa, rouT szám. I fizetendők.

Kezdeményezőleg eljárni ott, ahol azt a Igen helyesen fejtette ezt ki községünk 
Aszód közigazgatása. község fejlődése kivánja, támogatni, pártolni, jegyzője a legutóbbi közgyűlésen és mi

felkarolni mindazt, ami a 1 özjólét emelésére dicsérjük képviselőtestületünk helyes belá- 
Községünk legutóbbi képviselőtestületi vonatkozik. A jegyző tehát nemcsak a'tását, amely most abban nyilvánult meg, 

közgyűlésén igen aktuális kérdést fesze- hivatalnak, hanem az irodán kívül a köz- hogy a segédszemélyzet fizetését felemelte, 
gettek. ségnek is legyen a lelke Mi azon reményünknek adunk kifeje-

Vajjon mi a hivatása, mik a teendői Hogy ezt elérhessük, szabaddá kell zést, hogy ezen határozat a tarthatatlan
a község első tisztviselőjének: jeg y z ő n ek ?  tennünk a jegyzőt, azaz a temérdek sok helyzet javulására fog vezetni, lesz ele- 
Ez volt a kérdés. /administracionális teendőket a segédszemély- gendő munkabíró személyzetünk a község

igen természetes tehíUif hogy mi is zetre kell bíznunk, hogy e'.eket az ő fel Ugye- házában és mi végre valahára nem egy
ezzel a kérdéssel foglakozni kívánunk, lete alatt elvégezze. agyonstrapált egyént, hanem egy lelkes,
mert azt tartjuk, hogy tárgynak minél Ámde ennek a segédszemélyzetnek buzgó embert fogunk láthatni közigazga-
több oldalról való méjunlágitása az ügynek — ha olyan fontos i íunkát kívánunk tásunk élén —  a jegyzőt,
csak hasznára lehet. Juki megalkothatja a tőle —  társadalmi helyzetének megfelelő sav
véleményét, tneg-niOTárgyalja embertársé- ellátást kell nyújtanunk, mert csak igy ----------
val és végül kikrisj^álosodik az igazság, érhetjük el, hogy munkáját szeretettel,

Ha a községi közigazgatás korunkban buzgósággal végezze. Rovás,
nagy feladat elé állítja annak végrehajtóit Sajnos —  közigazgatásunk segéd
általában, úgy bátran állíthatjuk azt is, személyzetével eddig nagyon mostohán bán- A gazdaközönség évekkel ezelőtt a 
hogy százszorosán kivánja azt, hogy a tünk, mert a mai drága viszonyok között Galga mellett artézi kutat furatott azzal a 
közigazgatás első szerve és lelke egész a fizetéséből megélni is alig tudott. Termé- célzattal, hogy vizével jeget termeljen és

i ember legyen; ne legyen csak hivatalnok, szetes aztán az a sck változás, a jobb korcsolyapályát létesítsen. Az elsőt elérték,
de társadalmi tényező is egyúttal. munkaerő eltávozása. A kis fizetésre sok- Jeget termelnek, de a korcsolyapályának

A községi jegyzőnek ncin lehet egye- szór nem is akad pályázó. se híre, se hamva. Mindennek dacára
dűli feladata az irodai teendők lelkiisme- Mindezt a közigazgatás és a község három gyermek jóvoltából egy tenyérnyi
retes elvégzése, hanem társadalmilag is fejlődése sínyli meg, mert a jegyző nyakába jégterületet sikerült a korcsolyázó közön- 
kell szerepet vinnie. Ne legyen bürokrata, szakadnak az összes teendők, minden ségnek használható állapotban tartani, kik
hanem arra is kell hogy maradjon ideje, gond; ugyanyira, hogy még a rendes néhány fillérért naponkint lesöprik a fel-
hogy a községet érdeklő minden üdvös, hivatali időn túl kell hivatalában dolgoznia, vágott jeget. De ezt a nagy (!) jövedelmet 
hasznos és életrevaló eszmét tanulmányoz- tehát abszolúte nem élhet tulajdonképeni is megirigyelték a szegény gyermekektől, 
hasson, az idevágó mozgalmak élére álljon, hivatásának: a község vezetésének. i Napi három koronát kívánnak tőlük az

ferdeszemü népség maga dolgoz fel mír. A hosz- A Jokohámai Bund (európai városrész) 
A piramisoktól szantartó kirakodás után 24-én reggel ugyanazon rendezett, van az utcákon gyalogjáró és szép

f A l t i / l l f A r z * n lÁ lr h n 7  forrnasáKol< után a szárazföldön állva, szépen középületek, a fő-utcákon tiszta terek, parkok.
0  I c I n O K a r C O I O K n O Z ., ^ „ i j  a jokohámai kikötőből Higasikanagawa Kelet minden szinpotnpájába öltözött nők, gyer-

. irányban Japánnak szinte szimbólumát a felkelő mekek azonban gálákkal kocognak az utcákon.
(Útleírás.) nap gUgarajf>an ugzóf fehér Iwköpenybe burkolód- Egy-két irányban villamos vasút is van már. így

Irta: Dr. Bezdek József állami fóreálisk. tanár. zott Fuji-yamát. néz ki az utca jó időben, melynek még a villa-
(Folytatás.) 10. a felkelő nap fogadott a jokohámai kikötő- mos világítás is elősegíti a jó benyomását.

Van itt 2500 katonája is a német birodalom- ben, de nem sokáig kisért, elbújt a fellegek mögé, Ámde jön az eső és akkor az európaiak
nak amely aztán tekintélyt és súlyt ad a jó h°gy hosszú ideig csak néha kandikáljon le, csak riksával és sárcipővel, a japánok meg sár-
kikötőnek amelyet még egy 120,000 tonnás úszó amikor országát járom. gétával járhatnak. Az utca kövezés művészetét
dockkal is felszereltek. A hatásuk meglátszik a Nagasi, Köbe vagy Jokoháma az a hely, még nem igen értik vagy nem jut erre pénzük,
legegyszerűbb néposztályon is, amig ugyanis ahova az Jndiák minden kellemetlenségein, a kínai Sáros géták állanak ilyenkor a bejáratok, kapuk, 
egyéb kikötőben angolul beszélnek a kikötő alakjai, kikötök mérhetetlen szennyén keresztül Japánba ajtók előtt s rögtön látható, hogy mire jó az az 
(munkások, elárusítók stb.) itt már németül ér az utazó. A műveletlen szegényes kinézésű aszfalton annyira kellemetlenül zörgő géta s 
gagyognak’ a kínaiak, akik a jól rendezett, uj utcai közönséget itt tiszta, tisztességtudó nép miért szokták meg ők a lakásban a csak haris
viszonyok közt jól érzik magukat teljesen. váltja fel. Az érintkezésben a kikötő parancsnoktól nyában való tartózkodást.

Az álomvilágba illő japán beltengeren jár- a legutolsó riksa kuliig mindenki túlzottan udva- A forgalom, mint minden népes városban —
lünk két nap múlva s « kóbei kikötőbe értünk rias. Angolul -  amennyi a közvetlen megértésre nagyon nagy. különösen azon utcákban, ahol a
jan 22-én este A gőzös erősen megfogyolt utasait szükséges -  majdnem mindenki tud, természetes boltok vannak, amelyekről meg kell jegyezni, ha 
és személyzetét a japán orvosok alaposan meg- azonban, hogy még a legelemibb japán nyelv- nem is európai minta szerint berendezettek, 
vizsgálták előbb s csak azután köthettünk ki ismeret is nagy segítségére van az embernek. Az mégis az igényeknek teljesen megfelelőig elkü- 
Hiogo-Kobe kettős gyuivárosban, ahol azonban intelligens elem bárhol beszél németül vagy angolul lönültek. Vannak termény, Ints, papír, bőr, fa, 
neín látni az eredeti japáni életet s jellemvonásokat, s a közhivatalokban mindenütt van valaki, akit ruha, vas és európai cikkeket elárusító üzletek, 
mert erős európai keretien van az élet. Oyárvá- szükség esetén előhoznak s aki tud angolul. Ez mindegyik elég tiszta, virággal díszített, csak 
rosok ezek, sok ipartelepe van itt a japánoknak, az egyik oka azután, hogy az utazó kellemes valamennyi hideg, amint minden japáni ház 
a gőzösök itt rakják ki a nyers vasat, melyet a benyomásokat nyer az országban. belseje.
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amúgy is gyéren esett borravalóból. Az 
intelligens közönség mindenben hozzájárul 
a gazdák terheihez s ők még ezt a kis 
élvezetet is a maguk javára akarják értéke
síteni. Vagy talán sajnálják, hogy az a 
néhány szegény gyermek télen pár garast 
tud hazavinni?

*

A farsangnak már harmadik hetében 
járunk s nálunk a farsangi mulatságokról 
még szó sincs. Majd addig tervezgetnek a 
különböző egyletek rendezői, inig elmúlik 
a farsang, a mulatságok mind egy időre 
torlódnak össze s igy egynek sem lesz 
meg a várt sikere. Nem gondolnak, úgy 
látszik azzal, hogy a közönség mindig 
ugyanaz és nincs módjában egymásután 
három-négy mulatságon is részt venni. 
Nem okosabb volna azokat a farsang 
különböző heteiben arányosan elosztva 
megtartani? Bizonyára jobban sikerül
nének.

*

A tél ugyan még javában dühöng, de 
néhány hét múlva közeledik a faültetés
nek az ideje. A jó gazda mindenről előre 
gondoskodik. Nagyon helyén való volna 
tehát, ha nálunk is már most történnék 
gondoskodás az irányban, hogy a piactér 
annak idején fákkal ültettessék körül. 
Hogy a fákat a nyári szárazság idejében 
kellőképpen gondozni nem lehet, nem kifogás. 
Remélhetőleg addigra már lesz artézi 
vizünk!? A gödrök megásásának ideje 
pedig már itt is van. A fák gondozása 
sem okozna nagyobb költséget. Itt van a 
tüzőr, aki öntözés közben is teljesítheti 
fontos feladatát. Különben vannak városok, 
ahol a tűzoltóság végzi az utcaöntözést.

ASZÓDI HÍRLAP

Előfizetési felhívás.

Az

„Aszódi Hírlap"
1912. évi 111. évfolyam ára uj előfizetést 

nyitunk.

Olvasóközönségünk előtt eléggé isme
retes már programmunk és az az irány, 
amelyben lapunkat szerkesztjük; ennek 
becsületes betartására a jövőre nézve is 
Ígéretet teszünk s ez alapon kérjük a 
nagyközönség további támogatását.

Miután eddigi költségeinket a bevé
telek nem fedezték, kénytelenek vagyunk 
az előfizetési árat egy csekély összeggel 
legalább annyira emelni, amennyire ez 
költségeink fedezésére szükséges. Meg 
kell jegyeznünk, hogy ezen magasabb 
előfizetési ár a vidéki lapoknál általában 
szokásosnál, nem lesz magasabb és lapunkat 
tartalmasságánál fogva méltán megilleti.

Reméljük, hogy olvasó közönségünket 
ezen csekély áldozat nem fogja elriasztani 
attól, hogy az Aszódi Hírlap mellett hiven 
kitartson. Mi pedig ismételve kijelentjük, 
hogy lapunk úgy mint eddig, minden köz
érdekű dolognak hű szószólója leend.

Előfizetési á ra k :
Egész évre — — —  10*—  kor.
Fél „ —  —  —  —  5 —  „
Negyed . —  —  —  —  2-50 kor.

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalba 
küldendők.

Tisztelettel

az Aszódi Hírlap kiadóhivatala 

A szód.

19^2. január 21.

é̂gclal.
Mert éreztem, a hideg nagy,
S láttam, hogy az ablakom fagy.
Láttam fagyos bajuszokat,
S a hőmérő mínuszt mutat,
S mert hallottam, hogy csinálják,
A gazdák a műjégpályát,
Elfelejtve a hideget,
Elindultam, hogy majd keresek én jeget! 
Jesszusom . . Jesszusom . . . Jesszusom!

Jártam künn a Galga partján,
Sdnt játszottam tarka-barkán.
Jobbra mentem, balra mentem,
Hóban-fagyban gémberedtem, 
Ténferegtem-ténforogtam,
A gazdáktól undorodtam,
Bőgőnek néztem az eget,
Mégse’ találtam én sehol egy csöpp jeget! 
Jesszusom . . . Jesszusom . . . Jesszusom!

Jártam künn a „bikaréten“
(Kenderáztató volt régen).
Magam s ruhám hóval fedve,
Fehér mint egy jegesmedve.
Arcomról hull a verejték,
Kínomban könnyet is ejték,
S bár estem, buktam eleget
Mégse találtam én sehol egy csöpp jeget!
Jesszusom . . . Jesszusom . . . Jesszusom!

Lágyan csobog az artézi,
Szegény szemem busán nézi,
De a vágy nyugodni nem hagy,
S bár a kezem, lábam elfagy,
Megyek továbbb gyorsan, futva 
Arcra esve, orron csúszva.
Lágy illatot a szél áthoz,
Elértem már az aszódi hizlaldákhoz!
Jesszusom . . . Jesszusom . . . Jesszusom!

Ennyi viszontagság után 
Megálltam ott szörnyen bután.
Csend lakozott földön, égen,
Csak egy kutya rohant nékem,
Megijedted fölpillantok,
Gyönyörtől nagyot kurjantok,
Meleg lesz a szivem tája,
Mi ragyog úgy ? Csak nem ? De az ! egy jégpálya 
Jesszusom . . . Jesszusom . . . Jesszusom!

Szegény japánok, a nem szigorú, de kelle
metlen tél nagy részében alig tudnak dolgozni, 
összekuporodva körül ülik a melegedő edényeket, 
amelyekben faszén parázs a hőforrás. Éjjel pedig 
felveszik a háló kimonót, egy bélelt meleg ruha 
darabot, amely nélkül Nikkóban tartózkodásom 
alatt bizony én is megfagytam volna.

A japáni kis faházakat nem szabad a mi 
lakóházainkhoz hasonlítani, hanem a fészekhez, 
kerti pavilonokhoz. Szellősek, nagyon szellősek, 
vékony deszka falazatuk van, tolóajtóik pedig 
jobbára csak papírból vannak szerkesztve. Nem
csak Jokoháma vagy más nagy város európaias 
fő-utcáján, de Nagy Japán (Day-Nippon) ország
ban mindenütt igy van.

Tokyo, a főváros sem kivétel. Kövezetlen 
utcái éppen nem árulják el, hogy a fővárosban 
vagyunk. Csak a császári kastély környéke szép. 
Rendezett utcák és európais paloták vannak itten 
s ez a Sakura-dahongo cső és az Ole-cso a 
legszebb része Tokyónak, ahol az európaias 
színház, igazságügyminiszteriuni épületei emelked
nek ki. Fő-utcája a Ginza, ahol egy kis darabon 
gyalogjáró is van s kőházak is épültek, melyek 
mindinkább szaporodnak. A középületek, mind 
vasbetonból készülnek a gyakori földrengés miatt, 
ami költséges.

Nagy terjedelmű a város, igy nehéz az 
eligazodás benne, amihez a japáni feliratok is 
nagyban hozzájárulnak. A sok egyforma kis ház 
közt eleinte nehéz megkülönböztetést tenni, csak 
később szerez az ember tájékozódási érzéket. 
Kedves benne a sok szebbnél szebb park, 
melybe örömmel el jár szinte mindenki. Bámulatos 
érzékük vau a szép növények iránt s termelésük
ben mesterek.

A villamost igen szeretik, ezért zsúfoltak is 
aztán Érthető is ez, a város nagy terjedelme, 
meg az olcsóság folytán.

Igen udvariasak az érintkezésben s mély 
szerétéiről, szivjóságról tesznek tanulságot állan
dóan. Ha megkérdezi az ember, hogy valahova 
merre kell menni, hát elkísérik odáig, ha egy fél 
óráig tart is az ut. A tokyói és a vidéki nép 
közt azonban csakúgy meg van a különbség, 
mint a mi fővárosi és vidéki lakosságunk között. 
Csak építkezésükben és tisztaság érzékükben 
nincs ez meg A falusi ugyan úgy lakik, mint a 
városi s az is tiszta.

De ennek is könnyen találtam magyarázatát. 
Nem állattenyésztés a japáni földmivelés főfoglal
kozása, de nem is állítható niég csak párhuzamba 
sem a föld mi vetéssel, mely az intensiv öntözési 
rendszerrel magas fokon áll. Nálunk a kis falvak

népe, szinte együtt él állataival, mert ezekkel áll 
szoros kapcsolatban földmivelése s életmódja. 
(Emlős hús evés itt Japánban tengerihal, polip stb.)

Azután érdekes, amit Pásztor Árpád oly 
szépen leirt, hogy inig nálunk a falu népe szinte 
századokkal van elmaradva a város intelligens 
népétől, addig Japánban nincs oly óriási ellentét. 
Megtoldhatom azzal, hogy az elemi iskola és az 
egyetem közt, — akármilyen szempontból nézve 
is a dolgot, — nincs olyan ellentét, mint nálunk. 
Elemi iskoláik viszonylag magasabban állnak, 
amit persze viszont egyetemeikről nem lehet 
moi.dani. (Külföldi iskolázás). Nagyjából házi 
életmódjuk az egész országban megegyező, úgy
szintén berendezésük is, mely csak kivitelben 
tér el.

A szobák, mivel bútor úgyszólván nincs 
bennök, tágasak. A földre telepedve esznek és 
ott is alusznak. Érzik ők azt, hogy nem jól van 
ez igy és a legtöbb japánnak van már egy 
eu őpai székkel, asztallal, kályhával ellátott 
szobája. A másik gyenge oldala a japani életnek 
a konyha, milyen közönséges egy szó s milyen 
fontos. A kik mindig otthon vannak, nem tudják 
mérlegelni annak az értékét. A japánok közt is 
csak azok tudják, kik Európában jártak. Meghívott 
egy botanikus kollega az ő japáni házába, miután
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Fáradtságtól félig holtan 
Korcsolyámat felcsatoltam,
Kéjelegtem a gyönyörben,
Beszakadtam s lábam törtem!
Úgy cipeltek haza mások,
Most lázam van, delirálok,
Nem hagyhatom el a szobát,
Kínomban hát megírtam e kicsi nótát. 
Jesszusom . . . jesszusom . . . Jesszusom!

H írek .
OLVASÓINKHOZ! Technikai akadályok 

miatt lapunk az elmúlt két vasárnapon nem 
jelenhetett meg, miért is most az 1912-iki 1 . és
2 . számot összevonva a 3. számmal bocsátjuk ki 
és kérjük olvasóink szives elnézését a késedelem 
miatt. Olvasóinkat az elmaradt lapszámokért 
kárpótolni fog ju k  nagyobb ünnepi számok 
kiadásával.

A szerkesztőség 
és kiadóhivatal.

— Hymen. Dr. Piltz Józse f  acsai körorvos 
eljegyezte Bugar János galgamacsai jegyző szere* 
tetreiuéltó leányát Margitkat.

— Uj doktor. Madarász Imre, Markbreit 
Zsiguioiid Hely Deli kereskedő fia pénteken kitűnő 
sikerrel tette le a budapesti tudomány-egyetemen 
a jogtudományi 111-ik szigorlatot. Kuka szorgalom
mal, auibiiióvai, a jogtudományok iránti rendkívüli 
szeretettel készült vizsgáira, a melyeket alig 
nyolc hónap alatt fenyes eredménnyel tett le. 
Huszonegy eves korában érte el a méltán meg
érdemelt tudort fokot. Az egyébként is rokonszenves 
fiatalember utolso vizsgája sikerének Ilire osztatlan 
örömet kelteit mindenütt. Szombaton fogják a 
budapesti tudomány-egyetemen felavatni. — A 
számos gratulanshoz mi is őszinte örömmel 
csatlakozunk.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter a váci 
munkásbiztositasi választott bíróság helyettes elnö
kévé dr. Czielcszky Vilmos váci jarasbuót három 
év tartamára kinevezte. Miután az aszódi ipari es 
kereskedelmi alkalmazottak a váci inunkásbiztositó 
pénztárnál vannak biztosítva, közöljük ezen köz
érdekű kinevezést.

nem kell enni semmiből, ha nem ízlik s hogy 
csupán azt akarja, hogy én a japáni életet szinről- 
szinre lássam. Természetesen én örültem neki, 
sőt még ettem is az udvariasság szabályai értel
mében, csakhogy elmondhassam itthon, hogy
hogyan élnek a japánok.

Mindenek előtt megjegyzem, hogy mérsékelten 
élnek, részeg embert csak egyszer és egyet
láttam s ép ily mértékletesek az étkezésben is. 
Főtáplálékuk a rizs, melyet a legegyszerűbb
módon esznek meg, egyszerűen megfőzik s úgy 
eszik vagy legfeljebb a szója bab szósszal 
öntik le s mint a kínaiak evő pálcákkal esznek. 
Másik főételük a hal, melyet nyersen vagy ritkán 
sülve esznek. Elég Ízletes a „sóba- , mely
valami savanyus, huslevesfélébe főtt macarónira 
ütött tojás. Italuk a zöld tea, melyet a nap 
minden szakában viz helyett szűrésűinek. Ott áll 
a teás kanna a miniszteri hivatalban, csak úgy 
mint az egyetemen vagy a postán a szoba köze
pén levő nagy melegedd edényen s ugyancsak 
szürcsölnek munkájuk közben.

(Folyt köv.)

— Farkas Szabó Dezső szolgabirót a 
vármegye főispánja ismét visszahelyezte régebbi 
székhelyére Félegyházára. Utódja ez ideig még 
kijelölve nincsen.

— Halálozás. Királymezey Henrik nyugal
mazott püspökhatvani jegyző élete 70-ik, boldog 
házassága 50- ik évében hosszas betegség után e 
hó 9-án elhunyt. Királymezey legidősebb tagja 
volt a váci járás jegyzői karának, mely tisztelettel 
ragaszkodott kartársánoz. Csütörtökön ment végbe 
a temetése, melyen a jegyzői kar, Püspökhatvan 
küldöttsége és az elhunyt igen számos ismerőse 
és jóbarátja jelent meg. A köztiszteletben állt 
Királymezeyt nagy család, gyermekei és unokái 
gyászolják.

- -  Közgyűlés. Az aszódi betegápoló és 
szegénysegélyző egyesület f. hó 9-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését az izr. hitközség tanács
termében — sajnos — igen gyér látogatottság; 
mellett. Feuermann József elnök beszámolva az J 
elmúlt év eseményeiről, megemlékezett az elhunyt 
tagokról, akiknek nevét a jegyzőkönyvbe iktatta a 
közgyűlés. Diamant Márton pénztáritok számot 
adott a bevételekről és kiadásokról, a közgyűlés 
pedig meggyőződött, hogy az egyesület a tavalyi 
50 éves emlékünnepély óta úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg gyarapodott. A közgyűlés ezután az 
üresedésben lévő választmányi tagságra Diamant 
Mártont választotta meg, aki a pénztárnokságról 
nagy elfoglaltsága miatt leköszönt. Pénztárnok 
lett Vas József, számvizsgáló Glasner Henrik.

— Megnyitó ünnepély. A hatvani „Polgári 
Kör" e hó 6-án nyitotta meg uj, diszes, saját 
otthonát társas vacsora keretében. A közvacsorán 
tagjai közül sokan családtagokkal együtt vettek 
részt és a legkedélyesebb hangulat töltötte be a 
hatalmas társalgót. Csepreghy Ferenc elnök üdvö
zölte lakoma alatt a vendégeket, Csépány Géza 
és Szele Gábor dr. pedig pohárköszöntőkben 
ünnepelték a „Polgári Kör“ demokratikus jellegét.

— Vácz és Vidéke címen uj lap indult 
meg f. hó 14 én — Vácon. Szerkesztője dr. 
Meiszner János ügyvéd, kiadója az „Első Váci 
Sajtó* nyomdai vállalat. Kezdeményezője a lapnak 
Ivánkt Pál váci járási fősz-Igabiró. Laptársunk a 
váci járásnak hivatalos lapja, célja a közigazgatás 
egyszerűsítése, a magyar iparnak támogatása 
mellett különösen Vác város és a váci járás 
közművelődési és közgazdasági érdekeinek elő
mozdítása. Miután a Vácz és Vidéke igen kiváló 
munkatársak közreműködésével indult és azok 
további támogatására is számíthat, hivatottnak 
tartjuk arra, hogy a kitűzött célt elérje. Bő tartalma 
sok hasznos olvasmányt nyújt előfizetőinek, a 
temérdek hirdetés pedig biztosíték arra, hogy 
láptársunk hosszuéletü leend. Sok szerencsét az 
uj lapnak!

— Az aszódi iparostanonciskolai bizott
ság Bolla Lajos elnöklete mellett f. hó 14-én 
gyűlést tartott, melynek legfőbb tárgya volt a 
tanonciskola további fejlesztésének égető szüksége. 
Perényi Rezső ip. tan. igazgató előterjesztésére 
kimondotta a bizottság, hogy a népes II és III. 
tanfolyamokat egymástól különválasztja s az előbbi 
osztálynak vezetésére egyhangúlag Csekey Sándor 
r. kath. tanítót választották meg. Igazgató jelentést 
tett még arról, hogy Littván Sándor iparoktatási 
szakfelügyelő az iskolát meglátogatta, felülvizsgálta 
s a tapasztaltak fölött elismerésének adott kifejezést; 
egyben kijelentette, hogy az aszódi tanonciskola 
az állam s a főigazgatóság további jóakaró támo
gatására a jövőben is számíthat.

— Villanyvilágításunk ügyében kötött 
szerződést Pestvármegye közgyű,Ase jóváhagyta s 
igy az enyhe idő beálltával a Ganz r. t. az épí
tést megkezdi. Aszód község villanyvilágítása a 
legnagyobb valószínűség szerint május hónapban 
fogja kezdetét venni.
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— Gazdaköri bál. Az aszódi gazdakör f. 
évi január 28-án rendezi szokásos évi táncvigalmát 
a Nagyvendéglő dísztermében. A rendezőség, 
amelynek elnöke Podinaniczky Gyula báró, az 
idén is minden lehetőt elkövet, hogy a gazdabál 
minél jobban sikerüljön. Tekintettel arra, hogy 
a tiszta bevételt kulturális célokra szánták, 
közönségünk bizonyára nagyban hozzá fog
járulni a táncestély anyagi és erkölcsi sikeréhez.

Küzsfgl ügyelt.
Aszód község képviselőtestületének f. hó 

15-én tartott közgyűlésében került döntés alá a 
segédszemélyzet fizetésének javítása és az uj 
segédjegyzői állás szervezése.

Községi jegyző előterjesztette, hogy Dézsi 
Imre segédjegyző lemondott, Nemes Elek közs. 
végrehajtó pedig szó nélkül ismeretlen helyre 
távozott.

Ezen előterjesztéssel egyidejűleg előterjesztette 
javaslatát a fizetések felemelése, egy uj segéd
jegyzői állás szervezése és rendkívüli munkaerő 
alkalmazása tárgyában.

A közgyűlés Bentsok János, Némedy Béla 
és Chugyík Pál képv. test. tagok felszólalása után 
községi jegyző előterjesztését legnagyobb részében 
elfogadta s ehhez képest a segédjegyző fizetését 
200 koronával, a végrehajtó fizetését ugyancsak 
200 koronával emelte fel, s elhatározta egy rend
kívüli munkaerő alkalmazását 2 hónapra. Az 
újonnan rendszeresíteni javasolt segédjegyzői 
állás tekintetében a közgyűlés akként határozott, 
hogy annak rendszeresítését egyelőre függőben 
tartja s bár nem zárkózott el teljesen a szervezés 
niegejtésének kérdése elöl, mindazon által ezt csak 
akkor kész megtenni, ha a felemelt fizetések mellett 
betöltendő állásokra megválasztott és alkalmazott 
munkaerők sem lennének elegendők a teendők 
elvégzésére, mely esetben a járási főszolgabíró 
intézkedése lesz irányadó.

A községi írnok fizetését azért nem emelte 
fel, mert az állást betöltő azt nem kérelmezte.

Egyáltalában a közgyűlés belátta azt, hogy 
a mai viszonyok közt a fizetésemelésekre szükség 
van s e tekintetben dicséretes egyértelműséggel 
határozott, aminthogy belátta azt is, hogy az 
állásokban az utóbbi időben történt gyakori 
változások folytán községi jegyző csak úgy birta 
az ügymenet zavartalan befolyását biztosítani, 
hogy minden erejét, minden idejét — a hivatalos 
órakon jóval túl is, — a községnek és a közigaz
gatásnak szentelte.

Az állásokra a pályázatot községi jegyző 
azonnal közzététellé, a rendkívüli munkaerő alkal
mazása iránt pedig járási főszolgabirónak jelen
tést tett.

Lényegesebb tárgya a közgyűlésnek nem volt.

K ö z g a z d a s á g .
* A Gödöllői Takarékpénztár múlt évről 

elkészített mérlege szerint a múlt évi tiszta 
jövedelem 102.000 koronát meghalad s betét 
állománya több mint 200000 koronával emel
kedett.

* A Túrái Takarékpénztár részv.-társaság
múlt évi nyeresége 7009 K 46 fillér, amiből 
4%>-os osztaléknak kifizetését javasolja az igaz
gatóság ; a tiszta jövedelem egy részét a 
tartalékalap növelésére és a maradványt a jövő 
évi számlára átvinni kiváltja. A rendes évi köz
gyűlés f. évi február hó 6-án d. e. 9 órakor fog 
megtartatni Túrán, az intézet helyiségében.

* Az uj ipartörvénytervezet nyomda alatt. 
Hamarosan napvilágra kerül a löivéiiyszeikeszló 
bizottság műhelyéből az uj ipartörvény, melyet 
az elavult helyébe oly igen várnak az érdekelt 
körök. A bizottság élén Matlekovics Sándor áll, 
akinek személye garancia arra, hogy alapos 
munka készül.



ASZÓDI HÍRLAP 1912. január 21.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 
vármegye dohánytermelő 

gazdaközönségéhez!
A földáraknak, a munkabéreknek, a gazdasági 

terményeknek és az anyagáraknak az utóbbi években 
történt nagymértékű emelkedése következtében a 
dohánytermesztésnek jövedelmezősége a mai 
beváltási árak mellett mindinkább csökkenőben 
van. Másrészt pedig az a körülmény, hogy a 
napszám bérek magassága miatt az úgynevezett 
feleskertészek mind kisebb mértékben óhajtják 
magukat ezen termelési ág üzésére lekötni, mert 
munkaidejükről szabadon rendelkezve mint nap
számosok többet tudnak keresni más munkánál, 
mint a dohánytermelésnél, a dohánytermelés 
maga rövidesen válságba kerülhet. Ennek a 
következménye nemcsak az lehet, hogy Magyar- 
országnak ez a virágzó termesztési ága a mini
mumra redukálódik, hanem egyúttal az is, hogy 
a dohánytermesztő gazdáknak a dohánytermesztés 
érdekében eddig tett nagy összegű befektetései 
kárba vesznek.

A gazdatárvadalom azon szervezeteinek, 
amelyek működési területén a dohánytermesztés 
nagyobb mértékben űzetik, kötelességük még ide
jében felhívni az illetékes köröknek és maguknak 
a gazdáknak is figyelmét a várható káros követ
kezményekre és megállapítani azokat az orvos
szereket, amelyekkel a bajt megelőzni és csökken
teni lehet. A Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének központja tehát elhatározta, hogy 
ezen ügyek megbeszélése végett az ország dohány- 
termeléssel foglalkozó vidékeinek központjaiban az 
érdekelt gazdák és a m. kir. dohányjövedéki 
igazgatóság bevonásával értekezleteket fog tartani, 
amelyeken a gazdák a fennálló bajokat és az 
azok megbeszélésére alkalmas módokat meg
beszéljék.

Ezen értekezlet helyéül Czegléd r. t. város 
tűzetett ki, hol az értekezlet f. é. február hó
11-én (vasárnap) d. e. 10 órakor

a városház termében
fog megtartatni.

Az értekezlet rendezésére egyesületünk 
kéretett fel, mely azt Czegléd város tanácsa, I 
mezőgazdasági bizottsága és az ottani gazdakörrel 
egyetértőig teljesiti.

Ezen értekezletre tagjainkat, gazdaköreinket, 
dohánytermelő és dohánytermelés iránt érdeklődő 
gazdatársainkat meghívjuk és kérjük, hogy az 
értekezleten személyesen megjelenni és ott nehéz 
helyzetüket feltárni szíveskedjenek, hogy a dohány
jövedéki központ jelenlévő kiküldött képviselői a 
dohánytermelők panaszáról és kívánságáról a 
legközvetlenebb módon szerezhessenek meg
győződést. i

Felkérjük azokat, akik ezen az értekezleten 
meg fognak jelenni, hogy egyesületünk titkári 
hivatalát (Budapest Vármegyeház) erről legkésőbb 
február hó 4-ig értesíteni szíveskedjenek.

Gróf Keglevich Gábor, sk.
elnök.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.
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A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

Apró hirdetések.
Minden apró hirdetés 50 fillér.

M egfelelő bolthelyiséget keresek lakással, vagy 
anélkül Aszódon a Fő-uton. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba keretnek.

B

V

^torozott szobái külön bejárattal keresek február 
elsejére. Ajánlatok a kiadóba intézendók.

arrógép keveset használt olcsón eladó. Cint 
a kiadóhivatalban.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

tíz M i  jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, 
bútort, ruhát és minden szük
ségeset. -  H i r d e s s e n

a z  A szódi H írlap b an .

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.

Bárhol h ird etett könyv
vagy zenemű ugyanolyan árban 
□  □  beszerezhető az □  □

Aszódi priSfi-ttyotnda
könyv- és papirkereskedésében  is.

KIADÓ LAKÁSOK
címei megtudhatók 

a kiadóhivatalban.

-------------  minden nagyságban es kivitelben kaphatók -------------

DIAMANT MÁRTON vaskereskedőnél
f

Telefon 9. szám. A S Z Ó  D O  N i  Telefon 9. szám.

♦ Táncvigalmi meghívók ♦
és egyéb nyomtatványok legjutányosabban, 

legszebben és leggyorsabban készülnek az

♦ Aszódi Petőfi-nyomdában. ♦ 

l D É N E S  JENŐ  -  A S Z Ó D *!
► 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 Mc. C orm ick am erikai m ezőgazdasági gépgyárak képviselő je . ^

^  : Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. -  ^

◄ S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s !  «

Világhírű állandóan égő

Premier-kályhák
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