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Előfizetési ár:
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5 kor.

Hegyed évre 2.50 kor.

Havonként 00 f i l l

Egyes szdm dra 20 f ill. aszódi hírlap
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal, 

ny iltté r : minden sor 

50 fillér.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Öt világrész asszonyai.
Irta: Szikra (gróf Teleki Sándorné).

Magyarországon még soha- se volt 
olyan érdekes és tanulságos kongresszus, 
mint amilyen 1913 junius havában Buda
pesten készül. A nők választójogi világ- 
szövetségének VlI-ik kongresszusa ez.

Érdekes, mert öt világrész társadal
mának szine-javát gyűjti össze fővárosunkba, 
és tanulságos, mert egészen uj látókört 
van hivatva a magyar társadalom gondol
kozásában megnyitni.

A magyar ember ugyanis eddig (tisz
telet a kivételnek!) a nőt csak úgy: —  
népdal szempontokból tekintette, értékelte. 
A szerelmes ifjú muzsikaszó mellett dicsér- 
gette „a barna kislány csókra termett 
száját" s őszintén elbusulta magát, ha 
alkalma jött felsóhajtani, hogy „szép 
asszonynak jónak, jó járású lónak, kár 
megöregedni. . . . "  De már a férj, ha szóval 
tréfásan is, de akaratban nagyon is komolyan 
erősítette: „nekem olyan asszony kell, ha 
beteg is, keljen fel, stb. stb. —  Egész 
mulatságos szemelvényeket lehetne ilyen 
dalba kikristályosodott világ-, nem! háztáj- 
nézetről összeróni. Mind azt bizonyítaná 
különben, hogy nálunk a nagy átlag fel
fogásában a nő csak mint szerelmi i 
objectum, mint házi bútor, mint szükséges j  

rossz, vagy pedig —  jobban mondva: 
tehát —  mint családtag bir létjogosultság
gal. De zokon veszik tőle, ha eldiferen- 
ciázódott egyéni életet mer élni. Úgy tart
ják helyénvalónak, ha megelégszik „önfel
áldozó jó anya; önfeláldozó derék feleség; 
önfeláldozó gyermeke szüleinek, vagy 
pedig: igénytelen, szorgalmas és háromszor 
önfeláldozó szegény rokon marad. Csak 
az Istenért! ne jusson eszébe önállós- 
kodni* ! . . .

Akik azonban az 1913-iki kongresszusra 
jönnek, azok már egytől-egyig tovább 
mentek követeléseikben, s azt mondják: a 
nő, ha körülményei úgy hozzák, ösztön- 
szerüleg lesz önfeláldozó, — és: családtag; 
de kell, hogy egyéb is legyen, még pedig 
és mindenekelőtt: teljes értékű egész ember. 
Ne csak kötelességtudó, hanem felelősség- 
érzettel, öntudatosan, célirányosan a közér
deket is átértő, átérző, szolgáló, s igy a 
tökéletesedés felé törekvő egyén.

Hogy ezt mind a választójoggal reméljük 
megvalósítani ? . . .

—  Hát igen.
Mert nem azon múlik, hogy a nőnek 

nincs választójoga, hanem azon, hogy azt 
a választójogot megtagadják tőle.

Maradiságból ? Csökönyösségből? Elő
ítéletből? Félelemből ? Indolenciából ? Irigy
ségből ? Bosszúból ? vagy rosszul alkalma
zott gyámkodásból teszik-e? nem kérdem,

de tudom, hogy ma már mesterséges és 
mesterkélt és azért napról-napra kegyetle
nebbé válik az a gát, amií a nők politikai 
felszabadulása útjába tesznek. Mert mivel 
lehet felnőtt, iskolát végzett, józan ember
től megtagadni azt, hogy hazája törvényeibe 
—  azokba a törvényekbe, melyeket neki 
is tisztelni kell, melyek adott esetben őt is 
épen úgy sújtják (bár soha sem védik úgy, 
mint honfitársait) —  ha azokba beleszólást 
követel? mivel lehet azt tőle megtagadni? 
azzal, csakis azzal, hogy odautalják, oda
sorozzák, oda kényszerítik a nőt a hülyék, 
a gonosztevők és a kiskorúak szégyen
csoportjához . . .  És tényleg ez az a gát, 
amelyet a férfiak valószínűleg hálából 
mindazért az évszázezredes hűségért, oda
adásért, lelkes bátorításért, amelyet asszony
tól kaptak, —  a nő felfelé törekvő hala
dásának útjára vetnek.

Bizonyságul ime az 1897. évi XXXIII. 
törvénycikk 5-ik szakasza: Az esküdtek 
jegyzékébe nem vehető fel az, aki nyereség- 
vágyból elkövetett bűncselekményért volt 
elitelve, aki hivatalvesztes-*, vagy politikai 
jogai gyakorlatának ideiglenes felfüggesz
tésére volt elitélve, —  aki szabadságvesz
tés végrehajtása alatt áll, aki ellen bün- 
vizsgálat folyik, vagy vád alá van helyezve; 
aki csőd, gyámság vagy gondnokság alatt 
van, aki testi vagy szellemi fogyatkozás 
miatt az esküdt kötelességeit teljesíteni 
nem képes, —  és a nő, bárha a törvény 
előírta minden minősítése meg is van.

Ugyanezen az alapon tagadják meg 
tőle a választói jogot is.

Amit e paragrafus mellé mint indoko
lást felhozunk, — hogy: „az asszony el
hanyagolná gyermekeit, ha (öt évben egy
szer, egy napra!) elmenne szavazni*, vagy 
hogy: a „választójog végeredményben vallás- 
talanságra tanítaná őt" — vagy (ez a leg- 
csodabogarasabb!) hogy: „a választói jog 
egyenértelmü nála a szabad szerelemmel" . . .  
ezeket úgy hiszem egytől-egyig csak mint 
curiósumot érdemes meg is említeni. —  
Tehát, nem e mende-mondák ellen, hanem 
a fentebb idézett paragrafus ellen kell 
küzdenünk.

Mert nem igaz, hogy a nő —  eo ipso, 
már neménél fogva —  olyan veszedelmes, 
mint a gonosztevő, olyan ostoba, mint a 
kretin és olyan megbízhatatlan, mint a kis
korú ("vagy kiskorusitott).

Nem igaz.
De, ha nem igaz, akkor miért szenvedjen 

el épen olyan elbírálást, épen olyan bíin- 
liődést, épen olyan semmibevételt és épen 
olyan „kordába tartást", mint azok? Akik 
arra a kongresszusra jönnek, egytől-egyig 
belátták, hogyha ez igy is volt eddig, —  
nem lehet igy ezután, mert a nő is kinőtt 
a kiskorúsággal járó kényszerek alól, épen 
úgy, mint ahogy annakidején a rabszolga 
és a jobbágy kinőtt. —  Akiket azon a

kongresszuson látni fogunk: a Zelma Lager- 
löfök, az Olive Schreinerek, a Mme Curiek 
fényes bizonyságai annak, hogy a nő köve
telheti mindazokat a jogokat, melyek az 
egész embert megilletik.

Ezek között a jogok között első helyen 
áll, tulajdonképen a kulcsa valamennyinek 
a választói jog.

Ezért küzdünk érte; és e küzdelmünk 
eddigi eredményeiről fog az 1913-iki 
kongresszus beszámolni. De szóba fognak 
ott jönni mindama kérdések, melyeknek 
megvalósítását akkorra reméljük, ha a tör
vények készítéséhez joga lesz az asszony
nak is tanácscsal, munkával, eszmével és 
eredménnyel hozzászólani. Tehát szóba fog 
jönni mindaz, ami az asszony és a gyer
mek sorsát érinti. Anya és gyermekvédelem, 
az iszákosság elleni küzdelem, a fehér 
rabszolgaság égető kérdése, a női munka
bér szabályozása stb. stb. Ezért nem kétlem, 
hogy a kongresszus niég azokat is érdekel
heti, —  és kell, hogy érdekelje, —  akik a 
nők választójogát ellenzik, vagy nem foglal
koznak vele. De még más okból is kell, 
hogy a magyar társadalom a kongresszusért 
érdeklődjék, az, hogy több ezer idegen jő 
ez alkalommal hazánkba.

Hogy azt megösmerje, hogy azt meg
szeresse: tölünk függ!

Ha a magyar társadalom mellénk áll 
és azt mondja: „A magyar vendégszeretet 
mindnyájunk erénye; aki tisztességes ember 
hazánk határát átlépi, —  bármi járatban 
van is, —  az mindnyájunk szívesen látott 
vendége. .  akkor a kongresszus olyan 
fényesen fog sikerülni, amihez hasonlót 
még soha sem látott a világ.

És olyannak is kell annak lenni, hogy 
mindnyájan büszkék lehessünk magyar 
mivoltunkra

De hogy ez igy legyen, ahhoz az er
kölcsi támogatás mellett anyagi támogatásra 
is van szükségünk; mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy annyi vendéget tisztességgel ellátni, 
tenger pénzbe kerül. (Igaz, hogy óriás 
összeget fog kitenni, —  a mi költségeink 
százszorosát is az, amit az a több ezer 
ember hazánkban elkölt.) Ezért nagyon 
kérek mindenkit, aki e sorokat olvassa, 
hogy bárminemű álláspontban legyen is a 
női választójoggal szemben, —  nemzeti 
renoménk érdekében legyenek segitségünkre! 
Adjanak! Gyűjtsenek! Filléreket, koro
nákat !* ahogy jő. Ahogy lehet. Ahogy 
bárki is könnyen teheti, adhatja. Csak egy 
kis jóakarat, csak egy kis megértés, —  és 
máris óriási lépéssel visszük előbbre ügyün
ket. És ugye meghallgatnak? Adnak? 
Sikerül a kongresszus? Hogyne sikerülne, 
mikor annyi asszony akarja? Amit pedig 
asszony akar, azt Isten is akarja.

* (Adományok gróf Teleki Sándorné Öméltósága 
U jtátrafüred , Szikraház címére küldendők.)
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K ö zség i ü gy ek .

Aszód község költségvetései.

A képviselőtestület folyó évi szeptember hó 
30-án  tartott rendes őszi közgyűlésében tárgyalta 
az 1912. évi pót- és az 1913. évi rendes költség- 
vetéseket.

A folyó évi pótköltségvetés szerint mutatkozó 
szükségleti összeg 5006  kor. 29 fillér, amely közs. 
pótadóból lévén fedezendő, esik a 4 2 6 6 4  kor. 
99 fillért tevő állami egyenesadók minden e g y e s ; 
adókoronájára 11 fillér, vagyis a pótadó 11 °/o-al 
emelkedvén, a mindenkit egyaránt érdeklő községi 
terhek pótadó °/o-a 1912. évben összesen
44 o/o lesz.

A pótköltségvetésbe benfoglalvák: a főjegyző, 
továbbá al- és segédjegyző f. évi drágasági pót
léka ; a f. évben szükségessé vált kisegitő munka
erő díjazási ö ssz eg e ; a főszolgabírói hivatal át
alakítási költségei 2651 kor. 96  fillér; a gimná
zium 1912 szeptember, október, november és 
december havi segélye, amely főgimnáziummá 
történt fejlesztése esetére évi 200 koronában lett 
megállapítva s igy a pótköltségvetésbe felvett 
összeg az eddigi 40 0  K figyelembevételével 533 kor. 
33 fillért tesz k i ; végül a vágóhíd bekerítésé
vel járó 279  kor. kiadási összeg.

A pótköltségvetést a közgyűlés teljes egé
szében egyhangúlag elfogadta s utasította az elöl
járóságot, hogy a megállapított 11 %> pótadót a 
f. évre a felsőbb hatósági jóváhagyás bevárása 
nélkül egyénenként vesse ki és szedje b e ; mert 
ez úgy a község háztartási egyensúlyának biztosí
tása, mint az adófizető közönség érdekeben áll.

Az 1913. évi közpénztári rendes költségvetés 
fedezeti összege 75105  kor. 04  fillér, szükségleti 
összege pedig 101,145 kor. 49  fillér, fedezetlen ki
adási többlet 2 6 0 4 0  kor. 45  fillér, amely kiadási 
többletnek községi pótadó által leendő fedezését 
a közgyűlés a költségvetés egyhangú elfoga
dásával elhatározta s az 1913. évi községi pót
adó mérvét a következőleg állapította meg és 
p ed ig :

1. a mindenkit egyaránt érdeklő 260 4 0  kor.
45  fillért tevő fedezetlen kiadási többletből esik 
a 456 6 4  kor. 99  fillér összes állami adó minden 
egyes koronájára 57 .04  fillér (vagyis 4 5 6 6 4  kor. 
99  fillér x 57 .04  fill. —  26047 kor. 31 fillér).

2. a 2320  koronában megállapított b e l-I
rendőri költség a földadón kiviil 39394  kor. 08  fillért 
tevő állami egyenesadókra lévén kivetendő, esik 
minden egyes adókoronára 5  89  fillér (vagyis 
3 9394  kor. 08  fillér x 5 89  232 0  kor. 3 0  fillér)

3. a 60 0  koronában megállapított mezőőri 
költség a 6274  kor. 29  fillért tevő földadóra lévén 
kivetendő, esik a földadó minden egyes 
koronájára 9  6 fillér (Vagyis 6 2 7 4  kor. 2 9  fill. x 
9 6  —  60 2  kor. 3 0  fillér).

4. a közgyűlés által elfogadott kémény 
összeírás szerint díjköteles 1184 db. kémény. A 
közgyűlés kimondotta, hogy a kéményseprési évi 
átalányösszeget 1600 koronában állapítja meg s a 
szerződés m egkötésére közs. biró és főjegyzőt 
felhatalmazza, mert ezen átalányösszeg —  figye
lembe véve a kémények szaporodását, — az érde
keltekre nézve feltétlenül kedvező, amennyiben a 
vármegyei díjszabás szerint jóval m agasabb összeg 
esnék 1 — 1 kéményre az esetben, ha a dijakat a 
község a díjszabás alapján tételenként s nem az 
átalány szerinti arányban szedné, mely utóbbi 
esetben minden egyes díjköteles kémény után 
1 kor. 36  fillért lesz köteles az illető érdekelt 
háztulajdonos fizetni. A szerződés m egkötésére 
járásunk főszolgabirája f. évi október 30 -á t tűzte 
ki, saját hivatalos helyiségébe.

A községi pótadó százalék em elkedésé
nek o k a i:

ASZÓDI HÍRLAP

1. Rendkívüli kiadások, amelyek csupán 
1913. évben fordulnak elő és pedig :

a) néhai Elefánty Béla főjegyző után maradt 
nyugdíj tartozás 289  kor. 12 fillér.

b) Írógép beszerzésére a járási főszolgabírói 
hivatal részére 166 kor. 44  fillér.

c) faiskola bekeritési költségei 631 kor.
d) ovodai jókarbahozatalával járó ki

adások 829  kor.
e) az ev. iskolához vezető ut újjáépítésére 

szükséges kiadások 1000 kor.
f) a községház villám világítási berendezésé

nek költségei 57 4  kor. (A munkálatot Wáhl Adolf 
nyerte el.)

2 . A jövő évtől kezdve állandó tételként fel
veendő eddig elő nem fordult k iad ások:

a) közs. biró fizetési többlete 400  kor.
b) közs. pénzt, fizetési többlete 240  kor.
c) utcák világítási dijának többlete 50 0  kor.
d) gimnázium segélytöbblete 1600 kor.
e) főszolgabírói hivatal bére 240 kor.
Elsőfokulag megállapította a közgyűlés az

1913. évi közmunka összeírást és költségvetést.
Az összeírás szerint rendelkezésre á l l : 

197 igás és 1927 kézi napszám. —  Az igás 
napszám váltságára 2 kor., a kézi napszám vált- 
ságára 40  fillér. Kimondotta a közgyűlés a köz
munka felerészének kötelező pénzbeli m egváltását, 
ami a már jelzett 2  kor., illetve 4 0  fillérnek felel 
meg, s hogy természetben közmunkára szükség 
nincsen.

A közmunkaköltségvetés bevételi összege 
2321 kor. 54  fillér, amely teljes egészében a ki
adások fedezésére lett előirányozva, — fedezetlen 
kiadási többlet nincs

Felülvizsgálta a közgyűlés az aszódi volt 
úrbéres, telkes és zsellérlegelőben részes szerve
zett közbirtokosság 1913. évi költségvetését is, 
amely szerint a bevételek 3957  kor. 9 6  fillért 
tesznek ki s ezen összeg a kiadások fedezésére 
elegendő lévén, pótadó kivetésének szüksége fenn 
nem forog. — Ezt a költségvetést egyébként a 
birtokosság közgyűlése előzőleg tárgyalta és egy
hangúlag elfogadta.

Végül felülvizsgálta a vagyonleltárt, mely 
szerint a község vagyoni állapota a következő :

1. cselekvő állapot 105 245  kor. 87  fill.
2. szenvedő állapot . 28 .3 7 6  kor. 38  fill.

tiszta vagyon 76  86 9  kor. 4 9  fill.

A költségvetések és összeírások f. hó 15-ig 
bezáiólaa közszemlére vannak a főjegyzői irodá
ban kitéve.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

akiknek negyedévi, illetve félévi 

előfizetése lejárt, hogy azt meg* 

újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

Kis versek a hétről.
Szörnyen rám pirított valaki a héten,
Mert egyik versemben Aranytól idéztem.
Felelek a vádra, rövid lesz a válasz,
Kedves közönségem rád bízom, most válassz: 
Aranytól idézni, nagyobb bün-e, mondjál,
Mint hogyha citálnám , — mondjuk — W einer Jósk át?

Bemondom azonban méltányosság vég ett;
Mai versemben nincs, esküszöm, id ézet!

1912. október 6.

Komor felhők gyűlnek Törökország egén,
Nagy bajban a félhold, haldoklik már szegény, 
Valamikor hajdan Európának réme,
Ma úgy hívják „beteg em ber"
Ellensége mint a tenger,
S  hatalmának vége.

Valamikor hajdan nagy ur volt az Ozmán, 
Török zászló lengett jó  Budavár ormán.
B écs kapuján döngött nehéz buzogánya,
Hej, de ez már nagyon rég volt,
És a szegény árva félhold 
Most a végét járja .

Bulgár Szófiában kardot köszörülnek,
Szerbek országában harci zajra gyűlnek, 
Katonákat indít ellened C ettin je,
M ohamednak hősi népe 
Ne hagyd magad, vágj közéje,
Ez annak a .rendje !

De hisz’ nem féltem én ezektől a bőröd,
Apró ellenségid tudom még legyőzöd,
Akkor sem féltelek, ha albán lázadna,
Hanem mikor a hatalmak 
Jó  szívvel tanácsot adnak,
Akkor óvjon Allah !

Josephus II.

H írek .
— Csengey Gusztáv ünneplése. Illusztris

munkatársunk Csengey Gusztáv eperjesi teológiai 
tanár, az országos liirü költő-iró tiszteletére, 
annak 5 0  éves irói jubileum a alkalm ából, ünnepélyt 
rendez az eperjesi Széchenyi* kör, amelynek az 
ünnepelt tiszteleti tagja. Az ünnepély, amelyen nem 
csak Sárosm egye társadalm ának szine-java, de az 
egész felvidék müveit elemei képviselve lesznek, 
messze kimagaslik a helyi keretekből. Szerkesztő- 
ségünkhez ez alkalom ból a következő meghívó 
érkezett:

„Az Eperjesi Széchenyi-kör tiszteleti tagjának 
Csengey Gusztávnak 5 0  éves irói jubileum a 
alkalm ából 1912 október 20-án , vasárnap d. e.
11 órakor Eperjesen, a városi Vigadó nagyter
mében díszközgyűlést tart, melyre t. Címedet 
tisztelettel meghívjuk. Eperjesen, 1912. szept.
20-ikán. Báró ühillány Imre, a Széchenyi-kör 
elnöke. Sem sey Boldizsár, a Széchenyi-kör ügy
vezető elnöke. Dr. W allentinyi Sam u, a Széchenyi
kor titkára. A díszközgyűlés programmja. 1. 
Iluber Károly: „Ünnepi dal“ . Énekli a helybeli 
ev. coll. tanitöképzö-intézet énekkara, Kapy 
Gyula tanár vezetésével. 2. M egnyitó-beszéd. 
Tartja  dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., a 
Széchenyi-kör védnöke. 3. Titkári jelentés a 
Széchenyi-kör 1911. évi működéséről. Irta s fel
olvassa : dr. W allentinyi Sam u, a Széchenyi- 
kör titkára 4. Csengey Gusztáv üdvözlése. 5. 
Moyzes M ik lós: „Esti d al“ . Énekli a helybeli 
áll. tanitönöképzö-intézet énekkara, M oyzes 
M iklós tanár vezetésével. 6 . Csengey Gusztáv : 
„Az első ibolya". Szavalja Holénia Béláné.
7. Zaró-beszéd. Tartja báró Ghillány Imre, a 
Széchenyi-kör elnöke 8 Báró E ö tv ö s: „Vég
rendelet". Sztára Józseftől. Énekli a helybeli 
gör. szert. kath. kántortanitóképzö-intézet ének
kara, Petrik M iklós tanár vezetésével. —  A 
díszközgyűlés után 2 órakor közebéd a városi 
Vigadó nagytermében. Egy teríték ára 5 kor. — 
Vidéki vendégeinket kérjük, hogy ha az ünne
pélyen résztvenni és Csengey Gusztávot üdvö
zölni óhajtják, szíveskedjenek elhatározásukról a 
kör titkárát: dr. W allentinyi Samut október
13-ikáig értesíteni".

— Ö Felsége Apostoli Királyunk neve- 
napja alkalmából f. hó 4-én  a helybeli róm. 
kath. plébánia templomban megtartott ünnepélyes 
isteni tiszteleten a főszolgabírói hivatal tisztikara, 
a községi elöljáróság, valamint a m. kir. csendőrség 
testületileg részt vettek ; az ünnepi misét Jo ó  
Antal plébános szolgáltatta.
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— Tüzoltónap. A belügyminiszter 11529/912. 
sz. rendeletével a magyar országos tüzoltószövet- 
ség részére 1912 október 12-én déli 12 órától 
október 14-én délig a Tüzoltóotthon céljaira 
gyűjtést engedélyezett. Ennek folytán járásunkban 
is meg lesz tartva a tüzoltónap, amelynek rende
zését a községi elöljáróságok a társadalom tám o
gatására joggal számítva magukra vállalták.

— 14 évnél fiatalabb gyermekeknek a
vágóhídon való tartózkodását a földmivelési 
miniszter egyik legutóbbi rendelettel eltiltotta és 
pedig azért, mert sok helyen a vágóhídi telepen 
folyó ipari munkák az odasereglett bám észkodó 
gyermekek szemeláttára végeztetik, ami a zsenge 
korban levő gyermekek fejlődő erkölcsi érzékére 
csak káros befolyással lehet.

— • Vármegyei közgyűlés. A vármegye 
közönsége f. hó 14-én délelőtt 10 órakor tartja 
rendes évnegyedes közgyűlést. —  Ezt m egelőzőleg
f. hó 10-én d. e. 10 órakor tartja rendes havi 
ülését a közigazgatási bizottság; f. hó 1 1 -én d. e. 
10 órakor pedig a vármegye állandó választmánya 
tart ülést a vármegye székházának nagytermében.

— Kitüntetett baromfi- és házinyul- 
tenyészet. A Balassagyarm aton szeptem ber 29-tő l 
október 1-ig  megtartott barom fi- és házinyul 
kiállításon, miként a múlt évben Losoncon, az 
idén is, Merényi Kálmánná úrnő p.-galam bosi 
emdeni lúd, pekingi kacsa, valamint házinyul- 
tenyészete a legelső d íjjal, az egyesületi arany
éremmel lett kitüntetve.

—  A váci munkásbiztositó, am elyben az 
aszódi ipari munkások is biztosítva vannak, igaz
gatót választott. A váci kerületi m unkás
biztositó pénztár igazgatóságának tagjai szerdán 
este gyűltek össze, hogy a pénztár uj igazgatóját 
megválasszák. Tizenhárom  pályázó volt, akik közül 
hatot jelölt a kijelölő bizottság s tizenegy szavazat 
közül tiz szavazattal Klein Károly székesfehérvári 
m unkásbiztositó pénztári tisztviselőt választották 
meg a váci pénztár igazgatójának. Nem érdektelen, 
hogy az igazgatóság tagjai, úgy a munkaadók, 
mint a m unkások, ennél a választásnál egy nézeten 
voltak, ami eddig nem igen történt meg. Ennek 
az az oka, hogy hétfőn a pénztár igazgatósága 
bizalmas értekezletet tartott, amely közösen hatá
rozták, hogy a munkások által ajánlott jelöltre 
adják szavazatukat.

— Országos vásár. Túra községben október 
13. és 14. napján országos vásár tartatik ; az első 
napon vészm entes helyről mindenféle állat fe lh a jt
ható, a második napon kirakodó-vásár lesz.

— Pályázat utmesteri állásra. Az 1913. 
évi január 1-ével elfoglalandó aszódi járási ut
mesteri állásra most hirdet pályázatot a várni, 
hiv. lapjában az alispán. Pályázati határidő 
október 31-ike.

—  Hurokra került jómadár. Hóka Ján os 
galgahévizi lakos nem ismerte ama közm ondást, 
hogy .ad d ig  jár a kancsó a kúthoz s tb .M s 
szom szédjától Juhász Antaltól apróbb-nagyobb 
részletekben 105 korona készpénzét lopta el. Ezen 
rendszeres lopásait mindannyiszor fényes nappal 
követte el oly módon, hogy Juhászékat mindig 
m egleste, hogy azok mikor távoznak el hazulról 
s olyankor átmászva a kerítésen Juhász lakóházat 
átkulcscsal felnyitotta s a szobában levő szekrény 
záratlan fiókjából a talált pénzt kiemelve, távozása 
után a ház ajtaját ismét bezárta. Ezt addig űzte, 
mig végre tettén rajtaéretett s a csendőrség által 
a pestvidéki kir. ügyészségnél feljelentetett.

—  A magyar közönség előtt eléggé 
ismert volt eddig is a kolozsvári (H einrich-félc) 
gyógyszappaogyá1 kiváló Ilim évé, de m égis iidgy 
rekordot jelent, hogy egy élelm es nagy amerikai 
cég évi 100,000 kor. értékű szappan átvételére 
kötelezte le magát.

— Költözött a postánk. F. hó 1-én kiköl
tözött a postánk régi helyiségeiből és az ugyan
abban az utcában levő Gelb-féle házba liurcol- 
kodotl. Most ugyanabban a helyisében van, amely
ben már egy évtizeddel ezelőtt volt. Egyébként 
mostani helyisége tágasabb, mert az utca felöli 
traktust csupán a postai szolgálat foglalja el, a 
a telefonközpont és a csomagraktár egyik belső 
helyiségben van elhelyezve. A telefonfülke pedig 
a kapubejárat alatt lesz, mert a belső helyiségek
ben nincsen hely a részére. Valamivel tágasabb 
a helyiség, mint volt az ed d ig i; de hogy meddig 
lesz elegendő ahhoz, hogy az egyre növekedő 
forgalmat a közönség érdekeinek m egsértése 
nélkül le tudják benne bonyolítani, azt nemsokára 
meglátjuk. Egyik megrovandó intézménye azonban 
van a postánknak és ez a levélvárók intézménye. 
A délelőtti órákban levelek kiosztása idejében ugyanis 
úgy ellepik a postát a levelekre várakozók, hogy 
abban mozogni sem lehet, sőt éppen azok, akik 
csom agok kiváltása vagy más szükséges teendők 
elvégzése céljából jönnek oda, be se mehetnek, 
mert elfoglalják előlük a helyet a levélváró o st
romlók. Ezt az anomáliát több okból meg kellene 
szüntetni. Akiknek a postán fiókjuk van, azok 
bizonyos órákban hozassák el postájukat, akiknek 
pedig a levélhordó hozza a postát, azok várják 
be otthon, vagy az utcán a postát, de ne foglalják 
el a helyet azoktól, akiknek a hivatalban okvet
lenül dolguk van.

— Duhajkodás. Az idei gyatra szüret sem 
múlik el zajtalanul. Fóti Pál és Cseri Mihály 
G algahéviz községben p iszto llya l felfegyverkezve 
kimentek a szőlőbe. Ott aztán egyéb vad hiányá
ban Fóti Cserit hasba lőtte s a csendőrség által 
annak rendje és módja szerint a kir. bírósághoz 
bekisértetett.

— A túrái temetkezési egylet elleni vizs
gálat a f. évi szeptem ber hó 29-én  tartott tiszt
újító közgyűlésén nyert befejezést, amikor 
is Teliér G ábor eddigi elnök és társai újból m eg
választattak tisztségükre, amelyet közm egelége
désre eddig sem töltöttek be. Ez oknál fogva 
6 iparos az egylet tagjai sorából kilépett. Ezentúl 
az egylet szigorú ellenőrzés alatt fog állani s 
amennyiben a legcsekélyebb szabályellenesség ész- 
leltetik, a kilátásba helyezett feloszlatás eme temet
kezési egyletet el fogja temetni.

— A Máv. uj menetrendje, amely október 
1-én életbelépett, a minket érdeklő viszonylatok
ban nem hozott semmi újat. A vonatok indulási 
ideje Budapestre és vissza ugyanaz maradt, mint 
volt a f. évi május 1 -én életbelépett menetrend 
szerint. Csupán a Balassagyarm at felé Aszódról 
d. u. 4  óra 22 perckor induló személyvonat 
ezentúl már 4  órakor indul és 6 óra 3 0  perckor 
érkezik Balassagyarm atra; a Balassagyarm atról d. 
u. 2 óra 33  perckor induló vonat ezentúl 3 óra 
0 6  perckor fog indulni és 5 óra 42  perckor fog 
Aszódra érkezni.
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♦  Nyilvános köszönet ♦
Wilhelm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és ^  
kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsóausztria, ▼  

^  feltalálója a ^
+  W I L H E L M - F É L E  T E Á N A K .  4
▲  Hogy én a nyilvánosság elé lépek, teszem ezt ^  

azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm 
Ferenc gyógyszerész urnák Neunkirchenben, ▼

▲  hálás köszönetemet nyilvánítani azon szolgá- ^  
T  latáért, melylyel a Wilhelm-féle tea az én ^
^  fájdalmas reumatikus szenvedéseimet ^

^  megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rétté- ^  
netes betegségbe estek, ajánlom a tea hasz- ^ k  

X  nálatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen T  
megszűnt a fájdalom, hanem dacára annak, 
hogy már 6 hét óta nem iszom a teát, az ^  

X  egész testalkatrészem megjavult. Én megva- ^  
gyök győződve, hogy mindenki, aki hasonló 
betegségben szenved, ezen tea használata által A k  

X  a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint T  
^  én, áldani fogja. "
^  Kiváló tisztelettel ▼
*  Butschin-Streifeld grófnő ♦

főhadnagy neje.

+ Ara csomagonHint 2 K. 6 csomag 10 X- ♦
k  Hol gyógyírban s drogériában nincs, direktkiildés! k

k k k k k k k k k k k k k k k k k k

Egy teljesen uj Viktória nőhajtó 
nyitott hintó eladó szerszámmal 
együtt. Cim a kiadóhivatalban.

Müveit
háziasszony nem nélkülözheti a magyar asszonyok 
pompás közlönyét, a Kílrthy Emilné szerkesztésé
ben megjelenő 19 éves „Háztartást*, mely kiváló 
folyóirat mindent felölel, ami a

modern
háziasszonyt érdekli. Ha most 6 koronával előfizet 
a Háztartásra, akkor ingyen és bérmentve kapja 
meg a „Háztartás Könyvtára* most megjelent 
pompás 20 kötetét, melyek minden

asszonyt
érdeklő ezernyi hasznos háztartási ismeretekkel 
vannak tele. Aki a „Háztartásit járatja, annak 
szótárából és háztartásából a

keresek
szócska eltűnik, mert ebben a folyóiratban min
dent megtalál. Ingyenes mutatványszámmal szíve
sen szolgál a Háztartás kiadóhivatala, Budapest 
VI-, Eötvös-utca 36.

4 _______ __________________________

I  D ÉN ES JENŐ — A S Z Ó D  1
$  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. Cormick amerikai mezőgazdasági gépgyárak képviselője. ^
^  — 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 !  f
á  38 -52  W

Nem s z o r u l  d i c s é r e t r e

a „Magas Tátra  fenyőszesz"
mely a legmakacsabb izületi csuz és fájdalmakat már egyszeri bedör- 

zsölés után is elmulasztja. Fej- és fogfájásnál bedörzsölés után azonnal 

hat. Azonfelül a szobában szétpermetezve kellemes fenyőillatot áraszt. 

Fejbőrt azzal bedörzsölve, megerősíti a hajtöveket és megakadályozza 

a korpaképződést. Üvegje 110 fillér, 6  üveget bérmentve küld

Szalai gyógytár, Igló (M agas-Tatra.)

\*/ Ne re n d e lje  m e g

| a villamvilágitási berendezését |
|  am íg  tő lü n k  k ö lts é g v e té s t  n em  k é r !  |

I DIAMANT MÁRTON I
helybeli vaskereskedő urnái jelentse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen 

Y  teljesíti, mi pedig tervvel és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen és bérmentve szolgálunk. 5 K 
JE A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból. Külömben JK 

az aszódi ág. ev. leánynevelő intézet berendezését, dacára a nagy cégek versenyének, mi nyertük el, ez is 5K
<E igazolja megbízhatóságunkat. ^  Szállítunk villamos , generátorokat. Elvállaljuk uradalmak, JK
Jn kastélyok és gazdasági telepek villamvilágitási berendezését. Aprító és berendezések készítését. Gép- JK
X  osztályunk szállít benzin-, nyersolaj- és gázmotorokat, malom, asztalos, lakatos műhelyek berendezését, JK

Turbinákat vizierö kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vágó gépeket szavatolás és 5K 
^  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket ™

|  Fenyves ?ál és Jándorfy Béla cégtől, Budapest, podtnaniczKy-utca 43. f
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

„Koltarit“ -bőrlcmez
kaucsuk-konipozicioval be
vont szagtalan fedéllemez.

„KollariP-börletncz
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb.

„KoUarit“ 'bó'rlcinez
vízmentes és a legnagyobb 
viharnak is ellentáll.

„Hol!arit“ -b«rtemezt
nem kell mázolni és így 
fenntartási költséget nem 
igényel.

Egyedeldrusitó Aszód és környékére

DIAM ANT MÁRTON
vaskereskedése, ASZÓD

AQZOni HÍRLAP 1912. október 6. _
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