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Az aszódi főgimnázium.

Kultúrintézményünk, a gimnázium 
másfélszázados fennállása óta szakadatlanul 
szolgálja a magyar kultúrát ezen a nemze
tiséglakta vidéken.

Hogy híven szolgálja, bizonyítja az, 
hogy sok nevezetes férfiú itt szerezte meg 
későbbi szerepléséhez a szükséges művelt
séget. De ameddig gimnáziumunk fönn 
fog állani, mindenkor legnevezetesebb 
lészen az a három esztendő (1835 6 — 1837 8), 
amelyet nemzetünk legnagyobb lantosa 
Petőfi Sándor mint szorgalmas tanuló 
szerény falai között töltött.

Gimnáziumunkról a legfenyesebb 
bizonyítvány Gyulai Pálnak következő mon
dása : „Az a három év, melyet Petőfi az 
aszód' gimnáziumban töltött, elhatározó 
befolyást gyakorolt egész életére. Mint 
szorgalmas és kitűnő tanulónak ez iskola 
tantermeiben kezdett fejlődni szelleme, ez 
iskola könyvtárában ismerkedett meg bő
vebben a magyar, latin és német iroda
lommal s midőn kikerülve innen, iskoláról- 
iskolára hányódott s csakhamar elhagyva 
minden iskolát, korán az élet nagy isko
lájába sodródott, —  az itt nyert műveltség 
alapján fejlődött tovább*4.

De ez a fényes múltú intézményünk, 
melynek működése előtt hazánk irodalmi 
társaságai is nem egyszer hajtották meg 
az elismerés zászlóját, mai napig is még 
csonka.

Csonka annak dacára, hogy dicső 
múltja a fejlesztésére a jogot, de a köte
lezettséget is hárítja sorsának intézőire.

A fentartó testületnek már régi óhaj
tása a gimnáziumot főgimnáziummá fej
leszteni, de minthogy anyagi erői nem 
voltak elegendők a feladatnak méltó meg
oldására, a jó szándék csak szándék 
maradt.

A meddő kísérletek és tervezgetések 
után most végre-valahára komolyabb moz
galom indult meg és nincsen okunk, hogy 
a célnak megvalósulásában kételkedjünk, 
mert oly lelkes és buzgó emberek vették 
kezükbe az ügyet, akiknek működése iránt 
a legnagyobb bizalommal viseltethetünk.

Természetes azonban az is, hogy a 
legjobb akaratnak, a legszebb eszme kivitelé
nek is hajótörést kell szenvednie, ha a 
lelkesedés csak szalmaláng —  vagy ha az 
a szó, amely tettre, támogatásra szólítja 
az embereket nem kelt viszhangot szi
vünkben.

Akik az eszme kivitelét magukra 
vállalták, egész emberek, mert megtalálták 
a gimnázium fejlesztésének módját, közön

ségünknek pedig erkölcsi kötelessége, hogy 
őket a még elkövetkező nehézségek elhárí
tásában támogassa.

Nem is kételkedünk abban, hogy 
községünk és környékének minden néprétege 
—  ki-ki tehetsége és módja szerint —  
áldozatkészséggel támogatni fogja őket, 
mert hiszen mindnyájunk érdeke, hogy 
fiaink-unokáink majdan itthon, az aszódi 
főgimnáziumban a Petőfi Sándor haza- 
szeretettől és nemzeti erőtől sugárzó szelle
mében nyerjék az egész életre kiható 
műveltséget.

Gimnáziumunk fényes múltja egyma
gában is indokolja a fejlesztés eszméjét, 
de Aszódnak eminens érdeke, hogy ez 
megvalósuljon, mert ezáltal kulturális 
központjává válnék hazánk egy igen tekin
télyes területének: az egész Galgavölgynek. 
De Aszód környékére is valóságos kultu
rálisáldás lenne, mert kitűnő központi fekvé
sénél és egyéb előnyös tényezők folytán 
számos környékbeli családnak megköny- 
nyitené fiainak iskoláztatását.

A gimnázium fejlesztésének mozgalma 
széles alapokra fektetve, messze határain
kon túl terjedő — mondhatjuk országos 
szervezetre fog támaszkodni. E szervezet
nek első lépése az a lapunk más helyén 
ismertetett magas színvonalú irodalmi estély, 
amelynek sikerétől függ a mozgalomnak

Sulammith.
Irta: Csengey Gusztáv.

I.
Ragadj ei engem, csodaképzelet! . . .
Valami különös ősrégi dal csalogat vissza 

messze múlt világba, szokatlan izzó érzelem 
reszket hullámain, mintha a levegő is forróbb 
volna ott, ahol született.

Ki volt a férfi, kinek szivéből e forró ének 
fakadt és kicsoda a leány, akinek szivéhez 
szól ? . . .

Ragadj el engem, csodaképzelet!
Majdnem háromezer éven kell átsuhannod 

visszafelé, Izráel népének ősi hazájába, a tejjel- 
mézzel folyó Kánaánba.

A Gilboa hegység és a mai Dsebel Dachi 
lejtői javában virulnak már; fehér nyáj legel a 
jizreeli völgyben, melyei nyugatra a Karínéi 
hegyláncolata vesz körül Erdős szikláinak kanya
rulata elzárja dél felé a szem határát, egy keske
nyebb nyilast hagyva annak az országúinak, 
mely északról e völgyön át a nagy király városába

csillan meg a fölkelő nap a Sionhegy palotájának 
aranyos cifrázatain.

Ott a nagy S Iámon alszik még talán puha 
kerevelén? itt a Ji/reel völgyében a pásztor már 
ébren van s tereli nyáját nyugat felé a kövér 
legelőre.

A széles országút keleti oldalán az erdős 
hegy tövében egy kellemes kis városka lapos! 
fedelű házai fehérlenek. Mögötte északra a magas 
Táborhegy kúpja sötétlik, e mögött messze a 
Hermon hófedte csúcsai csillognak. Keletre, 
közvetlenül a városka mögött a hegység alsó 
lejtőin gondosan ápolt szőlőket látni, inig a 
lapályon a város körül dúsan viruló kertek terül
nek el, tele gyümölcsfákkal, melyeknek virágai 
kellemes illatot árasztanak.

Olyan az egész, mint a hajdankor mosolygó 
viruló édenkertje.

Tavasz elején vagyunk, Északizráelben. Az 
a csinos kis város Sóláni, melyet a későbbi 
kiejtés Süliemnek nevezett el, s melynek egyszeri! 
lakosai csendesen, békésen mivelik szőllőiket s 
ápolják gyümölcsfáikat.

Közel az országúihoz egy nagy diófakert 
terül el, melyhez most a város felől egy magas 

közeleg. Minden tagja csupa izom, 
de a legszabályosabb arányok össz

hangjában. Öltözete igen egyszerű, könnyű 
ujjatlan térdig érő kék vászon köntös, derekához 
bőrövvel szorítva ; de az egyszerű bőrövbe egy 
művésziesen kirakott markolatu chereb* van 
dugva éppen oly drága mivü hüvelyben. Valami 
családi eieklye lehet. Vállán az ifjúnak a szokásos 
meiI, köpönyeg s'erü felöltő.

Az ifjú lángtekintete sováran mélyed a 
diófa-kert árnyas lombjaiba; sietve halad s nem 

! sokára eléri a kerités ajtaját, ki akarja nyitni, de
I az ajtó nem enged, be van zárva.

— Korán j itteni, — dörmögé az ifjú — 
még nincs itt . . . de hova lett ? — cselédjük 
azt mondta, hogy már elment hazulról.

A fehér nyáj már átment az országúton, 
egy pásztor ballagott utána csendesen. A délceg 
ifjú utána sietett s megállttá:

— Hej fiú! ismered Marpéh asszony leányát 
Su la m mit hot?

— Hogyne ismerném ? — felel a pásztor — 
ki ne ismerné Sulammithot, a legszebb leányt 
Isakhár földjén! Téged is ismerlek jó uram 
Abiél; aki kezére esengesz.

— No arra ne legyen gondod. Néni láttad 
a leányt?

* Vágó vagy szúró fegyver, kard.

Jeruzsálembe visz.
A nap . fcm most kel föl. A fényes főváros délceg ifjú 

még bátran pihenhet, kevesen látják itt, hogy csupa erő,
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további terjedése. Minthogy az estélyen 
közreműködők nevei már magukban is 
viselik a sikernek zálogát, nem kell félnünk 
attól, hogy eme első lépés kudarccal 
végződjön.

A főgimnázium meglesz, mert már a 
folyó évben megnyílik az V. osztály. De 
hogy teljesen kiépíthető legyen, az nagy
ban községünk és vidéke lakosságának 
áldozatkészségétől is függ. Minél odaadóbb 
támogatásban fog részesülni az aszódi 
gimnázium iskola-fejlesztő egyesülete, annál 
gyorsabban valósíthatja meg azt a célját, 
hogy az aszódi gimnáziumot főgimnáziummá 
fejleszthesse és azt egy —  halhatatlan volt 
tanulója emlékének szentelt — uj hajlékba 
elhelyezhesse.

bői a magasztos cél iránt, teljesen önzetlenül 
ünnepélyünket megcsinálják. Ezt a lelkesedést, 
ezt az érdeklődést ügyünk iránt a buzgó rende
zőség bele tudta csepegtetni a nemesen gondol
kodó emberek szivébe. A rendezőség buzgósága 
az estélynek fényes erkölcsi és anyagi sikerével 
fogja elnyerni legszebb jutalmát. A Petőfi-Est 
kimagaslik a helyi vonatkozású ünnepélyekből és 
igy természetes, hogy messze vidékről is nagyban 
érdeklődnek iránta. Minthogy jegyek csak korlá
tolt számban a borítékos meghívó előmutatása 
mellett adhatók ki, célszerű a jegyeket már előre 
megváltani és egyben a társasvacsorára jelent
kezni. Jegyek előre válthatók az Aszódi Takarék- 
pénztárban és az aszódi Petőfi könyvnyomdában.

— Olvasóink figyelmét külön is felhívjuk 
illusztris munkatársunk Csengey Gusztáv-nak mai 
számunk tárcarovatában megkezdett hosszabb gyö
nyörű elbeszélésére.

V .

H írek.
— Petőfi-Est Aszódon az aszódi gimná

zium iskolafejlesztő egyesületének pénztára javára. 
Nagy nehézségek és óriási akadályok leküzdése 
után a rendezőbizottság — amelynek élén Micsinay 
Ernő takarékpénztári igazgató fáradhatatlanul buz- 
gólkodik — most már véglegesen megállapíthatta 
a Petőfi-Est programmját és igy e hét elején a 
meghívók is széjjel fognak menni. A programni 
szerint a Petőfi-Est f. hó 29-én d. u. 5 órakor a 
leánynevelö-intézet dísztermében lesz megtartva, 
ezt társasvacsora fogja követni a nagyvendéglő 
nagytermében. A rendezőségnek ügybuzgalma 
folytán a Petőfi-Társaság tagjain kívül még oly 
kiváló művészeket sikerült közreműködésre meg
nyernie, hogy az aszódi Petőfi-Est-nek úgy erkölcsi, 
mint anyagi sikerét biztosítottnak mondhatjuk. 
Az irodalmi estélyen közre fognak működni: Herczeg 
Ferenc, Ferenczy Zoltán, Jászai Mari, Hubay Jenő, 
Dienzl Oszkár, Bazihdesz Mária, Kern Aurél, 
Papp Zoltán és Wenzel Béla. Oly fényes névsor 
ez, amilyent még a fővárosban is nagy nehézsé
gekkel lehetne egy-egy fényes ünnepélyen össze
toborozni. Csodával határos tehát, hogy a fenti 
nagy nevek viselői hozzánk, a kicsiny, jelenték
telen Aszódra jönnek és itt is csupán lelkesedés

— Haláleset. Reiner Gábor helybeli lakos 
fiacskáját, a 6 éves Lászlót gyilkos gyermek- 
betegség, a vörheny ragadta el szüleinek gondozó 
karjaiból f. hó 14-én reggel. A máskor enyhe 
lefolyású kór ez esetben oly rosszindulattal lépett 
fel, hogy dacára a leggondosabb ápolásnak rövid 
néhány nap alatt végzett az ifjú csemetével. 
Fogadják a gyászbaborult szülők őszinte részvé
tünket.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter az 
aszódi ni. kir. javítóintézethez Vásárhelyi Gézát 
tiszti írnokká nevezte ki.

— Az artézi kút ügye Aszód község 
képviselőtestülete e hó 17-én tartott ülésén foglal
kozott az artézi kút ügyével, amely tudniillik a 
várt vizmenyiséget a tervezett és fúrt mélységből 
nem szolgáltatja. A képviselőtestület elhatározta, 
hogy a fúrási munkálatot beszünteti és sürgősen 
kér a belügyminisztérium műszaki osztályából 
szakértőt, kinek véleménye alapján fog majd ez 
ügyben határozni. A képviselőtestület egyéb 
határozatairól legközelebbi számunkban.

— Purimbál Domonyban. A domonyi 
izraelita ifjúság az ottani 124 éves templom helyre
állítási költségeinek fedezése céljára zártkörű 
purim-bált rendez Mészáros-féle kastély összes 
termeiben. A mulatság f. évi március 3-án, este 
8 órakor lesz megt.irtva. Tekintve a nemes célt a

rendezőség közönségünk erkölcsi és anyagi támo
gatására méltán számíthat.

— Kinevezték a váci já rásb író ság  uj 
vezetőjét. Helcz Ferenc kir. táblai biró nyugdíja
zása folytán a váci kir. járásbíróság vezetői 
állása sokáig nem maradt árván. Többféle híresz
telés járta be Vác városát, hogy ki lesz az uj 
járásbiró, de a hír nem mondott valót. Állítólag 
nem kevesebb, mint 67 pályázó volt, akik közül, 
mint a hivatalos lap február 7-iki száma közli, 
dr. Haaz Béla kalocsai törvényszéki bírót nevezte 
ki a király a váci kir. járásbíróság vezetőjének s 
egyben neki a kir. ítélőtáblái címet és jelleget 
adományozta.

— Gazdabál Domonyban. Domony község 
gazdaközönsége tegnap f. hó 17-én a Kmety-féle 
vendéglőben a közlegelő javítási költségeinek 
céljaira gazdabált rendezett.

— A kocsigyártó-ipariskola jövedelme.
A javítóintézet kezelésében lévő ni. kir. kocsi- 
gyártó-ipariskolának mérlege szerint az elmúlt 
1911. évben 33189 K 83 f tiszta jövedelme volt, 
ami az ipariskolának nagy föllendülését mutatja, 
mert 1907-ben 13801 K 82 f, 1908-ban 20657 K 
61 f, 1909-ben 3750 K 85 f és 1910-ben csak 
17963 K 43 f volt a tiszta jövedelem. Ezenfelül 
az 1909. évben 8000 K a gödöllői kir. adó
hivatalba szállíttatott be. A többi jövedelmet pedig 
az anyagkészlet növelésére fordították.

— Vásár Szirákon. A sziráki vásár f. évi 
február 26. és 27-én lesz megtartva.

— Hány képviselőválasztója van a váci 
kerületnek? A vármegyéről most küldték le a 
váci választókerületben 1912-ben érvényes szava
zók listáját. Anii mindjárt szembe tűnik az, hogy 
a választók száma a kerületben megfogyott, 
összesen 3672 polgárnak jut osztályrészül, hogy 
szavazhat, ebből váci választó 1303, akik közül 
66 föld, 221 ház, 864 jövedelem és 152 értelmiség 
után szavazhat. A kerület községeiben van: Ácsán 
118 szavazó, Aszódon 275, Csornádon 69, Cső
váron 48, Domonyban 68, Galgagyörkön 25, 
Galgamácsán 221, (kiadón 63, Kartalon 64, Kis- 
némedin 49, Órszentmiklóson 144, Püspökhatvanon 
150, Püspökszilágyon 87, Szadán 118, Sződön 
217, Vácbottyánban 71, Vácdukán 23, Vác- 
hartyánban 75, Váckisujfalun 46, Vácrátóton 68,

— Láttam, uram! éppen mellettem ment el 
sietve. Mig alig hajnallott.

— Merre ment?
A pásztor vissza fordulva botjával a hegy

ség erdős magaslatára mutatott.
— Béke veled! szólt a kérdező visszafor

dulva és sietve haladt tovább a mutatott irányban. 
Midőn a pásztor nyája már messze elmaradt 
mögötte, meglassitá lépteit s ajkán mint az érc
kürt hangja, megzendült dala:

Elfogtad szivemet, hugocskám, jegyesem! 
Elraboltad szivemet;
Amihelyt csak egyszer villant rám fényesen 
Kis nyakláncod, szép szemed.

Szép a te szerelmed, hugocskám, jegyesem, 
Jobb szerelmed, mint a bor;
Nincs olajkenetnek oly édes illata,
Nincs oly balzsam, nincs sehol.

Szinméz csepeg a te édes ajkadról,
Méz és tej van nyelveden,
Csak ami ruhádról árad, oly illatot 
A Libánon nem terem.

Mégis elzárt kert vagy; lepecsételt kútfő 
Szerelmed a keit ölén . . .
Oh te gránát almák szép mulató-kertje,
Zárt körödbe vágyom én.

Tele van a szép kert nemes gyümölcsökkel, 
Van ciprusod, nárdusod,
Mirrha és áloé, és a világ minden 
Illatszere meg van ott.

Szép kertem forrása, Libánonról ömlő 
Élővizek kútfeje!
Enyhítsd meg szomjamat, vágyó szivem a te 
Bübájaddal van tele.

Serkenj északi szél, jöjj el dél fuvalma,
Lengj át ifjú kertemen,
Illata áradjon, pompája viruljon . .
Virulj, édes szerelem! . . .

Alig hogy elhangzott a forró dal utolsó 
szava, mintha csakugyan fölidézte volna Észak 
metsző viharát és Dél lágy fuvalmát: egyszerre 
éles sikoltás támadt a lejtő erdejének mélyén, 
aztán édes esdő fájdalommal zengett valami 
bűvös hívogató hang:

— Abiéi . . Abiél . . .  ben Abi Albón! . .
Az ifjú a sikoltásra övéhez kapott és elővillant 

onnan az éles chereb. Az ifjú szeme vadul villo
gott A Cherebet markába szorítva előrehajlott 
testtel leselkedve lopódzott előbbre-előbbre 
De amint a hívogató szózat zendült meg feléje, 
egyszerre fölmagasodott deli alakja, arca átszeli-

dűlt s szemében édes sóvárgó érzelem ragyogott 
föl. Megereszté zengő érchangját újra és zúgva 
suhant az föl a lejtő aljáról be az erdőmélybe:

— Sulammith . . . Sulamniith! . . .  Itt 
vagyok közel . . .  Én vagyok Abiél ben Abi 
Albón és jaj annak, aki téged bántani mer!

Es a cherebet magasra emelve rohant az 
erdő felé . . .

Egyszerre megállt, egész valója megrendült, 
kardját visszadugta hüvelyébe, aztán epedve nyujtá 
előre karjait . . .

A sűrűségből a völgybe kanyaruló ösvényen 
egy nő alak jelent meg

Csodaszép ifjú leány! A nyilt, tündöklő 
sötétbarna szempár, a hosszúkás arc és a vérpiros 
ajkak szabályos összhangot képeznek. Fekete 
fényes hajfonatait korall gyöngyök tartják össze. 
A karmazsinpiros redős tunika ujjatlan, szabadon 
hagyva a bájos nyakat és a gömbölyű karokat. 
De lábacskáit himzett-szalagos szandálok födik, 
ami előkelő állásra mutat. Egész sugár hajlékony 
termete, minden tagja gyöngéd, hibátlan, de a 
mellett finom, előkelő A keskeny kis kéz- és 
lábfejet megirigyelnék a Sionpalota udvarhölgyei 
is, pedig az egész alakon alig van valami pipere- 
dísz ; kezén nincsenek karperecek, gyűrűk • az 
annyira kedvelt fülönfüggő és az orrkariká is
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Veresegyházán 183, Versegen 83 és Zsidón 74 
szavazó. Nem érdektelen felemlíteni, hogy az 
egész váci kerületben már csak hárman élnek, 
kik ősi jogon gyakorolhatják szavazati jogukat, 
mind a három falun lakik. — A gödöllői-ujpesti 
választókerületben a választók összes száma a 
központi választmány hivatalos kimutatása szerint 
11153-a rúg. Ezen rendkívül magas lét
szám az egyes községek között következőleg 
oszlik meg: Aiag 37, Bag 100, Boldog 177, 
Csömör 165, Cinkota 426, Dány 120, Dunakeszi 
284, Ecser 191, Fót 364, Galgahéviz 89, Gödöllő 
472, Hévizgyörk 117, Isaszeg 219, Kerepes 82, 
Kistarcsa 94, Maglód 167, Mogyoród 25F, Nagy- 
tarcsa 89, Pécel 405, Pestújhely 361, Rákoscsaba 
377, Rákoskeresztúr 416, Rákosliget 302, Rákos
palota 169, Rákosszentmihály 588, Túra 263, 
Újpest 3170, Vácszentlászló 76, Valkó 121, 
Zsámbok 120, összesen 11153.

— Műkedvelői előadás Erdőtarcsán. Az
erdőtarcsai ifjúság f. hó 19-én a létesítendő 
„Olvasókör* alapja javára táncmulatsággal egybe
kötött műkedvelői előadást rendez. Színre kerül: 
„Beszéljen a mamával*, bohózat egy felvonásban ; 
„A csodagyermek*, farsangi tréfa ; „A két síiket*, 
bohózat egy felvonásban.

— M agyarosodás Ikladon. Az ikladi ág. 
h. ev. egyház a múlt vasárnapon tartotta rendes 
évi közgyűlését, amelyen elhatározták, hogy ezen
túl magyar és német nyelvű istentiszteleteket 
egyenlő számban, felváltva fognak tartani úgy a 
vasár-, mint az ünnepnapokon. Szép jelét adták 
ezzel az ikladiak magyarságuknak, mert alig van 
öt éve annak, hogy az addig évenkint tartott 4 
magyar istentisztelet számát 16-ra, most pedig 
a némettel egyenlő számra szaporították. Elisme
rést érdemel ezért úgy az egyház vezetősége, 
mint a hívek, kik ezen határozatukkal a szom
szédos egyházaknak követendő példát mutattak. 
De hisz nem csoda. E kis, alig 1000 lakosú 
község 10 év leforgásán belül úgy kulturális, 
mint közgazdasági téren oly fejlődést ért el, 
amelyhez másutt nem egy évtized, de egy század 
sem elég. Hogy a kultúra mennyire átformálta a 
lakosságot minden tekintetben, bizonyítja ama 
körülmény is, hogy a közügyekért áldozott óriási 
összegek dacára, az egyes lakosok is anyagilag 
szemlátomást gyarapodnak.

hiányzik. De hisz e hibátlan tündéralaknak nem 
is kell emberi ékszer, fölékesitette nemes szűzies 
bájjal Isten keze. A test bársonya, mint a gyön
géd rózsaszirom hamva, oly finom; a halvány 
olajbarna bőrön áthajnallik az élet ifjú melege. 
Amint e tiszta sima bronz szín a rózsaszínbe 
játszik át, az valami csodaszerü, leírhatatlan.

Talán az erdők tündére ez? talán maga a 
malach-Adonáj, isten követe?

Nem! — A malach-Adonáj nem remegne 
úgy, mint e gyöngéd tünemény, nem tekinthetne 
oly félve hátra és oldalt, nem kulcsolná össze 
oly esdően kis kezét a pihegő keblen, védelmet 
kérve bűvös tekintetével a bátor ifjútól.

Sulammith ez, a szép sólámi polgárlányka, 
a legszebb leány Isakhár földjén.

Egy pillanat alatt egymás keblén voltak.
Az ifjú hízelegve simogatta kedves homlokát:
— Ki bántott, Salóm rózsája, szivem jegyese!? 

mondd, hogy a Seolba* taszítsam tisztátalan lelkét 
s testét összedaraboljam áldozatul a gójini istené
nek Moloch-Asztaróthnak!

* Seol alvilág, de nem pokol, se nem sir, mint 
némelyek fordítják.

(Folytatása következik.)

— Utcai átjárók. Most, hogy az olvadás 
folytán utcáink oly nagyon sárosak, ismét aktuá
lisak az utcai átjárók, amelyekből ugyan kevés 
van, de az is sáros. Háztulajdonosaink, akikre a 
járdák tisztításának kötelezettsége fennáll, követeljék 
illetékes helyen az utcák és az átjárók tisztitta- 
tását, mert amig ezek ily elhanyagolt állapotban 
lesznek, addig a járdák tisztittatásával sziszifuszi 
munkát végeznek. — Bezzeg a szomszédos 
Gödöllőben az átjárók naponta meg vannak tisz
títva, természetes azután a járdák tisztasága is. 
Igaz az is, hogy ott minden utcakeresztezésnél 
átjáró is van, amit sajnos Aszódon még nél
külözünk.

— Parcellázás. Ikladi gazdákból alakult 
társaság a múlt hét folyamán Fischer Ede domonyi 
földbirtokos domonyi birtokából 200 holdat, 
magyar (1200 ü-öl) holdankint 1200 koronával 
megvette.

— Az elválasztás a csecsemő életében az 
első legfontosabb változás, amely kihalással van 
további fejlődésére. A szülők csak az esetben 
biztosak azt illetőleg, hogy a gyermek ez átme
netet baj nélkül éli át, ha a Pliosphatine Falliéres 
gyermektápszert adják neki és ezzel vezetik be a 
szilárdabb anyagokkal való táplálást. A Phospha 
tine Falliéres következtében a gyermek megerő
södik és a fogzáson könnyen esik túl. Egy nagy 
doboz elegendő 3 hétre, ára 3 kor. 80 fill.'s 
kapható a gyógyszertárakban.

— Az ikladi „Gazdabál". Múlt heti lapunnk 
megjelenése óta az ikladi „Gazdabál*-ra felül
fizettek : Boxberg János báró, Reiner József és 
Mayer Pál. Ezzel a bruttó jövedelem 298 K 50 f. 
A rendezöbizottság ez utón mond köszönetét a 
felülfizetésekért.

— Vásár és pótvásár. A f. hó 5. és 6.

Községi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

évi február hó 17-én d. u. 2 órakor tartott 
rendkívüli közgyűlést a következő tárgysorozattal:

1. Az 1/kgy. 912. sz. határozat értelmében 
a közbirtokosság részére átengedendő 1554/3 hrsz. 
a. felvett terület tárgyában véghatározat hozatala.

2. Az 1912. évi rendes és közmunka 
költségvetés tárgyában hozott 38323/203/912. sz. 
megyei véghatározat kihirdetése (461/912.)

3. A 10252/911. sz. főszolgabírói rendelet a 
községházánál Fischer Jakabnak bérbeadott üzleti 
helyiségre vonatkozólag (462/912.)

4. Községi jegyző előterjesztése a létesítendő 
artézi kút tárgyában.

5. 220/kig. 912. sz. főszolgabírói rendelet a 
közgyámi fizetés rendezése tárgyában (133/912.)

6. Némedy Béla és társai kérvénye a tűzoltó- 
szertár sürgős felállítása iránt.

7. Az aszódi világítási és erőátviteli r.-t. 
átirata a világítási szerződésnek a Ganz-léle 
villamossági r.-t. javára leendő átruházása tárgyá
ban (353/912.)

8. Az 1151/kig. 912. sz. alispáni rendelet 
Weiss Jenő illetősége tárgyában (253/912.)

9. A 2452/kig. 912. sz. alispáni rendelet 
Bélay Lipót illetőségére vonatkozólag (328/912.)

10 A 446/kig. 284/kgy. 912. sz. vármegyei 
véghatározat kihirdetése a világítási szabályrendelet 
tárgyában (362/912.)

K ö z g a z d a s á g .
napján végbement hatvani országos vásár annyira 
sikertelen volt a havazás miatt, hogy pótvásár 
tartása iránt a szükséges lépéseket már megtették;

— Csak Mautner-féle magvakat vásárol
nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és 
kertészek még akkor is, iá mások olcsóbbak 
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez 
csakis a magvak rovására és a vevők kárára 
lehetséges.

— Ingyenes jogvédelem. Az Országos 
Gyermekvédő Liga megbízásából a Jogvédő Egye
sület egy, a gyermek és a fiatalkorúak minden 
irányú jogsegitését ellátó gyermekjogvédelmi szak
osztályt alakított. E gyermekiogvédelmi szakosztály 
eljár igazságszolgáltatási és közigazgatási téren, 
ellátja a házasságon kívül született gyermekek 
ügyeit, gyermekek kártérítési, baleseti és más 
magánjogi, továbbá illetőségi, útlevél-, tolonc- és 
közigazgatási ügyeit. Külön* >en súlyt óhajt vetni 
a gyermekkinzás földerítésére és az iparban fog
lalkoztatott gyermekekkel történő visszaélések 
meggátlására. Az Országos Gyermekvédő Liga 
ez utón is kéri a közönséget, hogy a gyermek- 
jogvédő szakosztály működését társadalmi mun
kásságával támogassa az által, hogy hozza tudo
mására mindazokat az eseteket, amidőn valamely 
gyermek jogigényének érvényesítése, vagy meg
védése érdekében eljárást szükségesnek tart. E 
szakosztály az Országos Gyermekvédő Liga 
Wesselényi-utca 6. szám alatt levő hivatalos 
helyiségében működik, ahol a gyermekjogvédelmi 
szakosztály ügyésze naponként hat-hét óra közt 
tartja hivatalos óráját. E helyen és ez időben a 
szakosztály a nagyközönségnek rendelkezésére áll.

— Háziipari tanfolyam. Az aszódi gazda
kör választmánya f. hó 11-én gyűlést tartott, 
melyen a kör jegyzője jelentette, hogy a föld- 
mivelésügyi miniszter a gazdasági háziipari tan
folyam céljaira 500 korona segélyt utalványozott. 
A választmány elhatározta, hogy amennyiben 
rövidesen fűzfa-vesszőket tud szerezni, a tan
folyamot azonnal megnyitja. Mint értesülünk, eddig 
35 jelentkező van.

* Az Aszódi Takarékpénztár f. hó
25-én d. u. 3 órakor tartja 43-ik rendes közgyű
lését saját helyiségében. A közgyűlés iránt nagy 
az érdeklődés a részvényesek körében, amennyiben 
a rendes, megszokott tárgysorozaton kívül még az 
igazgatóság és felügyelőbizottságnak megválasz
tása is napirenden lesz. A mérleg szerinti tiszta 
jövedelem a tavalyi nyereségáthozattal együtt 
92652 45 K, amiből levonva az alapszabályszerü 
járandóságokat, marad a közgyűlés rendelkezésére 
70216 15 K. Osztalékul részvényenkint 40 K-t, 
azaz 40000 K-t javasol kifizetni az igazgatóság, 
jótékonycélra pedig 800 K-t, 8709 51 K-t a jövő 
évi számlára átvinni, a fennmaradó összeget a 
takarékpénztár külön alapjai javára fordítani 
kívánja. A jelentésből kiemelendőnek tartjuk, 
hogy az intézet betétállománya az elmúlt évben 
358,199 40 K-val szaporodott, továbbá hogy a 
kibocsájtott 500 részvény által a részvénytőke 
450,000 koronára emelkedett.

* Állattenyésztési és állatbiztosítási 
községi szövetkezetek alakítása. Pestvármegye 
gazdasági egyesülete tervbe vette, hogy állat
biztosítással kapcsolatosan községi állattenyésztési 
szövetkezeteket létesít. Ezeknek a célja az állat- 
állomány biztosítása, gyógykezelése, állatok és 
állati termékek értékesítése és az állattenyésztés 
előmozdítása. Ahol a gazdák ilyen szövetkezetei 
akarnak létesíteni, forduljanak a titkári hivatalhoz 
(Budapest Vármegyeház.) Kiküldöttekről, kik a 
szükséges felvilágosítást megadják és az alakítást 
vezetik — az egyesület gondoskodik.

* Gőzeke szövetkezet. Az igás állatok 
magas ára miatt, de a föld jobb megművelése is 
mindinkább előtérbe hozzák a gőzeke szövetke
zetek alakításának szükségét. Pestvármegye gazda
sági egyesülete ilyen szövetkezetek alakítását is 
tervbe vette, az alapszabálytervezeteket elkészítette 
és árajánlatokat is kívánt be. Ha egy vidéken a 
gazdák legalább 1200—1500 kát. hold területtel 
összeállanak, illetőleg ha egy évben ily nagy 
terület megszántása biztosittatik, a szövetkezet 
már megalakulhat. Bővebb értesítést nyújt a 
titkári hivatal.
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Hirdetések
a  k ia d ó h iv a ta lb a n  
v é te tn e k  fe l .  : :

Kiadó lakás.
; Kellemes fekvésű, egészséges h 
j helyen 2 szoba, konyha,

éléskamra és kiskertből álló hj 
lakás április hó 1-től kiadó.

Tájékozást nyújt: ||

P e ré n y i R e z ső
igazgató-tanitó, h e l y b e n .  |||

II! ni

M  háztclKcH
wmmmm•

♦ megszerezhetők Aszód X 
X község közepén, a X  
X községháza mellett X  
X megnyitandó uj utca ♦

^  ♦ mentén, közel a piac- ♦ ▼
♦ hoz. Kedvező feltételek ♦
X megtudhatók a tulaj- X 
X —  donos ' X  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

W e in e r  L ip ó in á l
Aszód, 4-26 Fő-utca.

Egy jó  h ázb ól v aló  fiú

tanulónak
ftWthtiK a cuHrászdában, Aszódon.

________________________ 3 - 4 ________________________

flBoÍtb«lyis«g,f|
k i  T a

lakással vagy anélkül, továbbá f i

►J étli lakás «s hónapos szobák \i
Ubútorozva kiadók a {őuton, uj 

^  modern építésű házban.

►!i  Cim a k iadóhiva ta lban. ^  
I aY aY / aV aV aV aV aV a I

Tíz hektoliter bor
fehér, legjobb minőségű, eladó.

Jtagy A ndrásnál, GalgahóViz.

Menetrend: Budapest-Aszód-Hatvan és v i^  u
----------------------- -— ; I .W  r«)»l <wl | “j j ,  ’U  V “ 5-"1 <?“ 7 *  8 *  10* í l ' "  P|.

S S T ^ v r  £  S  P  ;;|;i h l S í  P p M  P  i ’
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Aszód indul 31'3 344 4'° 6' 6 - 7 7 9 1 12 • • ,()
Bpest k. p. u. érk. 5.o | 5™ b3l> [ 7414 j 8"> 843 94 ’ | 10-" 12"" 2l!i ;2 b 8 8 9 H

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

f iY J  l / Á P f K H D l K  B árh ol h ird etett könyv
U l l  l \ M I \ U O V / l ^ l l \  vagy zenemü ugyanolyan árban

hogyha nem hirdettél: □  □  beszerezhető az □  □
hogy van eladó háza, telke, .  _  .

S s r^ S k " **  Aszfdt petofi-nyomda
hogy eladó a szalmája, trágyája, könyv- és papirkereskedésében is.
hogy eladó a gabonája, J
hogy van eladó bora, káposztája. ------- ---------------------------------------------------- *

KIAPÓ LAKÁSOK!
bútort, ruhát és minden szűk-
ségeset. — H i r d e s s e n  Címei megtudhatok

a z  A s z ó d i  H í r l a p b a n .  a kiadóhivatalban.

■AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjl DÉNES JENŐ — A S Z Ó D  j
◄ f ű s z e r -  é s  g y a r m a t á r u  n a g y k e r e s k e d ő .  I

X A Mc. Corm ick am erikai m ezőgazdasági gépgyárak képviselő je . J

M  ■— Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben.-------------- )

A  S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s !  !  
A  5- 52 Ö
■ T T T T T y T T T T T T T T T y T T T y T V V y T T T T T T y T y T d

|----------------------------------------------------------------- t♦ Táncvigalmi meghívók ♦
_ _ _ _ _  —i^— — — —  i ■ ■■■■■ — — — —   in ■ - ■

és egyéb nyomtatványok legjutányosabban, 

legszebben és leggyorsabban készülnek az

♦ Aszódi Petőfi-nyomdában. ♦!
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DIAMANT MÁRTON vaskereskedőné
Telefon 9. szám. Á S Z O D O N .  Telefon 9. „ J

Aszódi 5 5  Könyvnyomda
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Premier-kályhák
minden nagyságban és kivitelben kaphatók
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