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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nSomddban, Fde|ős szerkesz(ő ; pR 6L(j Ar,0 . c  IHirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési 
Aszód, Fout 482. szám. • diiak előre fizetendők.

Főgymnasium. ^nk hiábavalónak bizonyul és Aszódnak sorakozzék és ezzel községünk anyagi és
főgymnasiuma nem lesz. Pedig a verseny- culturalis lendületet nyerjen.

Több mint egy éve, hogy mozgalom zők közül Aszódot illeti az elsőség. Hiva- Jogos óhajunk ez, amelynek teljesítéséért 
indult meg az aszódi gymnasiumnak fő- tóttá teszi erre előnyös földrajzi fekvése is, a kezdő lépés megtörtént. Ám ennél meg- 
gymnasiummá leendő fejlesztése érdekében, amelynél fogva nagy környékének minden állni nem szabad. Nincs senki, a ki ma 
Alig egy-két nap, a mely a mozgalom községéből aránylag könnyen megközelít- kisebb buzgósággal törekednék a szép 
hírének csupán elterjedésére volt szükséges hető. Fejlődő községünkben egy főgymna- és hasznos terv keresztülvitelének elő- 
és hozzácsatlakozott mindenki, a ki szivén sium átlagos számú tanulója megfelelő el- mozdítására, mint ezelőtt egy évvel. Ma is 
viselte az eszme és megvalósításának ki- helyezést talál és élelmezése is — nem szólva ugyanaz a lelkesedés vezérelne mindenkit, 
váló jelentőségét. A cél érdekében helyes- arról, hogy a gymnasiumnak már most is Csak folytatni kell, a mit megkezdtünk. Foly
nék mutatkozott egy egyletnek létesítése, van tápintézete — kellőleg kielégíthető. És tatni sürgősen és erélyesen, hogy az egy év 
a mdy a terv propagálását a leghatható- nem maradhat figyelmen kívül, de sőt el- mulasztásait pótoljuk, netáni hátrányos 
sabban intézhetné. Az egylet meg is ala- sősorban tekintetbe veendő a történeti vo- következményeinek beálltát idejekorán meg- 
kult. Ritkán tapasztalható lelkesedéssel részt natkozás is, a mely Aszódot mostani al- előzzük.
vett az alakuló gyűlésen és tagja lett az gyimnasiumához köti. Petőfi szellemének Az egylet megalakult, hogy működ-
egyletnek a kereskedő, az iparos, a föld- hű ápolása ugyanis nem engedi, hogy hessék is, alapszabályai kormányjóváhagyás 
művelő csak úgy, mint a lateiner. Az alap- a meglevő gymnasium megszűnjék, a mint- végett felterjesztendők. A tisztviselők pedig, 
szabályok megállapittattak, a tisztikar is hogy ennek minden körüli . íyek között a kik legnagyobb részben a mozgalom 
megválasztatott és csak az egylet műkő- be kell következnie, ha a főg masium nem intézői és az egylet alapitói voltak, bizo- 
désének megkezdése maradt hátra. És az Aszódon, de Gödöllőn állíttatnék fel. Mert nyára most is készséggel állanak az ügy 
egylet még ma sem működik. Mi akadá- csak Aszódról vagy Gödöllőről lehet szó. szolgálatába, buzgó tevékenységüket most 
lyozza, senki sem tudja; ellenben min- Hazafias kötelességünk is tehát minden sem fogják tőle megvonni. Munkájukban
denki óhajtja, hogy a lelkesedés, melylyel rendelkezésre álló eszközzel odahatni, hogy támogatást fognak találni az egylet minden
a terv felvetését fogadtuk, ne csupán hir- a főgymnasium kérdése a mi javunkra tagja részéről. És kiveszi részét az is, a ki
télén fellobbant és ép oly hirtelen kimúlt dőljön el, a mivel egyúttal a Petőfi gym- nem tagja az egyletnek. Nincs tehát ok,
láng maradjon, de azt cselekvés is kövesse, nasium fenmaradását is biztosítjuk. mely az egylet kitűzött céljáért tervbe vett
a cél érdekében megkivántató agilis tévé- Elsőrendű érdekeink nem kevésbbé munkálkodásaiknak útjában állana, 
kenység. Késlekedni soká nem szabad, kívánják, hogy a már meglevő művelődési A főgymasium létesítése tetemes ki
mert — úgy lehet — minden igyekeze- intézményeink mellé a főgymnasium is adásokkal jár. Úgy véljük, hogy a szük-

t  á n P A  hogy ilyen sekélyes nyilatkozatokkal üssék agyon. Melyik az igaz, ki tudna erre felelni ?
1 í \  I\  V ^/\. A történelemnél nagyobb tanítómester nincs, A papok imakönyvei, a tudósok fóliánsai s

már pedig épen ez bizonyítja, hogy mindig eljöt- a politikusok nagyhangú kijelentései nagyon kér
tek azok a korok, melyekben az etikai fogalmak déses sulylyal bírnak a végzet szemében.Jegyzetek. túlsúlyra kerültek. A plebs zsolozsmái, istenkáromlásai és

Az indokolást a körülmények, legtöbbször a nemzetiségi rivalgásai hiába akarják döngetni a 
Az irodalomban és a művészetek minden nemzetgazdsági viszonyok alakulása adja. mindenség titokzatos, ismeretlen kapuját,

ágában forrongást tapasztalhatunk a legújabb A nyomor, meg a nagy pénzbőség egyként Csak néha kapunk egy kis választ,
időkben. megölik a szépet, inig a középút rendesen csak Megmozdul alattunk a föld, vagy egész

Valami készül, valami vajúdik, mert a régi lassú fokozatos fejlődési folyamatot eredményez, világrészeken átszáguld a pusztító ragály, aztán
korlátok lassanként elporladoznak. Ha elvetjük az etikai elveket, ha megtagad- ismét csend, lélekfagyasztó üresség.

Még nem tudjuk, mit hoz a jövő, vájjon ez juk a jóban való hitünket s a széphez való von- Nagy későre ismét megbátorodik az ember s a 
a készülődő uj alakulás megközeliti-e a renais- zalaiunkat, akkor ezt két okból tehetjük. Vagy nem komédia újra kezdődik.
sáncé nagyságát, de arra körülbelül készen lehe- vagyunk képesek ezek eszmei magaslatára fel- Ezért kell etika, ezért van szükségünk az 
tünk, hogy az eszméknek egy újabb harca előtt emelkedni, vagy a sok össze-vissza elmélettől meg- idealizmusra, mert másként hamarosan visszasü- 
állunk. zavarodva s a filozófiát és metafizikát a konyha- lyednénk az állatok színvonalára.

Csak a naturalizmusra és az impressionizmusra bölcselettel összezavarva, arra az álláspontra he- És a természet a sok nagy lelki probléma
kell mutatnunk, mint amelyek az uj fogalmak egész lyezkediink, hogy az emberi lét mivoltával tisztába kárpótlásáért bőséges érzékelhető jót, szépet hal
tömegét igyekeztek tisztázni s akkor már igazán amúgy sem jöhetünk s azért nem érdemes az em- mozott fel közöttünk.
megszűnik minden kétely. berek által felállított tételes hazugságokkal törődnünk. Annak, akinek intelligenciát is adott, hogy

A naturalistákig az idealizmust, mint az iro- Ebben is van valami. ezeket megértse, értékelje,
dalom és a művészetek egyetlen eszközét és cél- Hiszen csak nézzük a fiatal, szépségében, Maradjunk csak az embernél,
ját tekintették, ámde jön egy Zola s habár nyo- ifjúságában viruló, szeretettől és jóságtól övezett Mindkét nem a mi fogalmaink szerint szép s a 
mában a szófacsarások és meddő, tartalmatlan anyát, akinek reménységéi, lelkének üdvét, gyér- bonyolult, érthetetlen szerkezethez viszonyítva felette
viták egész légiója támad, tito bán még legna- mekének életét a születés pillanatában a saját- tökéletes.
gyobb ellenségei is elismerik, hogy olykor a reá- jával kell megváltania!. Elsőbben az irodalom és a művészetek
lizmus hódit teret az idealizmusnak. Vigasztal-e ilyenkor az etika és az idealiz- állottak az emberkultura szolgálatába.

Sokan, különösen olyanok, akik gondolkozni mus? Aligha! A troubadour költészete ép úgy rajongott a
csak az evés után következő pihenés alkalmával Ámde még az ilyen csapást, az ilyen lesújtó nőért, mint valaha a régi görögök istenítették a
szoktak, akik tehát Zolát meg sem képesek érteni, igazságtalanságot is inkább elviseli a szelidebb tökéletes férfiakat.
egyszerűen fölényeskedve jelentik k i : mire való lélek, mint amelyiken a fékevesztett szenvedé- Rafael Madonnája ép oly bájos, törékeny- 
az idealizmus a XX. században? lyek uralkodnak. ségével, átszellemültségével ép úgy inspirál, mint

Ilyen esetekre méltán alkalmazható az a régi Van egy ócska frázis, amely azt mondja, az Vénus és Apolló szobrai.
Mondás, hogy néha egy barát többet árt, mint élet nem egyébb illúziónál. Hangulat minden s ez A politikai és gazdasági viszonyok változása 
száz ellenség. •• .. a fantázia segélyével átgyúrja, átformálja még a a férfi férfiasságát majdnem teljes egészében a

Zola irodalmi munkássága sem érdemli meg, keretet is. kenyérkeresésre szorították.
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séges összeg annak idején rendelkezésre 
fog állni.] Hiszen már az egylet megala
kulásakor számolni kellett-ezen körülmény
nyel és sem akkor nem volt, sem most 
nincs senki, a ki a szükséges anyagiak 
hiánya miatt aggodalmaskodnék. Tisztában 
van vele mindenki, hogy a kellő összeg 
megfelelő módon megszerezhető. A mint 
az alakuló gyűlésen tapasztalt lelkes párt
fogásból következtetni lehet, egy puszta 
felhívás, csupán Aszód közönsége részéről 
rövid idő alatt tízezreket eredményezne. Az 
egyleti tagdijak, a cél javára rendezendő 
hangversenyek, felolvasásokból befolyó jö
vedelmek némi részben szintén hozzájárul
nának a szükséges pénzösszeg gyarapítá
sához. És végül nagy bizalommal tekintünk 
vidékünk főurainak pártfogása elé, a kik bi
zonyára méltányolni fogják községünk ál
dozatkész közönségének nemes törekvését, 
a melylyel Aszódot a Galgavölgy cultu- 
rális központjává tenni kívánja.

Semmi kétségünk, hogy főuraink nem 
fognak elzárkózni azon kérésünk elő l: ér
vényesítsék hathatós befolyásukat illetékes 
helyen, hogy megfelelő állami segély része
sítésével tervünk keresztülvitele előmozditas- 
sék. És akkor már nem hosszú idő kér
dése, hogy Aszód a cultura egyik legfon
tosabb tényezőjével gyarapodni fog.

A gymnasiumnak főgymnasiummá le
endő fejlesztése érdekében alakult egylet 
pedig helyes irányban működve el is fogja 
érni, amit céljául kitűzött. Úgy, a mint 
azt az alakuló gyűlésen az egylet alapítói
tól és vezetőitől hallottuk, ebben az érte
lemben kellene tevékenységüket folytatniok, 
hogy munkálkodásuk jutalma, eredménye 
— az aszódi főgyimnasium legyen.

Halálbüntetés.
Néhai való szegény jó tanárom, Fayer 

László a pesti egyetem hírneves büntetőjog
tanára járt eszemben, mig a párizsi leg
utóbbi kivégzés leírását olvastam a lapok
ban. Elkeseredett ellensége volt a halálos 
ítéleteknek az öreg úr. Szinte magam előtt 
látom, hogyan szőné bele előadásába a 
párizsi „esetet", mint ahogyan szerette el
méleti fejtegetéseit tényleg megtörtént ese
ményekre alkalmazva tenni érthetőbbekké, 
világosabbakká. Látni vélem, amint púpos, 
kicsiny termetét lihegve vonszolja a katedra 
felé, melyből a széles daganatos homlok, 
a szinte torznak mondható arc, s az arány
talan vállak alig látszanak k i ; — előttem 
van. amint megszólal kissé recsegő hangon 
— amint elragadja az emberszeretet mér
hetetlen melege, szemein megjelenik egy 
nagy lélek szárnyalásának csodás ragyogása, 
s mi csüggünk szaván és csodaszépnek 
látjuk őt.

— „Uraim!" — mondaná — „uraim, 
a párizsi eset újabb hatalmas bizonyíték 
tételem mellett! A halálbüntetést teljesen 
törülni kell a büntető törvénykönyvekből ! 
A büntetésben csak nagyon kevés tért 
szabad foglalnia a megtorlásnak ! A bün
tetés javítsa a bűnöst s embertársaira is 
hasson javitólag, sőt tarsa vissza a bűnözés
től. A halálbüntetés kizárja a lehetőségét 
annak, hogy maga a bűnös megjavuljon. 
Környezetét pedig durvítja és dehogy 
ijeszti el őket attól, hogy hasonló bűnt el
kövessenek! — A delinquens, kin halálos 
Ítéletet hajtanak végre, legtöbbször hősnek 
tűnik fel, kit a nézők közül sokan irigyel
nek. íme nézzék, uraim, Párizsban ezrek 
fogadják Deih'er hóhért a pályaudvarban, 
mint valami idegen fejedelmet s diadal
menetben kisérik be a városba. A vesztő
hely körüli korcsmákat, már a kivégzés 
előtt való este ellepik s a korcsmárosok 
tízszeres árakat számítanak ételekért és 
italokért. A kivégzés hajnalán óriás nép
tömeg veszi körül a vesztőhelyet, úgy hogy 
a rendőrök alig tudják a rendet fenntartani. 
A szomszédos házak ablakait több száz 
frankért bérelik ki a gazdagok, hogy job-

bán láthassanak. És a halálraítélt megjele
nik — mint a hős a színpadon — büszkén, 
emelt fejjel — a bakó pedig megdicséri, 
mert arcza akkor is változatlan, mikor ez 
a fej már a guillotine melletti kosárban 
fekszik. A halálos ítélet egy nagyszerű 

[spektákulum, uraim, színház nem büntetés!"
És ha tudok is kellemesebb szerepet 

gondolni a magam számára a halálraítélté
nél — az öreg urnák mégis igaza volt! 
A halálos ítéletben teljesen hallgat az a ki
pallérozott lény, mit az ember évszázezrek 
alatt alkotott magából, csak az ősember 
szólal meg, a maga irgalmatlan mértékével : 
életért életet! — s az állat, melyet a kul
túra ezer lánccal nyűgöz le, felszabadulva 
vijjog: „vért akarok látni, vérben akarok 
gyönyörködni ! ö Az állat, melyet eddig még 
civilizáció, művelés belőlünk kipusztitani 
nem tudott, mely ott üvöltött a római plebs 
követeléseiben, mikor a kenyér mellé cir
kuszi játékokat követelt, cirkuszi játékokat, 
egymást halálra sértő gladiátorok, s vad
állatok fogától szétmarcangolt szerencsétlen 
rabszolgák vérehullását — s ott riog ma 
is még a bikákat biztató spanyolok lihegő 
ajkán, kik akkor boldogok, ha sok-sok vér 
öntözi a porondot. A nép boldog és Favier 
büszkén hajtja fejét a tőkére. A nézőközön
ség bizonynyal nem gondol arra, hogy az 
a szerencsétlen, kit most az oszlophoz köt
nek, micsoda szörnyű bűnt követett el, s 
most annak veszi el rettentő büntetését, — 
csak a nagyszerű látványosságban gyönyör
ködik és örül, hogy unokáinak is regélhet 
majd róla ; — az elitéit pedig érzi, hogy 
ezrek szeme függ rajta, nem érez megbánást, 
nem törik meg, csak a pózon jár az esze, 
melyet magára erőszakol, hogy megbámulják.

Az ember utálattal fordul el ettől a 
halálvonaglásban gyönyörködő vandál tö
megtől s az egész durva, elavult, vad intéz
ménytől : a halálbüntetéstől. És jól esik 
szegény Fayer papa — igy hívtuk őt ra
jongó hallgatói — nemes emberszeretettől, 
tiszta, emelkedett lélektől áthatott tételéhez 
menekülni tőlük: törülni kellene minden 
büntetőtörvénykönyvből a halálbüntetést!

Dr. Faludi Sándor.

1911 január 15.

A súlyos buzogány s a vértől csepegő szab- 
lyák kihullottak a dagadó izomzatú karokból.

Az elsenyvedő csenevész kezek ma már tol
lat, vagy olyan könnyű ipari szerszámot szoron
gatnak, mely helyét hovatovább szintén átadja a 
gépeknek.

A férfiasság eszményítéséhez mindinkább 
kevésbbé megfelelő a keret.

A férfi ma már nem oly kedves tárgy.
A nő ellenben mindig hódított.
Amint kezdetben nem foglalhatta el a család

ban az őt megillető helyet, de idővel ezért teljes 
elégtételt nyert, azonképen az irodalom és művé
szetek sem találhattak a szépre, a jóra, a nemesre 
megfelelőbb személyesitőt a nőnél.

A női szépségről galériákat festettek össze 
s a női lélek finomságairól egész könyvtárak tehet
nek tanúságot.

És vájjon igazságos-e a nemeket igy meg
különböztetni, hiszen elvégre a hivatásuk egy!

Csak látszólag.
Már a biblia lángpallosu arkangyala jobban 

büntette a nőt az együtt elkövetett hibáért s ha a 
férfi és a nő életét tekintjük s még a társadalmi, 
olykor ostoba és felesleges gátakra sem nézünk, 
hamar megláthatjuk a különbséget.

Az emberiség pozitív legfőbb kötelessége a 
fajfenntartás.

A természettudósok olyan nagyon szeretik 
az embert összehasonlítani az állattal, hát álljunk 
meg itt egy kissé.

Nem kell sokáig időznünk.
A nőstény kötelessége ott a szülés pillanatá

ban vagy megszűnik, vagy teljesen egyenlő a 
hímével.

Vájjon azok a tudós urak ismerték-e az édes
anyjukat, aki a ház ezernyi gondja, baja között 
nevelte fel őket nem lankadó gyengéd gonddal, 
hogy azután a fizettség fejében azt az elismerést 
kapják a gyermekeiktől, hogy ők is csak nőstények !

Nem, a női hivatás sokkal magasztosabb, 
eszményibb, hogysem efajta feltevéseken alapuló 
hasonlatokkal lealacsonyítható volna.

Igaz, a férfiak egy része nem volt képes 
megnyugodni ebben.

Mindenáron be akarta bizonyítani, hogy a 
nő nemcsak a gyengébb, a tehetetlenebb, a véde
lemre szoruló, hanem egyszersmind nemes lelkes 
lény, csak a fizikai élvezetek kielégítésére formába 
alakult anyag.

És utána vetette magát.
Ha beszennyezhette, ezért vetette meg; ha nem 

fért hozzá, hát azért.
És igy, sok tekintetben a szükség által is 

kényszerítve, született meg az uj korszak küszöbén 
a feminizmus.

A férfiak még mindég nem okultak.
A londoni sufragettek s a budapesti Vigadó 

előtt cédulákat osztogató hölgyeket a gyüléstermek- 
ből durván kirekesztik, legjobb esetben kinevetik.

Hogy mennyi rövidlátás kell ehhez, azt majd 
a következmények mutatják.

A feminizmust a kor és a férfiak nyersesége 
teremtette, mint közszükséget. Szította és szítja ma 
is egy alacsony ok, a politikusok érvényesülési 
vágya, de ez szóba nem jöhet.

Ne durvasággal s ne olcsó humorral száll
junk síkra.

Gondoljunk csak egy Mme de Sévignére! 
Vájjon nem ér többet egy ilyen nő, mint száz és 
és ezer szürke férfi?

Az általános emberi szempont körűibelü 
abban csúcsosodik ki, hogy a nők mozgalma egyen
jogúsításukat illetőleg helyes és jogos.

Más kérdés az, milyen hatással, esetleg visz- 
szahatással lesz ez az irodalomra és a művésze
tekre, tehát ép azon szellemi ágakra, melyek a 
nőkultuszt megteremtették?

Az első adatokat maguk a nők szolgáltatják.
A női írók ma már szakítottak a hagyomá

nyokkal s a rózsaszínű, kedves leányszobák helyett 
szívesebben tárgyalják azokat az izgató nuditásokat, 
melyeknek hallatára még a kiszolgált huszároknak 
is pír lopőzik az arezukra.

A költőnő „mámoros éjjeken vad kéjjel hány
kolódik a tüzes satyrok vértszivó ölelésében" s 
bár „távozó kedvesét a külsőségek miatt nem tart
hatja vissza, lépése nyomán olyan kéj fut át testén, 
melyet csak az asszonyok ismerhetnek társadalmi 
jóváhagyással".

Az ártatlan, bohókás szerelmi kalandok helyére 
vad, mámoritó fizikai kéj lép, melyet tagadni ma 
már szégyen, bevallani pedig jól fizetett dicsőség.

Ecce!
A fehér lelkek, a tiszta Madonnák ismét kény

telenek csendben félrevonulni, hogy a hetérák 
minél nagyobb nyilvánosság előtt csókolhassák le 
ajkukról a pirositót.

A lélek tisztaságára nincs többé szükség.
A szeméremérzet megszűnik az egyenlőség 

feltételezésének pillanatában!
A társadalom műveletlen, lelki finomságok 

iránt érzéktelen tömege pedig tapsol Steinheilnénak 
s rózsát szór Haverda elé!

Csak természetes, hogy ilyen körülmények 
között az irodalom és művészetek női kultusza is 
holtpontra ér.
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A kormányozható léghajó és 
repülőgépről.

Irta: DUCKER ÖDÖN gépészmérnök, 
az aszódi kir. javítóintézet igazgatója.

II.
Archimedes az ókor legkiválóbb tudósa, Kr. 

e. 280 esztendővel különböző természeti tünemé
nyek okait kutatva, egy ízben fürdőzés közben 
tett tapasztalatán annyira megörült, hogy a fürdő
ből kiugorva hiányos öltözékben futni kezdett, azt 
kiáltozva: „eurekaM úgy, hogy azt hitték felőle, 
hogy megőrült, pedig Archimedesi az ragadta el 
annyira, hogy megtalálta azt a természeti törvényt, 
amely a léghajózás alaptörvénye. T. i. azt, hogy 
a folyadékba mártott test annyit vészit súlyából, 
mint a mennyi a test által kiszorított folyadék 
súlya. Ha tehát a test könnyebb, mint a folyadék, 
felhajtó erő áll elő, amelynek nagysága a kiszorított 
folyadék és a test súlya közötti különbséggel 
egyenlő. Ugyanezen törvény nemcsak folyadékokra, 
hanem a légnemű testekre is fennáll. Ha tehát a 
levegőbe egy olyan gömböt merítünk, amelynek 
súlya kisebb a gömb által kiszorított levegő súlyá
nál, felhajtó erő lép fel, amelynek következtében 
a gömb fel fog emelkedni. Az első kérdés, amely 
ezek után előtérbe tódul, az, mivel töltsük meg 
gömbünket, hogy az könnyebb legyen, mint a 
levegő. A XVIII. század végén, 1783-ban jött Mont- 
golfier arra az elmés gondolatra, midőn az ablakon 
keresztül egy kéményből felszálló füstöt szemlélt, 
hogy melegített levegővel fog megtölteni egy göm
böt, erre a célra egy papírból készült óriási zsá
kot használt föl, amely alá tüzet rakott, a mele
gített levegővel megtelt zsák meleg levegő által 
felduzzasztva 300 méter magasságra emelkedett.

Montgolfier ezen sderén öccse is fulbuzdulva, 
a két testvér karöltve fogott a találmány tökélete
sítéséhez és léggömbjüket a francia királyi udvar 
előtt is bemutatták. XVI. Lajos francia király a 
Montgolfier testvéreket nemesi rangra emelte és 
évjáradékot biztosított számukra. A melegített leve
gővel működő ballonokat feltalálójukról azóta mont- 
golfiereknek nevezik. A montgolfierek eme egy
szerű szerkezete még napjainkat! is alkalmazást 
talál, különösen hadi célokra használnak ilyen 
melegített levegővel működő ballonokat, amelyekkel 
különböző jeleket adnak le ; de mig az első mont- 
golfiereknél a ballon szája alatt egy nagy máglya

A fővárosi közönség vakon rohan az olcsó 
francia szellemeskedők után, akiknek vigjátékai 
óriási sikereket aratnak.

Az Ízlésnek ez eldurvulása hovatovább újabb 
reformációt fog teremteni s ez lesz tulajdonképen 
az a nagy szellemi átalakulás, melyet mindnyájan 
várunk s az esztétika szempontjából felette kívána
tosnak tartunk.

Ebben a reformációban felette nagy szerepre 
hivatott az egészséges feminizmus.

Ne abból induljanak ki a nők, hogy elsőbben 
is a politikai jogokat illetőleg legyenek a férfiakkal 
egyenlők, hanem nyújtsanak segédkezet azoknak 
a férfiaknak, akik a nők tiszteletéi kötelességnek 
tekintik.

Szüntessék meg a flirtöléseket, szabjanak 
határt a divat ezernyi hóbortjának s mielőtt a nagy 
útra indulnak, térjenek vissza a tűzhelyhez.

Ne gondolják, hogy az lealacsonyít!
Dante, Petrarca, Rafael és Kisfaludy szerel

mei aligha szónokoltak az utcán! Mégis halha
tatlanok.

Más férfiak voltak akkor?
A nők voltak mások!
A változásokért is ők a felelősek.

Bulla Zoltán.

volt alkalmazva, amelynek tüzét fahasábokkal táp
lálták és a szerint, a mint a máglyára több tüzelő
anyagot dobtak vagy pedig a tüzet eloltották, a 
ballonok feljebb emelkedtek, vagy alább szálltak. 
Az újabb inontgolfiereknél a máglyát petróleum 
égőkkel helyettesítették. Egyszerűségűk mellett nagy 
hibája ezen ballonoknak az őket örökösen 
fenyegető tűzveszély, ezért már Montgolfier maga 
is arra törekedett, hogy a melegített levegőt más, 
a levegőnél könnyebb gázzal pótolja. Ez azonban 
neki nem sikerült.

Charles francia fizikus volt az első, akinek 
sikerült hidrogén gázzal töltött ballonokat készíteni. 
A hydrogén köbméterje 89 grammot nyom, mig a 
levegőé 1290. Ezen lényeges sulykülönbözet folytán 
jelentékeny felhajtó erő lép fel. A hydrogéngáznak 
azonban igen rossz tulajdonsága, hogy a legfino
mabb szöveten is áthatol, továbbá nagy az elő
állítási költsége, mert egy köbméter hidrogén gáz 
1 kor. 50 fill.-be bérül; hogy ez mit jelent, arról 
fogalmat alkothatunk magunknak akkor, ha meg
fontoljuk, hogy a kisebb tipusu kormányozható 
léghajó 3000 köbméter ürtartalmu és hogy a leg
finomabb szövetből készült léghajónál is a gáz
veszteségek oly nagyok, hogy annak töltése csak 
néhány órán át tart el, a megtöltésre felhasznált 
gáz pedig 4500 kor.-ba kerül.

Most pedig szálljunk fel egy a modern tech
nika jelenlegi eszközeinek alkalmazásával készült 
léggömb kosarába és adjuk ki a parancsot: „Min
dent eloldania. Alig hagytuk el a földet, léghajónk 
már is a légáramlatok irányát követi. Ép oly sebes
séggel haladunk, mint a szél s igy ha jóllehet 
óránként 100 kilométerrel is, a legkisebb fuvallatot 
sem érezzük. Lábaink alatt virágzó városok, kicsiny 
falvak, zöld mezők, aranykalászos búzaföldek, majd 
az alföldi tájt felváltó hegyóriások örökös hóbori- 
totta hegytetőkkel terülnek el, amelyek tátongó 
rései között alig birjuk felismerni egy-egy folyó 
el-eltünedező ezüst fonalát.

Távoli menydörgés zaja hallatszik fel hozzánk, 
amint a viharverte hullám porrá zúzódik a sziklás 
tengerparton. A végtelenség érzete vesz rajtunk 
erőt.

Nincs az a nyelv, amelynek szókincse ne 
lenne szűk, nincs az a költő, aki az alattunk elte
rülő fenséges látványt leírni képes lenne.

De csakhamar felhők takarják el szemeink 
előtt a földet és műszereink nélkül teljesen kép
telenek vagyunk megállapítani azt, hogy lassan 
lebegünk-e, vagy nyilsebesen rohanunk tova. hogy 
hajónk emelkedik-e, vagy lejjebb száll-e a végtelen 
légóceánban; lebegő léghajónk a légi elemek játéka 
lett. A levegőóceán ellentétben vízóceánjainkkal, 
amelyeknek mélye még a legborzalmasabb hullám
zások idején is nyugodt marad, a legádázabb örö
kös forgatagoknak fészke, amelyeknek oka az 
ember előtt jóformán ismeretlen. A hőmérőnk 
minden 1000 mérer emelkedésnél 6 fokkal sülyed. 
Ezen szabályt azonban igen gyakran a legnagyobb 
szabálytalanságok halomba döntik.

Flammarion hírneves francia csillagász egy 
alkalommal 4000 méter magasságra emelkedve az 
árnyékban — 9 fokot és +  19 fokot mért a napon. 
Talán egyesek csodálkozni fognak azon, hogy a 
mikor közeledünk a naphoz, a hőmérséklet sülyed. 
A napsugarak azonban csak akkor adják le mele
gítő hatásukat, ha valamely anyag feltartóztatja őket, 
mennél ritkábbá válik a levegő, annál akadály- 
talanabbul haladnak tova a fénynek ismert másod- 
percenkénti 300 000 kilométer sebességével és 
mégis gyakran a legparányibb hőmérséklet-különb
ségek kibillentik a levegőóceán egyensúlyát és 
okozói a leghatalmasabb viharoknak. Ezen óceán
ban a szirteket a vízgőz képezi, amely a napsuga
rak hatása alatt párává alakulva a felső hidegebb 
rétegekbe jut és ismét lecsapódik, felhőkké sűrűsö
dik. Sűrű köd veszi körül a léghajót, amelyből 
finom eső szitál alá, amely annyira megnehezíti 
azt, hogy néhány homokos zsákot ki kell ürítenünk,

hogy a felhőből kiemelkedhessünk. Emelkedésünk 
közben finom hókristályok lepik el a léghajót, de 
csakhamar kiemelkedünk a felhőkből s a napsuga
rak hatása újra megszáritja és feszesre duzzasztja 
a ballont. Emelkedés folytán a légnyomás mind
jobban csökken, minthogy pedig ballonunk a föld 
feletti légnyomásnak megfelelő gázzal volt megtöltve, 
ily magasban ezen nagy nyomás szétrepesztené a 
léghajót — ha annak alsó száján keresztül nem 
távolodhatna el a gáz.

Léghajónk oly magasságig fog emelkedni, 
amelyen az általa kiszorított levegő már oly ritka, 
hogy annak súlya egyenlő a léghajó súlyával. Mint
hogy azonban sebesen emelkedtünk felfelé, a sebes
ség ezen magasságon felül emel, majd a sebesség 
lassan lecsökkenvén, a gázvesztesség folytán a lég
hajó kezd alászállni. Hogy az elért magasságon 
megmaradhasson, újból homokzsákokat kell kiüri- 
te.ii, erre újból felemelkedik, majd újra alább esünk, 
szóval utunk a folytonos emelkedések és esések 
láncolata, mig csak léghajónk a gázveszteségek 
következtében annyira kimerül, hogy kikötésre 
kényszerit.

(Folyt, köv.)

H íre k .
— Schreiber rabbi betegsége. Mint sajnálattal

értesülünk, Schreiber József az aszódi izraelita 
hitközség köztiszteletben álló rabbija tüdőgyula- 
dásban megbetegedett. A beteg rabbit számos 
tisztelője kereste fel, hogy rokonszenvét és sajnál
kozását nyilvánítsa. Mi is ez utón adunk részvé
tünknek kifejezést, óhajtva és remélve, hogy a 
betegség nem lesz súlyos lefolyású és nemsokára tel
jesen gyógyultan fogjuk üdvözölhetni.

— flz aszódi izr. nőegylet theaestél^éről. 
Múlt számunkban közölteket kiegészítjük még a 
következőkkel. A mulatság erkölcsileg és anyagilag 
várakozáson felül kitünően sikerült. Régen láttuk 
együtt Aszód és vidéke társaságának legjavát, a 
mint ezt a szombati estélyről örömmel registrál- 
hatjuk. Elég, ha annyit mondunk, hogy a négyest 
60 pár táncolta. Fesztelen jókedvben reggeli Vt5 
óráig maradt együtt a társaság. A kedélyes han
gulat és jókedv különösen a háziasszonyokként 
szereplő Déri Riza, Diamant Mártonné, Fischer 
Jakabné, Kaufmann Imréné és Reiner Józsefné úrnők 
érdeme, kik nyájas szeretetreméltósággal szolgálták 
fel a teát s látták el a buffet teendőit és egyáltalán 
mindent megtettek a mulatság sikere érdekében. 
Itt közöljük a felülfizetők névsorát: Franki Mihály. 
Tisch Dezső, dr. Olück Adolf, Matolcsy Kálmán, 
Micsinay Ernő, Oeschger Adél, dr. Rendes Miklós, 
dr. Rendes Dezső, Reiner József, Ring Gyula, 
Rusznyák Gábor, Sárkány László, Vas Mór. Jegyei
ket megváltották, de jelen nem lehettek : dr. Faludi 
Sándor, Feuerniann József, Dénes Jenő, Salzer 
Nándor, Zsigmond István, Vas József. A mulat
ság 180 kor. tiszta jövedelmet hozott a jótékony 
célnak. — Úgy a felülfizetőknek, mint min
dazoknak, a kik az estély sikeréhez hozzájárultak, 
ez utón is hálás köszönetét fejezi ki a nőegylet 
elnöksége.

— Sáros-vármegye fehér zászlója. Szinte 
hihetetlennek tűnik föl az előtt, a ki tudja, mi 
a hivataloknál a restancia, hogy a sáros-vármegyei 
árvaszék hátralék nélkül lépett át az 1911. évbe. 
Még a dec. 31-én beérkezett ügydarabok is elin
tézést nyertek ugyanaz napon. Igénytelennek lát
szó hir, de annál ritkább, sőt az idén egyedül álló. 
Nincs tudomásunk hasonló esetről.

— Orvosi felfedezések korszakát éljük. A sebészek 
nia már mütéteikkel oly betegségeket is gyógvitanak, me
lyek annak előtte sok ezer ember életét pusztították el. A 
vérbaj elleni küzdelem is igen nagy eredményeket mutat 
fel és épen igy halad a tudomány az Epilepsia (nehézkór) 
ellen vívott harcában is. E téren az újabb kutatások sorá
ban első helyen dr. Szabó Sándor speciálista orvos gyógy- 
eljárása említendő, ki tudományos kutatásai alapján egy 
°'y gyógymód birtokában van, melynek révén a leg
makacsabb Epiiepsiát is sikerrel Ryógyitja és azért min
denkinek, ki Epilepsiában szenved ajánlható, forduljon 
bizalommal nevezett orvos intézetéhez, Budapest, Nagy- 
korona-utca 18, hol szivesen nyújtanak — levél utján is 
— felvilágosítást.
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— Tejszövetkezet. A közeli Ácsán az elmúlt 
napokban tejszövetkezet alakult, a mely elnökévé 
Rappensberger István községi jegyzőt választotta 
meg. A Cialga mentén ez immár a második tej
szövetkezet.

— meghiúsult betörés, ügy látszik, állandó 
rovatot nyithatunk a betöréseknek. Most szerdán 
özv. Englünder Lajosnénál próbálkoztak ismét betö
rők. Elég vakmerőek voltak a kora esti órát választani. 
Féltizenegy órakor, valószínűleg a rét felől bejöttek 
az udvarba s a konyha ablakát benyomva akartak 
behatolni. De tervük nem sikerült, mert a zajra 
felébredt cseléd felköltötte a házbelieket, a kik 
lármát csaptak, mire a betörők futásnak eredtek. 
Többen üldözőbe vették őket, sőt utánuk is lőttek, 
de sem a golyó nem talált, sem őket elfogni nem 
sikerült. Most a csendőrség nyomozza a tetteseket.

— Elhunyt főrabbi. Handler Márk főrabbi 
jan. 6-án Tatán 71 éves korában elhunyt. Nagy 
tudásu művelőjét vesztette el benne a zsidó tudo
mány. 1867-ben az aszódi hitközségnek volt a 
rabbija. Ö tartotta az első magyar hitszónoklatot 
az aszódi izr. templomban. Legutóbb az uj temp
lom felszentelésekor járt nálunk, amikor is a 
régi templomot búcsúztatta el. Az elhunytban dr. 
Hevesi Simon budapesti főrabbi atyját gyászolja.

4 _______ ____ _____

E g é szsé g ü g y.
A meteorologia annyiszor jelezte a hidegebb 

száraz idő beálltát, hogy a lefolyt hét közepén 
végre beállott a hősülyedés. Tiszta verőfényes 
nap köszöntött be, sajnos azonban csak 24 órára.
A hősülyedés megmaradt s igy remélhetjük, hogy 
végre a tél is kimutatja foga fehérét.

Az egészségügy változatlan. Javulást csak a 
száraz, tiszta derült időjárástól várhatunk.

Ragályos betegülés a lefolyt héten vidékün
kön egy fordult elő — Kartalon.

S p o rt.
Ebben a rovatban rendszerint vadászatról 

Írunk. De legjobb szándék mellett sem Írhatnánk 
másról, mert nincs Aszódon egyéb sport élet.

Pedig van elég sport kedvelő ember nálunk; 
van sok hivatalnok is, aki az irodai munka után 
szívesen felfrissítené testét egy kis tornával. De 
persze az egyes sem megfelelő helyiséget, sem 
elég tornaeszközt be nem szerezhet. Egy táborba 
kell tehát tömörülniök az összes sport-kedvelőknek.

Vagy ha még kevesen volnának ahhoz, hogy 
termet béreljünk, eszközöket beszerezhessünk, 
összeköttetésbe kellene lépni a gymnásiummal. 
Annak sincs megfelelő tornaterme, igy azonban 
valószínűleg gondoskodnék róla. De van a sport
nak sok faja, amit a szabadban lehet űzni: korcso
lyázás, nyáron a tennisz, futball, füleslabda.

Valamenyinek vannak hivei. Csak szervez
kedni kell.

K ö zig a zg a tá s.
— Pest vármegye törvényhatósági bizottsága 

f. hó 9-én ülést tartott, amelyen az uj megye
bizottsági tagok első ízben jelentek meg, a kiket 
az elnöklő gróf Ráday Gedeon főispán szívélyes 
szavakkal üdvözölt. Ezután a napirendre kitűzött 
tárgysorozat intéztetett el.

* A vármegye közigazgatási bizottságának 
f. hó 12-én tartott ülésében Petri Mór tanfelügyelő 
bejelentette azon iskolákat, a melyek az ingyenes 
népoktatásról szóló törvény értelmében tandijpótló 
állami segélyben részesültek. Majd a pénzügy- 
igazgató terjesztette elő jelentését, a mely szerint 
a múlt hóban egyenesadóban befolyt 1.186.158 
korona 81 fillér, a mi az előző év december 
havában befolyt 863.818 korona 47 fillérrel szem
ben 322.340 korona 34 fillér emelkedést mutat.

Kereskedelem *
* Gyakran fordul elő a kereskedelmi forga

lomban, hogy a vasútra feladott áru szállítás 
közben megsérül, hiányosan érkezik meg a ren
deltetési helyre, vagy esetleg elvész.

Ilyenkora fuvarozó vasút tényálladéki jegyző- j 
könyvet vesz fel és abban a feladó kereskedő j 
felszámítja a szenvedett kár összegét.

Azon nézeten vannak kereskedőink, hogy 
ha később rájönnének arra, hogy káruk nagyobb 
a tényálladéki jegyzőkönyvben felszámitatottnál, | 
vagyis hogy abban tévesen számították fel a kárt, j 
nagyobb összeget nem követelhetnek. Ez a nézet 
téves. Mert a fuvarozó vasút által felvett tényálla
déki jegyzőkönyvben felszámított összeg csak 
egyezségi ajánlatot jelent, de nem megkötött 
egyezséget, miért is a feladót nem fosztja meg 
azon jogától, hogy valóságos kárát, tehát a tényálla
déki jegyzőkönyvben kitüntettnél nagyobb összeget 
érvényesítsen a vasút ellen.

Ip a r .

ASZÓDI HÍRLAP

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhivatalban vétetnek fel.

Piamant Márton
vaskereskedőnél Aszódon

=  kapható a legjobb =  
tiszta alumínium főzőedény.

Teljes HonyhaberendezíseKet ezen 
ciHHbóT állandóan tart raktáron.

Sokszor képezi vita tárgyát, hogy a kutke- 
rekek és kutkoszoruk készítése a kerékgyártó 
vagy az ácsipar körébe tartozik-e.

Minthogy a kutkerék teljesen hasonló a 
rendes szekérkerékhez, az kerékgyártó munka, 
miért is azt mindenkor csak kerékgyártó végezheti. 
A kút fenekébe elhelyezendő kutkoszoru nem 
egyéb tulajdonképen, mint durván készített vastag 
keréktalpakból összerótt kerék, ennélfogva a kút 
fenekébe elhelyezendő kutkoszorut is a kerékgyártó 
készítheti, mert már a dolog természeténél fogva 
is ezt a kerékgyártó gyorsabban és tökéletesebben 
elkészítheti, mint az ács, minthogy műhelyében e 
célra alkalmasabb szerszámokkal rendelkezik.

S z e rk e s z tő i ü ze n e te k .
— Helybeli előfizető ladnya. Nagyon köszönjük a 

szives érdeklődést. Zéró és r. r. álnév alatt Molnár Sándor 
ir. Másik kérdésére — sajnálatunkra — nem felelhetünk, 
mert az kiadóhivatali titok. Annyit azonban közölhetünk, 
hogy várakozáson felül szaporodik az előfizetők száma

— Több érdeklődőnk. A karácsonyi számban meg
jelent „Tragédia“ című költemény szerzője nem óhajtja 
magát megnevezni.

£§y teljesen uj s z á la i
olcsón dadé. jtfegUHinihelő Zilahi JsWán kocst- 

gyártiuál Aszódon.

Szolid bevásárlást forrás!
DÉNES JENŐ

vas, fűszer és gyarmatáru nagykereskedő
Aszód

a Mc. Corm ick am erikai m ezőgaz

dasági gépgyárak képviselője.

Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó 
összes cikkekben. 6 52

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.
Budapest k. p. u. indul 625 810 835 9151|230 2 »  330 5 »  ti*] 735 |OI9|t|K>|||S8
Aszód érk. 725 922 957 1056 207 400 427 7M. 8J5 9]2 1 142 100 12R
Aszód . . . indul 725 923 953 1058 223 407 428 7]2 810 9J3 1 143 103 |”
Hatvan ______érk. 741 , 949 1 020 1 122 249 f 435 j 444 I 7^  842 939 1205 133 |5*

Hatvan . indul 235 310 431 547 610 645 ' 759 1133 1148 1 210 435: 534 ,612: 652 Í841 935
Aszód érk. 3<W 3«  455 61“  632 711 821 1150 1236 507 | 555 634 720 858 951
Aszód .. indul 31“  344 4% 616 642 713 822 1 150 §1205 1 237 509' 635 721,858 951
Bpest k. p. u. érk. 519 530 (>“  740 815 845 950 1245 100 215 655 710 1 800 815 955 ]0ö01

K o c h l á c s  L a j o s
„£ntrepri$«“ —  Első Aszód fs Vidéke tetnetHezísi Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.
Ajánlja magát egyszerű 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa- 
koporsók és érckopor
sók mindenféle n agy
ságban . — Szemfödelek, 
halotti iuhák, fakeresztek, 
m ti virágkoszol uk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek

, , , , ,  . a legnagyobb választékban
nálam a legolcsóbb árban kaphatók. H ullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

Aszódi .Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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