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Oeschger Adél, a bányai ág. h. ev. 
—  távoli megyékre kiterjedő —  egy
házkerület aszódi leánynevelő intézeté
nek s a vele kapcsolatos háztartási és 
kereskedelmi tanfolyamának hervad- 
hatlan érdemű igazgatója, a nemesen 
érező, ideálisan gondolkozó urinő, tár
sadalmunknak nemcsak tiszteletreméltó, 
de —  bízvást mondhatjuk —  egyik 
legtiszteltebb tagja nincs többé. —  
Itt hagyott minket. Január elsejétől 
künn nyugszik a temetőben; pihen 
csendesen a sírnak ölében.

Távozásával —  igaz —  első sorban 
(a Németországban élő rokonait nem 
is említve) a bányai egyházkerületet, 
illetve annak intézetét, az intézet tan
testületét és növendékeit borította 
gyászba; de hogy halálával vallás- 
küionbseg néiküi Aszód és környéké
nek egész társadalmát is igen érzé
keny veszteség érte, azt mindnyájan 
mélyen átérezzük.

Életszövétnekének szeretetsugáriban, 
lelki áldásaiban ugyanis mindnyájan 
részesültünk; csak természetes, hogy 
most, amikor kialudt életfáklyája nyo
mán sötétség támadt, együtt búslako
dunk, együtt siránkozunk, együtt gyá
szolunk.

De mit mond az ir ó : hogy gyá
szoljuk méltókép a halottakat? „Ha 
kívánságuk szerint élünk." Ám a „kí
vánság" kifejezése nem csupán a ké
résnek vagy a figyelmeztetésnek be
széde, de az lehet egy kialakult s éle
tünkben iránytűként követett életfel
fogás is. Az életfelfogás pedig —  
ugy-e bár —  egy egyéniségről, egy 
lélekről festett kép keretének csaknem 
leglényegesebb tartalma.

Az egyes ember életének létjogo
sultsága és értékének kritériuma nem 
abban jut kifejezésre, milyen szerep 
jut életében az önérdeknek; hanem 
abban, mennyire tudott áldozni az ön
zetlenség oltárán, illetve mennyire sze
mélyesítette meg életében a tanulsá
gos és követésreméltó példányképet? 
Hogyan fogta fel és töltötte be hiva
tását; mikép gondolkozott a boldog
ságról és milyen utón kereste azt?

*

Választott pályánkon megszabott, 
körülirt kötelességek fogadnak, s van
nak, kiknek az a fehogásuk, hogy ha 
az ember a szabatosan meghatározott 
kötelességeit napról napra —  betü- 
szerínt teljesiti, már megfelelt hivatá
sának —  már csak azért is, mert a 
munka nem célja az életnek; az csak 
ut, eszköz, amelynek segítségével tu- 
lajdonképeni életcélunkat munkálhat
juk, illetve megközelíthetjük. Dehogy 
sója a munkásság az életnek; ez té
vedése a költőnek, a munka az egy 
sokszor igen terhes, legtöbb esetben 
kellemetlen nyűg, amelyet viselünk 
(egyesek békés türelemmel, mások ide
ges türelmetlenséggel) addig, mig az 
édes semmittevés, a nyugalombavo- 
nulás boldogító Mekkáját el nem ér
tük. Ez a modem felfogás, amely le
gyen bármilyen általános, —  mert, ha 
fizikai a munkatér, csak testi, ha szél
iéiül, ciafc éazbiii tehetségét fekteti a 
munkába, de szive-lelke attól teljesen 
idegen, —  mégis csak közönséges, vagy 
mondjuk meg egész őszintén, nap
számos felfogás, amelyet apáink nem 
ismertek, vagy ha megnyilvánult, el
ítélték, megbélyegezték. Ez a felfogás 
—  megengedjük —  lehet igen prak
tikus és célszerű, de emelkedettnek, 
ideálisnak semmiképen nem mondható. 
S miután meggyőződésünk, hogy csak 
azon nemzet, melynek polgárai ideá
lokért hevülnek, számíthat fejlődésre 
és nagyságra, ezzel reámutattunk arra 
is, hogy az alantas felfogást életünk
ből kiküszöbölni s az eszmények szol
gálata legfőbb érdekünk és legsürgő
sebb kötelességünk.

És ebből a szempontból a legna
gyobb tiszteletre, osztatlan elismeré
sünkre számíthatnak azon egyéniségek, 
melyek úgy felfogásukkal, mint mun
kálkodásukkal az eszmények szolgála
tában állottak vagy állanak. És mi 
ilyen nemes érzésű, ilyen emelkedett 
gondolkozásu, ideális egyén«<éornek | 
ismertük Oeschger Adél úrnőt. A hét- i 
nek nem csupán meghatároz* tt számú | 
óráját, de életének minden idegét, —  éj- ! 
szakáit is ha kellett —  áldozta oda 
hivatásának. Tudta azt, hogy ható- | 
sága, a bányai egyházkerület egész 
embert kívánt, érezte, hogy hivatásá
nak teljes betöltése, az intézet fejlő

dése s hírnevének emelése egész em
beri áldozatot követel, ezért fektette 
bele munkásságába nemcsak összes 
testi és szellemi erejét, de oda adta 
egész szivét, egész lelkét is.

Ez a magyarázata eredményes és 
áldásos működésének, ez a magyará
zata annak az osztatlan tiszteletnek és 
nagyrabecsülésnek, amely vele szem
ben úgy hatósága, mint a szülők, va
lamint az egész társadalom részéről 
oly spontán módon megnyilvánult, ez 
a magyarázata élete kiváló értékének.

A szónak közönséges, sablonos ér
telmében talán nem volt osztályrésze 
a boldogságban ; ám neki a boldog
ságról is ideális, ünnepi felfogása volt. 
Minket az egyéni, önös érdekek szol
gálata boldogít; ő a szolgálatban : a 
reábizott növendékek értelmi világának 
fejlesztésében, szivvilágának nemesíté
sében ; a szülők és hatósága megelé
gedésének kivívásában, az intézet fej
lesztésében, színvonalának emelésében 
és jó hírnevének fokozásában, egyszó
val a kötelesség teljesítésének tudatá
ban kereste és találta meg.

Azt pedig, hogy a reábizott gyer
mekekkel szemben anyai szeretet —  
mostani és volt munka- és pálya tár
saival szemben testvéries érzület ve
zette és irányította s a szülőkkel és 
mindenkivel szemben a gyengéd figye
lem volt lelkének alapvonása, a róla 
festett lelki kép kiegészítéséül Írjuk.

És hogy babér is övezze homlokát, 
tűzzük oda egyszerű, de ember ajká
ról ritkán elhangzó kijelentését: „Min
denemet az intézetnek hagyom."

*

Aki igy gondolkozott, aki igy élt, 
annak halálánál érihetővé válnak 
Esaiás ezen sorai: „Ugyan nem lészen 
többé a nap a te nappali világosságod, 
de a te napod mégsem megyen többé 
a lá ; mert az Ur lészen néked a te 
örökkévaló világosságod és a te Iste
ned a te dicsőséged !“

Oeschger Adél meghalt; de csak a 
szemünknek; lelkűnkben most is él és 
élni fog mindaddig, mig páratlanul 
nemes tartalmú életének ragyogó fénye 
világítani és hatni fog intézetünkben 
és társadalmunkban.

*
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Életrajzát — a rendelkezésünkre álló hiá
nyos adatok alapján — a következőkben is
mertetjük : született Becsben, ahol Elszászból 
származó szülei laktak.

Tanulmányait Becsben kezdette s Resica- 
bányán folytatta ; a tanitónőképzőt Pozsony
ban végezte és a polgáriskolai oklevelet Bu- 
pesten szerezte meg az akkor más nevet 
viselt „Erzsébet női iskolában".

A nem magyar szülőktől származott, de 
iskolai tanulmányai alatt teljesen magyarrá 
lett tanítónő először Szegeden a Keméndy- 
féle magán polgári iskolánál nyert alkalma
zást — a minthogy egyházánál akkor még 
nem is kaphatott azért, mert egyetlen evang. 
egyházkerületnek sem volt még polgáriisko
lája, illetve leánynevelő intézete. A m ik o r a 
kilencvenes évek elején a bányai ág. h ev. 
egyházkerület nagy lelkesedéssel elhatároz a. 
hogy egy kerületi polgáriiskolai osztályokba i 
álló nevelőintézetet szervez s azt a Podm - 
niczky- és Prónay-családok nagymérvű 
anyagi áldozatkészsége folytán (amivel Asz i 
község és vidékének társadalmát örök há
tára lekötelezték) közbevetésükre Aszódon 
állította fel és az intézet a jelenleg tiszai 
egyházkerület Icánynevelö intézeténél működő 
B irtholomeidesz Adél igazgatónő vezeti- 
alatt nevelői és tanítói munkásságát meg
kezdette, annak az első, idealismussal tót, 
ambiciosus, jeles tantestületnek tagja lett 
Ocschger Adél is. Négy évi áldásos műkö
désé után meghívás folytán az eperjesi ev. 
egyház női polgári iskolájához került, ah 
előbb mint rendes tanítónő, majd teijes meg
elégedésre mint igazgató működött, m ind
addig, amikor néhai Genersich Karola iga 
gató halálával a bányai egyházkerület ig. , 
gatói minőségben 1907-ben újra visszahív 
Aszódra.

Visszahívta nemcsak azon jó emlék alap
ján, melyet Aszódról való távozásakor ható
ságánál és a szülőknél hagyott maga után, 
hanem annál fogva is, mert az eperjesi igaz
gatói minőségben kifejtett tevékenységének 
és rátermettségének — amellyel az eperjesi 
női polgári iskolát magas színvonalra emelte — 
Ilire hozzánk is eljutott. S tanúbizonyságot 
is tehetünk amellett, hogy — bármennyire is 
megtisztelő volt reá nézve a bányai egyház
kerület meghívása, — a valóság mégis az 
volt, hogy a meghívás elfogadásával nem ö, 
hanem a/. eg\ házkerület vált leköieie/ettjevé.
— Igazolja ezt nemcsak emlékezetünkben 
igen soka megmaradó igazgatói áldásos mű
ködése O  leanynev. intézetünknek nem le
méit hírnévre emelése, amelynek legékesebb 
bizonyságául szolgál az a köiülméity, hogy 
minden, de különösen a legutóbbi évben 
mintegy 2 0 -2 5  gyermektől kellett a teljes 
létszám betelése után a felvételeit megtagadni
— de főképen az a két konkrét tény, amely 
szerint a bányai egyházkerület 1908-ban 
részben az ő kezdeményezésére „háztartási és 
gazdasági'*, 1913-ban pedig az ő kezde
ményezésére „kereskedelmi szaktanfolyam
mal" bővítette ki leánynevelő intézetét. Ha 
semmi más érdeme nem volna is, mar ezen 
alkotó tevékenységével is örök időkre véste 
be nevét az intézet történetébe.

*

Betegeskedésének kezdete az őszi hóna
pokra esik. S bár tátrai üdülése igen jóté
kony hatással volt egészségére, betegsége 
december hó elején kiújult. De hogy meny
nyije csak mulóuak tartotta ö és környezete 
is betegségét, mulatja az a körülmény, hogy

az éppen ő általa december hó 16-ra terve
zett felolvasóestély érdekében betegsége ide
jén is intézkedéseket lett. Sajnos a betegség 
súlyosnak b izonyult; a teljesen előkészített 
felolvasóestély elmaradt s intézetünknek 
mindenkitől szeretett, népszerű igazgatója in
tenzivebb polás és kezelés végett, a budai 
uj Szent János kórházba vétette fel magát. Álla
potáról a kórházból mindig kedvező híreket 
kaptunk s igy felgyógyulása miatt aggodat- 

| inakat nem is tápláltunk. Annál meglepőbben, 
j annál megrenditőbben hatolt tehát reánk az 

a sürgöny, mely intézetünk nagyrabecsült 
igazgatójának, a növendékek „jó  Adél nénijé
nek" december 29-én este 10 órakor hirtele
nen bekövetkezett halálát hozta hírül.

Koporsója fele4t Bpeslen december 31-én 
délután 3 órakor méltóságr a és főtisztelendő 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök tartott 
megható s az elhuny in !< érdemeit találóan 
méltató gyászbeszédet. Áldás után, miután 
halottunk még éleiében azt az óhajtását fe
jezte ki, hogy halála után itt Aszódon, áldá
sos működésének helyén kivan pihenni, — 
földi maradványait Aszódra hozták. A teme
ti s itt január 1 -én délután impozáns részvét 
mellett folyt le. Az intézd disztermébtn fel- 
ravatalozott koporsót 3 órakor hozták le az 
ev. egyház presbyterei az intézet udvarára, 
ahol a gyászoló közönségnek az. egész ud
vart megtöltő tömeg' köréje csoportosult.

A család részéről a koporsónál megjelent 
a messze idegenből Mühlhausenböi (Elzász) 
egyik unokaöccse Ki.d'fl Eugcn; mellette fog
lallak helyet az intézet voit igazgatónője özv. 
Králik Lajosn Szc vi Gizella, az intézet 
jelenlegi lantestüle es a testvérinté/eiek 
képviselői, továbbá a növendékek csoportja. 
Majd felhangzott I* m iy i Rezső rektor veze
tése mellett az evv gyülekezet áltál előadott 
gyönyörű magyar gyászchorál, amely után 
Chugyik Pál lelkész felemelő imát mondott 
és megtartotta az elhuny lat méltató szép 
gyászbeszédét es elbuc uzlatta az elhunytat 
szeretett intézete. -, a páiv ttirs  ikiól es a 
növendékeitől, aki« könnybe labadt szemmel 
hallgatták a megható és egyben vigasztaló 
szavakat Ekkor ismét felhangzott az. ev. 
gyülekezet lélekem lő choraija, amely után a 
koporsót gyas/kocora téve, megindult a vég
telen hosszúságú gyászmeuet az ev. temetőbe, 
ah i még Gömöiy János, az eperjesi kollé
giumnak igazgatója, az országos evang. ta
náregyesület titká ri, és kiküldötte búcsúztatta 
az egyesület és az eperjesi polg. iskola ré
széről ; ez utóbbi iskolát a temetésen Jelenik 
Emma p »g. isk. tanító.iő képviselte, aki ta
ni vanya volt és később vezetése alatt mint 
taiiitóuő működött

H >gy mennyire becsüllek az aszódiak az 
elhunytat, mualja is, hogy a közönség' 
d,.cáia a nagy hidegnek és szélnek mind
végig kitartott a temetési szertartáson.

Itt említjük meg, hogy a helybeli és kör
nyékbeli gyászoló közönségen kívül m< gje
lentek hivatalosan Mikohk Kálmán a buda
pesti deáktéri ev. iskola igazgatója, az in
tézel tanulmányi felügyelője es dr. S/elényi 
Aladár az egyet. ev. egyház főjegyzője, É rm 
esek Imre műszaki tanácsos biz. tagok. Táv
iratban fejeztek ki részvétüket: báró Pod- 
maiiiczky Gyula int. felügyelő és neje, Dob- 
rik-család, Banyai család, Radváuy Oltilia, 
Hoffmann család, Igó Anna, Auer csalód! 
szarvasi tanítóképző, Barlholonieidesz Adél í 
és még számosán. A szülők és növendékek 
nagy része levélben condoleált.

Koszorút helyeztek a koporsóra a bányai 
ág. ev egy házkei i i le t ; az intézet nővén- i

dékei; az int. tantestülete ; Saenger Mariska ; 
Petiik Sarolta; Tomcsányiné Holly Ludo- 
v ika ; dr. Kralik Lajcsiié, Salzer csatád, 
Szes/lér család, dr. Gál Adolf, a keresk. 
tanfolyam tantestülete, az eperjesi ág. ev. 
1-sö egyház iskolája és tantestülete, Finn
esek Imre, Petiik Margit és Olga.

Az egész temetés: az egyszerű, komoly 
és szép szertartás, a közönség nagy tömege 
és kitartása, a nagy veszteség fölötti igaz 
részvétet tükröztette vissza.

Olvasóinkhoz!
Amidőn lapunk 5-ik évfolyamának 

1 -SC) számával kopogtatunk előfizetőink 
ajtaján, kérjük, ne vegyék rossz néven, 
hogy a magunk ügyében újból fordu
lunk pár sorral olvasóinkhoz. Első 
sorban is konstatáljuk, hogy előfize
tőink száma örvendetesen gyarapodott 
— a vidékről. Amit sajnálattal kell 
megállapítanunk, a/, hogy előfizetőink 
száma Aszódon alig emelkedett, jó l
lehet igen sokan vannak a városban, 
akik szívesen olvassák el az Aszódi 
Hírlapot, mert a szomszédban, vagy a 
másik utcában lakó előfizető kölcsön 
adja. Ez ugyan nem bánt berniünket, 
mert tudjuk, hogy el fog jönni az idő 
Aszódra is, amikor a inunkat értékelni 
fogják. Lesz meg idő, amikor Aszódon 
is tudni fogják, hogy az újság épp 
oly ipari munka, mint a cipőm, ru
hám, amelyen cipésznek, szabónak 
fizetni kell es amelyet nem lehet és 
s/.i gyen lesz kölcsön kérni a szom
szédtól. Nagyképűséggel és szerény
telenseggel méltán vadoltathatnánk, ha 
nélkülözhetetlennek tartanok lapunkat. 
De azt megállapíthatjuk, hogy hetről- 
hétre hii krónikásai vagyunk minden 
helyi és járasunkbeli eseménynek és 
minden közügynek bátor érdeknélkü i 
szószólói és innen van talán, hogy uj- 
s agunkat s/.ivesen olvassak. Amikor az 
uj ev küszöbén megköszönjük előfize
tőinknek és hirdetőinknek előző évi 
támogatásukat, kérjük, legyenek to
vábbra is támogatói és terjesztői az 
Aszódi Hírlapnak, hogy ezentúl még 
jobb újságot adhassunk. Azokat pedig 
akik eddig csak olvasói, de nem elő
fizetői voltak lapunknak, kérjük, lép
jenek be előfizetőink diszes soraba es 
járuljanak hozzá a nem csekély áldo
zatot és f iradságot igénylő újságnak a 
fentartasnhoz. Levelezőlapon, vagy sze
mélyesen tett megrendelésre minden 
héten pontosan lakásukra küldjük az 
Aszódi Hírlapot.

A kereskedelmi és ipari 
alkalmazottak alakulandó 
körének Sylvester-estéje.
Hidegen, fagyosan búcsúzott cl az ó év 

hogv helyet adjon íz uj H lU -e* esztendőmj/ 
Szerdán este, mikor a/ utcán kemény téli 
s / i i süvíteti, a hideg a/, ablakokra rajzolta 
'V idei lel eb,, jégvirágait, a Weinei ven-

. ít . :\e m-
ha'M ohoziii; ifjak váriák lüiehnelieiiül a 
vendegeket, a lépcsőkön szolgálati ruhában
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tűzoltók állottak, szóval az egész képen lát
szott, hogy valami készül, hogy mulatság 
lesz.

Kilenc óra felé a közönség csaknem telje- 
jesen megtölté a termet, mikor Frey Jakab, 
az újonnan alakulandó körnek alelnöke 
a dobogóra lépett és szép szavakkal üdvö
zölte a megjelenteket, rövidesen vázolva a 
kör céljait és törekvésüket. Ö töltötte be 
egyúttal a conferencier tisztét is.

A műsor első száma Kálmán Imre szava
lata volt, aki Petőfi Sándor ismert költemé
nyét a „Vándorlegényt" szavalta el, zajos 
sikert aratva.

Utána Leitner Mór énekelte az „Üres a 
fészek- című dalt, eleinte kissé küzdenie 
kellett ugyan a lámpalázzal, amihez nagy 
mértékben hozzájárult a kiséretnek majdnem 
teljes hiánya is, de később, leküzdve félénk
ségét lendületbe jött és szép énekét a kö
zönség tapssal jutalmazta meg.

A harmadik szám szintén ének volt. 
Weinberger József a Szulamit kesergőjét 
énekelte. Meleg, csengő baritonja és a cso
daszép ária csakhamar magukkal ragadták a 
közönséget, amely az ének tartama alatt fe
szülten figyelt, majd annak végeztével dörgő 
taps és sokszoros „hogy volt- kiáltás altat 
ismétlést követelt.

A következő számban Fekete Ilonka, az 
önmaga által cimbalmon kisért magyar nó
táival váltott ki többszöri hatalmas tapsot és 
aratott osztatlan tetszést, amely minden nó
tánál csak zajosabbá és erősebbé vált, úgy, 
hogy a tervbe vett nótákon kívül még rá
adást is kellett adnia.

Majd Kálmán Imre szavalta Csengey „A  
lengyel fogoly44 cimil költeményét, meghatóan 
színezve ki a drámai részeket. A közönség 
kiváltságára elszavalta még Farkas Imre ba
jos költeményét ,,A kis kadétot*4.

A műsor hetedik száma Gabányi Szóra
kozott kisasszonya volt, előad.a Weisz S /i- 
dike, aki különösen bátor fellépésével és jó 
hangsúlyozásával aratott sikert.

Ezután Wemberger József és Leitner Mór 
énekeltek még (Kis háziKÓm, Az okos Adolfka) 
többszöri tapsolasr i kényszerítve a közön
séget.

Tizediknek Frey Jakab következett, aki 
Zolának ,,A pálinka*' cimii drámai maganje- 
lenetet adta elő nagy készültséggel és nagy 
drámai erővel, erős realismussal szemléltetve 
azt a szörnyű pusztítást, amit a pálinka, az 
alkohol az emberi szeive/etbcn véghezvinni 
képes.

Ezután még Weinberger József kitünően 
előadott párás/tjelenete következett, melynek 
végeztével a közönség a földszinti helyisé
gekben teához ült és a későbben következett 
táncmulatságnak csak a világos reggel ve
tett véget.

Egészben véve a mulatság nagyon jól si
került, a hangulat mindvégig kedélyes és 
meleg volt. Csupán azt az, ugylátszik helyi 
specialitást kell még feljegyeznünk, hogy a 
mi kicsiny társadalmunk vezető emberei úgy
szólván teljesen távohartották magukat az 
estélytől, nem csekély fájdalmára az agilis 
rendezőségnek.

A befolyt összegből tiszta jövedelemnek 
megmaradt a kör al ipja javára 74 korona.

Felülfizettek : Sárkány Ernő, Holla Lajos, 
dr. Bentsik Géza, Diamant Márton, Lengyel 
testvérek, Salczer Nándor, Kaufmann Imre, 
Vas Mór, Fekete Adolf, Markbreit Zsigmond, 
Matheidesz Sándor, Neuwtrth Vilmos, Dalik 
János, Büchler Nándor, Vas József, Walla 
Ákos, Gyurcsovecz Gusztáv, Herceg István, 
Lipták Pál, Meier János (Iklad), Rab Vilmos, 
Vilin Gyula, Waltl Adoif, Angyal Aladár, Ba
lázs Vilmos, Bt üli Soma, Dénes Jenő, Fischer 
Jakab, Fleissig Mór, Forschner Mór, Heller 
János, Hermán R u d o lf ,  Hermán Soma, Ko- 
vácsy Aurél, Katona Henrik, Vörös Mihály.

Hírek.
— Újévi tisztelgés. A járás jegyzői és 

aljegyzői kara Szilveszter napján testületileg 
kívánt boldog uj évet Sárkány Ernő főszolga
bírónak. Szónokuk F rid iik  Béla hévizgyörki 
főjegyző volt, aki a főszolgabírói hivatalban 
szép beszédben üdvözölte. A főszolgabíró 
szokott ékesszólásával köszönte meg a sze
retet eme megnyilvánulását. Újév napján a 
főszolgabírói hivatal tisztikara együttesen 
jelent meg hivatalfőnökük előtt, nevükben 
Madarász Elemér szolgabiró üdvözölt.

— Közgyűlés Az aszódi bi'egápoló és 
szegénysegélyző egyesület f. hó 6-án dél
után tartja tisztújító közgyűlését az izr. hit
község tanácstermében. A közgyűlést este 
lakoma fogja követni.

— Tűz Báró Hatvány birtokát körülfekvő 
falvak lakóit december 28-án este 5 óra után 
borzalmasan szép látvány zavarta meg. A 
Boldogon lévő Nagytelek puszta táján 
hatalmas lángnyelvek csaptak föl, melyről a 
környék lakói azt hitték, hogy a puszta ég. 
A veszedelem azonban nem volt olyan, mint 
amilyennek látszott; mert egy hatalmas szal- 
maka/al, mely a tanyától mintegy 2 kilomé
ter távolságra feküdt, égett. A helyszínén a 
közellakók szükségtelennek tartották a meg
jelenést, csak az újonnan szervezett boldogi 
önkéntes tűzoltóság jelent meg Szabó János 
alparancsnok vezetése mellett, hívén azt, 
hogy nagy a veszély. A tüzet gyújtogatás 
okozta.

— Díszítsük ftl lakásunkat színes mű
vészi képekkel. Ha olvasóink egy levelező
lappal a Képes Hét kiadóhivatalához fordul
nak (Bpest, V., Visegrádi-utc i 13a) jóformán 
ingyen abba a kellemes helyzetbe juthatnak, 
hogy lakásuk falait igazán művészi képekkel 
díszíthetik fel.

— Tavaszi apaállat vizsgálatok. A já
rás főszolgabirája Suba István járási ni. kir. 
állatorvos, valamint Melczer Dezső, Fridrik 
Béla és Totth Ödön jár. gazdasági bizottsági 
tagok kíséretében a tavaszi apaallat vizsgá
latokat e hó folyamán a járás községeiben a 
következő sorrendben ejti meg : 7-én Boldo
gon, 8-án Túra és Galgahévizen, 9-én Hé- 
vizgyörkön és Bagón, 13-án Kartalon és 
Versegen, 14-én Domonyban, Ikladon és 
helyben, 15-én Galgamácsán és Galgagyör- 
knn.

— Borlopás. A csendőrség Vajgel 
Mihály hévi/györki mezőőrt a pestvidéki 
kir. ügyészségnél ízért jelentette fel, mert 
múlt év december 17 —18-án virradó éjjel 
Ba/an János hévizgyörki lakosnak a határban 
lévő pincéjéből 30 liter bort és 15 liter tör
kölyt ellopott.

— Lohr Mária. (Kronfusz) a főváros e 
legrégibb csipke-tisztító-, vegytisztító- és 
kelmefestő-gyárintézete, Budapest, V ili., Ba- 
ross-utc i 85. a szakmájába vágó összes 
megrendeléseket gyorsan és jutányosán tel- 
jesiii

— Karácsony az állami óvodában.
Szomorú karácsonya volt az idén az állami 
óvodába járó kis gyermekeknek. Nagyobb

szabású ünnepélyhez készültek, azonban a 
hirtelen fellépett kanyaró és torokfájás ezt 
meghiúsította, alig 20 gyermek maradt az 
óvodában. Dacára annak a jószivü ajándé
kozók most sem mulasztották el ajándékai
kat elküldeni, melyeket felosztva minden 
egyes gyermeknek jutott valami, még a be
teg s lábadozó gyermekeknek is haza kül
dötte az óvónő részükre szánt kis ajándé
kaikat.

özv. Matheidesz Sándorné 2 doboz játé
kot s 2 doboz cukerlit, „Aszód és vidéke 
jótékony nőegylete** 10 koronát juttatott a 
karácsonyi ajándékokra.

Fogadják a nemes adakozók a gyerme' ek 
hálás köszönetét ez utón is.

Kitanitják az utasokat.
Oktatás a balesetek ellen. Körren

delet a rendőrhatóságokhoz.
Fölötte érdekes és közhasznú átirat érke

zett Pestvármegye alispánjához. Az átiratot a 
vasúti és hajózási felügyelőség küldte és 
abban széleskörű intézkedését kéri az alis
pánnak a vasúti balesetek ellen való véde
kezés céljából.

Az átirat szerint az utóbbi időben sajná
latosan megnövekedett a vasúti forgalomban 
az olyan balesetek száma, amelyek onnan 
erednek, hogy az utasok és általában idegen 
személyek nem alkalmazkodnak az érvény
ben álló biztonsági rendszabályokhoz, sőt e 
tekintetben a vasúti alkalmazottak figyelmez
tetéseire sem hederitenek.

így mind gyakrabban tapasztalható, hogy 
az utasok a már mozgásban levő vonatokra 
fel s onnan leugrálnak, vonatok nyitva ha
gyott ajtóin menetközben kihajolnak, vagy a 
lépcsőkre ülnek. v

Az utasok, kik valamely közbeeső állomá
son tartózkodás közben kiszállottak, de az 
újonnan felszállók is, csak az utolsó percben, 
már az indulás-jelzés elhangzása után száll
nak fel, sőt a perronon állók még megvár
ják, míg a vonat mozgásba jön s akkor ug
rálnak fel a vonatra. Ha pedig a vasúti sze
mélyzet erre az illetőket figyelmezteti, vagy 
kötelességszerüen a felszállásban meg is aka
dályozza, rendszerint durva szitkok kísére
tében erőszakoskodnak, sőt tettlegességre is 
vetemednek. Megjegyzi az átirat, hogy e te
kintetben — tapasztalat szerint — éppen az 
értelmiséghez tartozó vagy annak látszó uta
sok járnak elöl rossz példával. Hasonlóképen 
nagyon elharapózott az illetéktelen szemé
lyeknek a pályán és tartozékain való jár- 
kálás is.

Kéri az átirat, hogy az illetékes rendőri 
hatóságokat a vasúti alkalmazottak hathatós 
támogatására és a részben tájékozatlan kö
zönség felvilágosítására utasítani szíveskedjék.

Az alispán körrendeletben hívja fel a já
rási főszolgabirák és rendőrségek figyelmét 
az átiratra és meghagyja, hogy az utasok 
figyelmeztetéséről és a vasúti főfelügyelőség 
rendelkezéseinek ismertetéséről megfelelő mó 
dón gondoskodjanak.

Itt említjük meg, hogy a főfelügyelőség 
aziránt is intézkedett, hogy a vasúti alkal
mazottak a biztonság megóvása érdekében 
kötelességüket mindenkor teljesítsék.
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használják

rekedtség, hurut, elnyálká- 
sodás. görcs- és fojtóköhögés 

ellen a

♦ ♦  ♦ ♦

^ 1 0 0  d,b* közjegyzőileg hitele- 
w l U U  sitett orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt.
Kiválóan jó és kellemes izfi 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók: 
Prokopovitsch Brúnó gyógyszer- 
tárában Túrán és Sárkány László 

gyógyszertárában Aszódon.

H H B H M a l

T y ú k s z e m ,
bőrkeményedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABINU használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40°/o phosphorsavat tartalmazó

Takarmánymész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bő jük, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 3A kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

A hol nem lenne raktáron, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„Korona “-gyógyszertára GYÖK 99.

Ne költse el pénzét Budapesten,
m ert itthon is cpp oly olcsón és jól beszerezheti 

@  ®  ©  ©  alkalm i ajándékait @  @  @  ®

VAS JÓZSEF
könyv*, papír* és írószer kereskedésében, 
g © ® A S Z Ó D O N  © © ®
hol mindennemű levélpapírokban és írószerekben  

©  a legdusabb választék áll rendelkezésére ©

praktikus ajándéktárgyakban.
Aszódi ,Petófi" könyvnyomda nyomása.

hangszereket szállítja

1A# 71 tÜÍ F  D „Hangszer“-Kirély-tól
wW M U  I I  L l \  Budapest, József-körut 15.

Hegedű. 16 drb. felszert-lessel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

óvás! Ügyeljünk a „Wágner" névre 
és a I5*ös házszámra. (Telelőn.)
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