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Tanítók fürdője.
Nehéz időket élünk!
A társadalomnak minden egyes rétege,
minden egyes osztálya küzd a megélhetésért,
küzd anyagi boldogulásáért. Majd mindegyiknek küzdelme jogosult, mert hisz a
kor igényei és a fokozódó drágasággal
szemben a régi jövedelmek igazán kevésnek bizonyultak és mégis mily különös,
hogy tán egyik osztály küzdelme sem
birja annyira a többiek rokonszenvét, mint
a tanítóké.
M i ennek a magyarázata?
A minden ember szivében lakozó
igazságszeretet; amely látja azt a nagy
igazságtalanságot, hogy azok, akiknek kezeiben van letéve a nemzetikultúra fejlesztésének legnagyobb része, akik nemcsak
az iskolában, de azon kívül is az ingyenmunkának egész sorozatát végezik, a velük
egy kvalifikációju egyébb hivatalnokokkal
szemben igazán koldus módra vannak
díjazva.
Igazán bámulatra és tiszteletre méltó a
tanítók ezen küzdelme az élettel s általunk
meg nem érthető művészet kell ahhoz,
hogy
1000— 1200
koronás
fizetésből
naponkint jóllakni, társadalmi állásának
megfelelően öltözködni és gyermekeit tisztességesen felnevelni, hogyan képesek.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nSomdában,
Aszód, Főút i)82, szám.
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fizetendők

dijak

előre

A niagyar társadalomnak ezen állapo- sem, nemhogy heteket tölthetne bármely
tokát tovább tűrnie nem szabad, hanem tanító.
rokonszenvvel
kell
kisérnie a tanítók
Törekvésük tehát oda irányul, hogy
küzdelmét — a jobb megélhetésért. Meg egy olcsó s minden tekintetben a legminikell gondolnunk azt, hogy az anyagi gond málisabb árszabást alkalmazó házi kezeaz iskolába is elkíséri a tanítót, akinek lésben maradó, tehát zónafürdőt létesítenek
még a továbbképzéshez szükséges kellékek a Tanítók Fürdőjével, ahol nyáron üdülést,
beszerzésére sincs meg a kellő anyagi pihenést és a fürdőzés révén gyógyulást
ereje. Pedig legdrágább kincsét — gyermekét, találhassanak a tanítók s más hivatali kör
annak is nemesebb részét, gyermekének ben és foglalkozási ágban dolgozó szerélelkét bizza tanítójára a társadalom.
nyebb vagyonú közönség. Természetesen
De nem csak a fizetésben való egyen- úgy, hogy a biztosítható kényelem és
ranguságért küzd a tanítóság.
szükséglet kielégítése mellett a megszokott
Igazán
bámulatos
az
energiájuk, otthoni kiadásaival és költekezéseivel arányNyomorult fizetésükből létesült az Eötvös- bán a fürdőjükön is megélhessenek,
alap, amely ma már milliók felett rendelA tanítók fürdője tehát nem kizárólag
kezik.
a tanítók üdülő és gyógyuló helye lenne,
Most
fáradoznak
egy tanitó-bank hanem az egész nagy társadalomé,
létesítésénés ugyancsak most indítottak
Ezen elnevezéssel és az ő befolyásuk
mozgalmat a „Tanítók Fürdője" szervezése mellett való kezeléssel tisztán annak állandó
érdekében. A lelkészek 35, a tanítók olcsóságát és nyerészkedés nélkül vezetését
57%>-a hal meg tüdő és egyéb légzőszervi kívánják biztosítani, mi által a tanítókkal
bajban, ami a rossz, sokszor poros leve- együtt a
nagyközönség
javát akarják
göjü tantermekben végzett munkának és szolgálni.
pedig a légzőszervekkel való munkának az
Evégből „Tanítók Fürdője és Tanulók
eredménye.
Nyaraló Telepe
Részvénytársaság" cim
Mi sem természetesebb, mint hogy alatt részvénytársaságot létesítenek, amelyközülük nagyon sokan szorulnak arra, nek alapitói a Székelyudvarhely határában
hogy a szünidőben üdüljenek, gyógykezel- levő „Szejke" fürdőn egy téli és nyári
tessék magukat. De a mai fizetésből gyógyfürdőt, folytatólag pedig a Nagybacon
hazánk bármely fürdőjében még napokat (Erdővidék, Háromszékmegye) község hátá
fodros víztükrökön. A városban, bár imitt-amott kitűnők, ezért az amerikai hírhedt vasutsebességek
a Canadára oly jellemző taházak is feltűnnek, sem valami említésre méltók. A Buffaló—New-
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széP Pal°tasorok árnyékában jár-kel a yanki Yorki vonalon jár néhány olyan express, melynek
T c m U K d l L U I U K I I U • népség az aszfa||0S járdákkal szegett keramitos jó hírében sütkérezik Amerika bizony sokszor
(Ú tleírás.)
utcákon. A fő-utcákon villamos jár a fényes lassú vonatainak legtöbbje. De általában több
Irta. Dr. Bezdek József állami főreálisk. tanár.
középületek és bankpaloták, továbbá a hotelek jót lehet róluk mondani s a keleti részeken
(Folytatás.)
12.
között.
kitűnő berendezésük van. A szerencsétlenségek
,
.......
Pár ‘cr vonal.
vonal Vonalunkat
Vonatunkat sem oly/ számosak,- ha a a vonalak s vonatok
A kanadai uj, szinte történelem
nélkül.
Innen indnl k.Lrí aa Pác,
csinos városok a modern dolgokkal gazdagon eleinte, inig az a parthoz !v<izel jár, csak egy hosszal
llozza ves*zllk, Ugyancsak
csinos varoson,
muucm
*> *
,
t,xc,.hu mi|i:a
pnv meg, hogy nincsenek a kocsikban megkü önbózfelszerelt, múlt nélküli intézmények és .mézetek, mozdonyór.as húzza, késohb pedig meg egy
B
«
f
a lakatlan területeken gyéren elszórt apró csupán tolja, amidőn a palya emelkedése kívánja. Az ul eteti. osztályok s az un népség a ha o és sálon
né^
fa
kóló
épül. telepek a felhő- kezdetén komor fenyvesek köz. járunk, melyek kocs.kban k m., el magát az egyenlőség hazajaaÍcóókka gazdagon megrakott, sürü.akosságu közé a füzek tavaszi napfényre kipattant barkás bán. az alsóbb osztalyuaktól.
vidéken épült, nagyszerű technikai alkotásokkal csoportjai helyezkednek el. Ebben a szép erdős
E kis idő alatt vonatunk a Fraser-canon
bővelkedő ^hatalmas kikötő városok és azután a tájban gyönyörködik az ember a kenyeln.es völgyeben a Cascade Range-en. át a Thompson
föld na zár ajándékai a bányatelepek mind csak- kocsiból. Kényelmesek itt a vonalok, mert nagy völgyébe jutóit, hol mindenütt csak kisebb
úg? eb lincselik az 'embert! mint a természeti utat tesznek meg rendesen az utasok. Hálókocsi helyeket érint. Olacier-nél a vasúttársaság szép
B.y * ‘
.,
. .
’
,.élkUl alig-alig utazik valaki s az étkező kocsit hotel e nyújt menedeket a Great Glac.er-t látni
a
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megtekinthessük, Észak-Amerikan at Vancouvertől
kt
vr 11
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/xr
New-Yorkba
a ^
Canadian
Pacific
(Vancouver —
r\
u \d
i
t' i n
aa
/ii (( ia' \
Quebec)
Railway
vonatával
Canadán
(Buffalóig),
majd New-York államon át fogunk utazni.
Vancouver körül szép őserdők koszoruz.a
bércek emelkednek, melyek bizonyos északias
komolysággal, de barátságosan tükröződnek a
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c7akAS7han lehet ahol még az úgy- is felismerni, mert az állomásokon és a palya
fenntartott szakaszom! len
K - , y
,, „ •
.
e
♦ík u i , i,;t,
tt rátin
mellett is nyilakkal
s névvel ellátott
nevezett
rago dohánvt
uoiiduyi is szabad élvezni. Jeges
j *
j
, m , táblák
, . . jelzik
c . ,.
\víz,
/i7 fnváhhá
a kocsi végében
a Stcphcn
tovaooa tiizhelv
mznuyuis
f . azokat.
4, _ ,,. Gyönyörű
,
o Drij, hegyóriás is Ficld
úgy, hogy aki akar, teát . egyebe,
is fozhe közelében
Majd aBr.H-Columb.a
hótaka la
magának. A vasúton a jegyeket avona.veze.ö
bércé, mellett, egy nap. uután Banff festő,
kéri számon, a kocsiban pedig egy néger .nas aja.ban (hőforrás a canada. nahónai park) lel.
alkalmatlankodik.
A pályák sem
m.ndenutf örömé, a szemlélő, mm.an
átkel, a Gold-.
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rában levő „Uzonka“ fürdőn pedig üdülő
nyaraló telepet és gyógyfürdőt létesítenek,
ahol a legszerényebb igényekkel és anyagi
eszközökkel rendelkező közönség is minden
tekintetben megelégedéssel tölthesse el az
ezen célra
rendelkezésére
álló idejét,
enyhülést és gyógyulást nyerhessen az
orvosok által itt gyógykezelhetőknek meg
állapított bajokra.
A részvénytársaság alaptőkéje 1,000.000
korona, mely 40.000 drb. egyenkint 25 K
névértékű előmutatóra szóló részvényből
alapittaíik.
Alapítási
költségek
fejében
részvényenkint 1 kor. fizetendő.
A részvénytjegyzők kötelesek a részvény
árából 10 koronát és az 1 korona alapítási
költséget, összesen 11 koronát a részvényjegyzés alkalmával postán a részvénytőke
kezelésével megbízott „Udvarhelymegyei
Takarékpénztár R. T .“ pénztárába Székelyudvarhelyen beküldeni, a fenmaradó 15 kor.
pedig 5— 5 koronás havi részletekben is
fizethető, de legkésőbb 1912. évi julius
hó 5-ig feltétlenül befizetendő.
Alapítási tervezet s a részvényjegyzésre
kibocsátott ivet különben bármely tanító
szívesen bocsát rendelkezésére az érdek
lődőknek.
Mi sem természetesebb, mint hogy a
tanítók számítanak arra, hogy jóakaróik, a
nagyközönség, különösen a pénzintézetek
részvényjegyzéseikkel lesznek segítségükre
tervük megvalósításában.
— ö.

Levél a szerkesztőhez.
Kedves Szerkesztő U r!
Néhány hét óta mind sűrűbben, a többi
közt ma is, igaz lelki örömmel olvasom a
fővárosi hírlapokban Aszód nevét, kapcsolatban
azzal a gyönyörű tervvel, a mely a legméltóbb
monumentummal, egy fényes kultúrpalotában
elhelyezendő főgimnáziummal akarja megörökí
teni Petőfi Sándor emlékét. És miközben magam
Selkirk- és Purcel-Range-n. (Rocky Mountains.)
Innen Calgary és Medicine. Hat után a prairieken robog a vonat szép farm-ok közt Winnipeg
felé, ahonnan az észak-amerikai nagy tavak
sziklás vidékén Toronton át fut a Niagara víz
esésig. (Buffalo.) Innen a mi sik vidékeinkhez
hasonlóan, müveit vidéken megy Syracuse, Albany
felé a Hudson partján New-Yorkba. (Az egész ut
4 és fél nap.)
Winnipeg városában egy egész délutánt
tölthettem, egy velem utazott farmerrel. Elmondta,
hogy mily jól terem a föld s hogy mily oksze
rűen gazdálkodnak. Főtermény a búza, de csekély
állattenyésztésük is van. A tél zord lévén, csak
a jószág marad kint a farmon (tanya), a farmerek
a városokban telelnek. Szinte megirigyli őket az
ember, mikor látja Winnipeget, ezt a tetötől-talpig
uj tiszta várost, amely olyan, mintha most vették
volna ki a skatulyából. Pályaudvara és egyéb
középületei mind monumentálisak. Épületei és
utcái tiszták,* melyeken a vadonat uj villamosok
és kocsik futnak. Olyan tekintélyes rendőröket
sehol a világon nem láttam, mint itt, ahol a
válogatott szép szál legények elegáns bundába
* Aki a gyalogjáróra köp, azt 2 5 - 50 dollárra (1 2 5 250 kor.) büntetik meg, de ott szükség is van e szigorú
rendeletre, különben hamarosan piszkos lenne.

ASZÓDI HÍRLAP
is szerény munkásává szegődtem ennek az egész
ország figyelmére és hálájára méltó mozgalom
nak, nagy csodálkozással és még nagyobb
keserűséggel látom, hogy erről a mozgalomiól
eddigelé éppen csak az Aszódi Hírlap nem
vett tudomást. Idestova három évtizede lesz,
hogy én is próbálkoztam Aszódon egy szerényke
heti újsággal és az enyészettől megmentett
néhány szám tegyen tanúságot róla, hogy
Aszód életének nem volt egyetlen, bármilyen
vonatkozású és bármilyen jelentéktelen mozanata,
amelyet hallgatással mellőztem volna. Azóta is
elmulhatatlan szeretettel kisérem szülővárosomat
fejlődésének lassú utján, amelyre most határ
jelzőnek fényes palotát készül emelni a közönség
lelkesedése és ragaszkodása a múlt tradíciók
hoz. Ebből a munkából az Aszódi Hirlap-nak
nem szabad hiányoznia! Nem volnék igazi
hírlapíró, ha egy percig is azt hinném, hogy a
fővárosi sajtónak ebben az ügyben tanúsított
dicséretes buzgalma mellett Aszód nagy ünnepe
könnyen nélkülözheti az Aszódi Hirlap-ot, mert
éppen mint vén újságíró nem kicsinyelhetem le
egyetlen, bármily szerény, de tisztességes sajtó
orgánumnak munkáját, hozzájárulását, segítségét
sem. Azért, ha netalán volnának személyi
momentumok, amelyek eddig tétlenségre kész
tették Önöket, az ügy érdekében nagyon kérem,
kegyeskedjék ezeket egyelőre félretenni és
álljanak igyekezetük, tudásuk teljes fegyverze
tével a csatasorba, mert ki tudja, vájjon lesz-e
még alkalmunk ilyen Aszód város jövőjére
messze kiható szép harcot végig harcolni!
Budapest, 1912. jan. 31.
Kollegiális tisztelettel
Gerö L ajos

1912. február 4.

Közbiztonság.
Közbiztonság szép szó, nyugalmat kelt bennem,
Csak hiba, hogy érte messzire kell mennem.
Mert itt nálunk, sajnos, nem áll erős lábon,
És hogy megjavítsuk, az a kívánságom !
Megrögzött szokása régen a magyarnak,
Hogy ami az övé, soha sem látja nagynak.
Meg sem is dicsérné, semmikor, semmiért,
De mindent gáncsolni, agyonbirdlni ért.
Távol legyen tőlem, célzatosság, érdek
(Hisz az ember gondja amúgy is töm érdek!)
Lerázom magamról régi rossz szokásunk,
De azt akarom, hogy mindent tisztán lássunk.
Múlt vasárnap este, gazdabál volt épen,
Tekintetem hízott színes tarka képen.
Mulatók zajába hangos kiáltás tör,
Erősen berúgva kurjongat a rendőr!
A két éjjeli őrt kidobták az ajtón,
Baktatnak lefelé a bakterszalajión.
Méltatlanság miatt hangjuk szinte siró,
Benn a báltetemben a tiizőr, kisbiró.
Mi történik most ha valaki m egtámad,
Mi lesz veled, hogyha kigyullad a házad.
Mig oltani jönnek, minden holmid elég,
M eggyilkolnak százszor, s nem j ő senki feléd !

a Budapesti Hírlap belső munkatársa.

Közbiztonság szép szó, nyugalmat kelt bennem !
Közöljük a fenti levelet, mert úgy véljük, Csak az kár, hogy érte messzire kell mennem!
hogy a főgimnázium ügyének ezzel is szolgálatot Mert nálunk Aszódon nem áll erős lábon,
teszünk. A levél szemrehányó tartalmát azonban
És hogy megjavítsuk, az a kívánságom !
el nem fogadhatjuk, mert ez minket legkevésbbé
sem illethet. A levélíró urnák figyelmét bizonyára
elkerülték mindazon cikkek és egyéb közlemények,
amelyek a főgimnázium érdekében lapunk több
számában is megjelentek. Hogy legutóbb a fő
gimnázium ügyét nem tárgyalhattuk, csak azon
sajnálatos körülménynek tulajdonítható,
hogy
— P etőfi-est Aszódon. Nagyszabású Iro
illetékes helyen törekvéseinket nem méltányol dalmi esemény küszöbén áll Aszód és vidékének
ván, velünk mitsem közöltek, úgy hogy mindarról, közönsége. Ugyanis a főgimnázium céljaira a
ami a főgimnázium érdekében az utóbbi napok Petőfi-társasag és több fővárosi művész közre
ban történt, mi is csak a fővárosi lapokból j működésével irodalmi estély lesz rendezve, amely
értesültünk. Örömmel nyugtathatjuk meg azonban nek napját és programját csak a tegnap esti
a levélíró urat, hogy ezentúl is a legnagyobb értekezleten határoztak e l; az értekezlet határoza
odaadással kívánunk szolgálni ez ügynek, amely tait technikai okokból csak jövő számunkban lesz
nek fontosságáról mi is teljesen meg vagyunk módunkban közölni olvasóinkkal. Kiszivárgott
győződve.
hírek szerint a Petófi-társaság tagjain kívül még
A szerkesztő.
Jászay Mari, Medek Anna, Hubay Jenő és több
művész fog közreműködni.

H íre k .

vannak felöltözve. Ezen a vidéken sok a kiván
dorlóit magyar s közelben egy magyar telep is
van. Sajnos, mert amig itt — igaz hogy géppel,
kényelmesebben — művelik a földet, otthon a
föld nincs alaposan megmunkálva s szaporodnak
a nemzetiségek. Keresni pedig, egy ottani ember
mondta, odahaza ha olyan szorgalmasan dolgozott
volna s olyan szeiényen élt volna, kevesebb
fáradtsággal többet keresett volna. Angolos
külsőt nem mutat a különben igen forgalmas és
szép város. Toronton azonban már erősen látszik,
különösen amerikai volta. Gyárváros ez már
Winnipeghez képest s természetesen nagyobb is
annál, mivel nagy forgalmánál fogva kereskedelme
is élénk. Niagarát látni ki ne vágyna, mikor csak
nehány órai vasúti utazás választja el az embert
tőle. A határállomás Niagar-Falls (Dominion of
Canada és az United Stats of N. A. közt) köz
vetlen közelében van, de Buffaio-ban szokták az
utat megszakítani. Az éj csendje — mar amenynyire erről szó lehetett Amerikában — nehezedett
a városra s nyitott ablaknál lestem, hogy halljam
a világhírű vízesés zúgását, de hiába, még a
Niagarai állomásnál sem hallatszik nagyon erősen
a zugás, mely mély sziklafalak közt megy végbe
s kezdetben óriás méretei dacára sem meglepő.**

Csak mikor lemegy az ember a mélybe, vagy
kiáll egy szirtre látni ennek szépségeit s nagyságát,
melyhez nagyszerűségét tekintve kevés folytonosan
működő ily természeti jelenséget ismerünk.
Buffalo már igazi amerikai város. A vonat az
utca forgalmába vegyülve fut az állomásra, ahol
már roppant nagy a forgalom. A házak magasab
bak sokszorta a mieinknél, az utcai forgalmat
úgyszólván minden utcában levő villamos élénkíti
meg. Gyönyörű palotaszerü épületei is említésre
méltók. Múzeuma és könyvtára ott is nagy hírű,
magam is megnéztem benne a reánk magyarokra
vonatkozó müveket. A város határában pedig, a
Niagara-felé, mellyel szinte összeépült, hatalmas
gyártelepek hirdetik az amerikai ipar diadalmas
haladását. Ehhez az ipartelepekhez és az ide
szállított szén, petróleum napfényre hozásához
nyújtunk sajnos, mi is segédkezet, ahelyett, hogy
a mi föld-gázainknál foglalkoztatnánk a munkás
kezeket. Mert bizony ma már az ipar és ipari
pályák is nagy jövő elé néznek idehaza is.
De menjünk utunk végpontja felé a felhő
karcolókhoz, amelyről oly sokat hallottatok, hogy
azt nem is ismétlem. Talán azt jegyzem meg
inkább, hogy milyen praktikusság van ott min
denben, hogy az óriás forgalmat sehol sem bonyo
** Mindenesetre, mikor csendes volt a vidék, nacvon lítják oly szépen le, az utcai közlekedés sehol
messzire lehetett azt hallani, de ma már nem.
sem oly kényelmes, mint ottan.
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— Dr. Bezdek József budapesti főreál
iskolai tanár, akinek tollából a mai számunkban
befejezett kitűnő tárcát közölhettük, f. évi január
hó 26-án nagyszámú közönség előtt érdekes elő
adást tartott szülővárosában, Vácon — Kelet
országáról. Előadásában földkörüli utjának első
részét igen vonzóan ismertette egy órán át. A
közönség lelkes tapssal, elismeréssel honorálta
előadását, amelyet február 8-án folytatni fog.
— H ázasság. Hrabovszky Olgát, özv.
Hrabovszky Rezsőné szeretetreméltó leányát f.
évi február hó 11-én vezeti oltárhoz az aszódi
r. kath. templomban Milu Kornél m. kir. posta
tiszt Vácról.
— Villanyvilágításunk ügyében most már
határozott hirt közölhetünk olvasóinkkal, ügy a
vármegye, mint a ministerium jóváhagyták az
erre vonatkozó szerződéseket s igy a kemény
fagyos időjáráson kívül most már mi sem áll
útjában Aszód község villanyvilágításának. Értesü
lésünk szerint, amint az időjárás annyira kedve
zőbbre fordul, hogy a szabadban való munkát
megengedi, azonnal hozzá látnak a vezeték
felállításához. A legrosszabb esetben is azonban
már f. évi május elején villanyvilágítás lesz
Aszódon. A közönség jól tenné, ha a belső házi
vezetékeket már most előre elkészíttetné, úgy
hogy az a külső vezetékhez mindéi! feltartóztatás
nélkül hozzákapcsolható legyen. Természetes az
is, hogy minél szakszerűbb és pontosabb a belső
vezeték, annál kevesebb kellemetlenség fordulhat
elő világítás közben.
— Közgyűlés. Az aszódi Polgári Kör ma
február 4-én d. u. 4 órakor fogja saját helyiségé
ben megtartani évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Pénz
tári elszámolás. 3. Jegyzői jelentés. 4. Tisztujitás.
5. Indítványok. A közgyűlést este 8 órakor köz
vacsora követi, amelynek részvételi ára K 2 40. Mint
értesülünk, a közvacsora igen látogatottnak Ígér
kezik, amennyiben tömegesen Írták alá helybeli
polgárok az erre szóló meghívót.
— Rónay Kamill nyugdíjban.
Mint
értesülünk, Rónay Kamill kúriai bíró, a pestvidéki
törvényszék elnöke legközelebb nyugdíjba vonul.
A kiváló bíró távozását sokan, köztük a mi
vidékünkön esküdtbirák, sajnálattal látják. Itt
említjük meg, hogy a pestvidéki törvényszék leg

Egy középiskolát, a Cyti College-t mutatom
be, melynek berendezése páratlan. Nagy kénye
lemben vannak a hatalmas épület csoportban a
tanulók, ahol a tanulmányok mellett nagy gondot
fordítanak a testedzésre is. Egy hatalmas uszócsarnok van ott és mindenkinek meg kell tanulnia
úszni is és naponkint egyszer körülusszák a
medencét. Emellett sokat játszanak és ezt mind
oly ügyes beosztással, hogy a tanulásra is marad
elég idejük.
Hiszen tanulhatnak könnyen, mert nem
csak az iskolába, de a jól felszerelt múzeumokba
is szorgalmasan járnak. Ott megismerik a természet,
a múlt és a technika remekeit.
Szükségük van erre is és egyéb jó beren
dezésekre, mert New-Yorkban, ebben az óriási
városban különben nem volna olyan eredmény,
mint igy.
Az utca élénk forgalma szinte állandóan
feltűnik nekünk, kik azt nem szoktuk meg,
niég akkor is, ha több időt töltve már
eltávozunk.
Földalatti, földfeletti és a föld színén járó
vonatok, robogó fogatok az utakon, a vizen
pedig a sok gőzös jelzi, hogy itt sok ember él,
óriási munkába merülve.
A lagjártabb tengeri utón (az Atlanti északi
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közelebb a budai oldalra fog átköltözni. Budán
a Kacsa-utcában építenek a törvényszéknek uj
igazságügyi palotát. Az idea a legszerencsétlenebbek
egyike, mert a vármegye a Dunán innen fekszik
s ezért, akiknek a törvényszéken lesz dolguk, a
keletin, vagy a nyugati pályaudvaron érkeznek s
a Dunán át kell hosszú utat tenniök, mig a
törvényszékhez érnek.

— Az aszódi gazdakör bálja úgy erköl
csileg, mint anyagilag várakozáson fölül sikerült.
A tiszta jövedelmet a gazdakör közművelődési
céljaira fordítják. A fölülfizetéseket ezennel köszö
nettel nyugtázza a kör vezetősége. Felülfizettek:
Dr. Galambos József 7 koronát, dr. Preszly
Elemér 6 koronát, Chugyik Pál lelkész, özv.
Haraszty Pálné, Kálmán Bertalan 3—3 koronát,
— Gazdabál. Ikladon f. évi február hó Lőwy Manó, Matolcsy Kálmán, Walla Ákos,
8-án,. a Juhász-féle korcsmában nagyszabású Reiner József, Bencze Mihály 2 —2 koronát,
gazdabált rendeznek, amelynek tiszta jövedelmét Masznyik Pál 1 koronát, Ondrik János, Topaj N.
5 0 - 5 0 fillért.
az ottani ev. egyház orgonaalapja javára fogják
fordítani. A szünetben tréfás előadást és amerikai
— Villamos vasút Budapest és Aszód
árverést tartanak. Jegyeket az aszódi gyógyszertár között. A budapesti h. é. vasutak rt. budapest—
ban is lehet előre váltani.
gödöllői vonalának múlt évi november 26-án
tartott mütanrendőri bejárása alkalmával, Gödöllő
— Óvakodjunk orosz kevert és orosz
csiraképtelen répamagvak forgalomba hozatalától és Besnyő község érdekeltsége, valamint a
és vásárlásától. Megbízható répamagvakban ez Korona-uradalom jószágigazgatósága, a közigazga
idén nagy hiány állott be és ezért igen sok orosz tási bizottság kiküldötteinek támogatásával azt a
eredetű répamag kerül eladásra Bisenzi, sőt Qued- kérelmet terjesztette elő a kereskedelmi minisz
linburgi cégektől is. A gazdasági egyesület állást
terhez, hogy a múlt évi március hó 7-én
foglalt ez ellen és a gazdákat nagy károk ellen
megóvandó, nemkülönben az állattartás és állat- közigazgatásilag bejárt gödöllő—besnyői meg
tenyésztés érdekében kijelentette, hogy ama mag hosszabbítást építtesse ki és a társaságot utasítsa,
kereskedők és viszontelárusitók, kik répamagot hogy a vonalnak Aszódig való meghosszabbítását
akár a faj, akára származás hamis megnevezése ezzel egyidejűleg tervezze meg. Tekintettel arra,
alatt adnak el, csalást és büntetendő cselekményt
hogy a vonalnak csupán Besnyőig való meg
követnek el. Egyszersmind felkérte a gazdasági
egyesület a többi testvéregyesületet is, hogy eme hosszabbításával sem a vidék, sem az érdekeltség
határozatához csatlakozzanak és a gazdaközönséget teljes kielégítést nem találna, most már Gödöllő,
a leghathatósabb módon óvják attól, hogy kétes Aszód, Iklad és Domony községek közös kérvény
eredetű, avagy csiraképtelen és vegyes orosz-répa ben fordulnak a Közigazgatási bizottsághoz, hogy
magvakat vegyenek.
hathatósan támogassa a kereskedelmi miniszternél
— Ujoncbál. A galgahévizi újoncok a Spitzer- a községek ama óhaját, miszerint kötelezné a
féle vendéglőben f. évi február 4-én táncvigalmat Budapesti h. é. vasúttársaságot a Gödöllő—besnyői
vonal kiépítése alkalmával arra, hogy a vonalat,
rendeznek, Péli István biró védnöksége alatt.
záros határidőn belül, Aszódig építse ki. — E
— Helyreigazítás. Legutóbbi számunkban
célból községünkben kérvény ivet köröztettek,
a szedő hibájából tévesen közöltük az Aszód és
amelyet számos aláírással ellátva községünk
vidéke jótékony nőegylete közgyűlésének a napját.
elöljárósága illetékes helyre fog juttatni.
Az egyesület közgyűlése ugyanis nem január
31-én volt, hanem még csak február 7-én, szerdán
d. u. 4 órakor lesz, a leány nevelőintézeti gazda
sági tanfolyam társalgó térim ben.
— Tüzoltóm ulatság. A galgagy rki önkéntes
tűzoltó-egylet saját fejlesztési céljaira a Goldmannféle kastély összes termeiben táncmulatságot
rendez. A rendezőség élén Melczer Dezső lelkész,
Okolicsányi Vincze
jegyző, Bezdek Kálmán
állatorvos és Szuhofszky Béla tanító állanak. A
mulatság előreláthatólag úgy anyagilag, mint
erkölcsileg jól fog sikerülni.
része) kell még most vég g hajózni, hogy a
kikötő bejárata előtt lévő íatalmas Szabadság
szobortól vissza térhessünk újra Európába. A
visszatérés persze a jó gőzölök segítségével — a
téli hónapokat kivéve — itt is nagyon kellemes*
(6 napig tart.) Lehet ugyan, hogy az elválás is
fokozza azt, hogy szeretettel tekint az ember arra
a vizre, — mely bár gyakian oly veszélyes —
engem mégis oly hiven szolgált 90 napig.
Cherbourg-ban kötöttem ki Európa földjén
és a szép jól megművelt normandiai síkságon
utaztam el Párisba, ahol eltöltve még néhány
hetet visszatértem szép hazámba, hogy feldolgoz
zam gyűjteményeimet s a sok érdekes tapasztala
taimból elmondjak egyet-mást azoknak, akiket
érdekel.
* Az utazási költségekre vonatkozólag tájékozásul
a következőket jegyzem meg. Földközi tengeri kikötőkből
Colombóig 900 kor. az I. oszt. és 700 kor. a II. oszt.,
Jipánig 1350 illetve 100 dxor (a szibériai vasúton I. oszt.
Wientől Japánig 1000 kor. ellátás nélkül,, addig a hajón
az árban benne van az is.) Japántól Eszak-Amerikáig
1000 kor. az I oszt. (itt csak a japáni gőzösökön van II.
oszt. az 500 kor., az I. oszt. 700 kor.) A pacific vasúton
300 - 350 kor. az expressz dij. Az amerikai vonalon az
évszak és a hajófülkétől függ az ár, de 300 koronától fel
felé már jó gőzösön lehet utazni. Ausztráliába 900—1400 kor.
a viteldij Európából.
Vége.

K özgazd aság.
* Az Aszódi kereskedelmi bank és
takarékpénztár r. t. ma vasárnap f. hó 4-én
d. e. 11 órakor tartja II. évi rendes közgyűlését
saját helyiségében. Mérlege szerint az idei tiszta
nyereség a tavalyi
nyereségáthozattal együtt
20,802 44 korona. A közgyűlés rendelkezésére
marad — az alapszabályszerü levonások után —
15,020 41 korona. Ezen összeget következőképpen
javasolja felosztani az igazgatóság: 10,000 koronát
osztalékra, azaz részvényenként 10 koronát
(5o'o); tartalékalapra 4339 88 koronát, a fenn
maradó 626*53 koronát pedig a jövő évi számlára
kívánja átvinni.
* A Túrái takarékpénztár r. t. II. évi
rendes közgyűlése f. évi február hó 6-án d. e.
9 órakor lesz megtartva az intézet saját helyi
ségében.

Kiadóhivatali üzenet.
— F., Budapest. Amióta Aszódon is megdrágult a
tej, munkatársaink egy része és nyomdászunk nem tudtak
a régi fizetésből megélni; igaz, azelőtt se igen futotta
pezsgőre, de ligeti rizlingre sem, tehát tejjel éltek. Hogy
legalább a drágább tejhez juthassanak, kénytelenek
voltunk a fizetéseket megjavítani. Ez az igazi oka a stájgerolásnak és ezt csakis önnek áruljuk el. Méltányosnak
fogja most mái Uiaságod ia találni a stajgcrclást és nem
fog elzárkózni ezen több költségnek arányos elosztás
szerinti viselésétől.
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