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ft$íód fí)lídÍ5Í»«H  e líf ílté tc líi . Községek ugyan nem mehetnek belel mellékkörülményt, mert — sajnos — ezen
Minden fejlődés csak akkor egészséges, semmiféle nsikoval járó vállalkozásba, de magyar betegségek szoktak minden közér- 

ha az fokozatosan, bizonyos sorrendben 'gen,S’ C?aknem kö'elesf  8e, minden fc)10- ^ k ü  ügy megvalósításának a kerékkötői 
történik. Minthogy egy község fejlődéséhez ^  “ ?* f * ég"ek , rnc8raf dni lenili-
nagyon sok tényező szükséges, természetes, min e? ,m ° ,ef 3 a aia ’ mi ° r n f . .óva Ezen betegség talán egy nemzetnél 
hogy a sorrend be nem tartása, később < ?! J / f .  valla'ato^ létes,tesévf ' a sem jelentkezik oly krónikusan, mint nálunk,
akadályt képez a község rendes fejlődésében. i , e? ..’ . ? e rlve ani™ özegészség pedig ha a világ valamely nemzeténél, úgy

Aszódnak természetesen a fentiek sze- Ügyél köztisztaságát, — előbbre viheti. I)á|unk kellene, hogy közügyeknél, a közgaz- 
rint nem úgy kell és szabad fejlődnie, , *  ,V' ag' af  vízvezetéket, es csator- dasági, illetve nemzeti vagyon gyűjtésénél
mint Budapesttől a 14-ik zóna határában " ,. ! °  é" AfZ<!d h*z elso'  minden melléktekintetek kihagyásával, váll
levő, hegyek közé ékelt községnek. rendű és elengedhetetlen fel etelnek. vetve dolgozzunk.

Nem sok község van az országban, ^  ^  “ S *  _ “ £ £  Az egyetértésnek minduntalan tapasz-
mely úgy teljes egészében bemuta.koz- és gyümülcsöző tőkével lenn/  keresztül í3"13/ 0 h!anya'. Süt ^ m  r,fkan a rossza- 
nék a mellette utazó közönségnek, mint vjhető kara ’ a ,egegeszsegesebb eszméknek az
Aszód. Gyönyörű szép panorámát nyújtana A villamos világítás és csekély vizdijak értékét is ,eszá,litÍa- 
a vasútról nézve, ha éppen a fő-utca két- jövedelmeznének a községnek annyit, hogy Világítás, vízvezeték és csatornázás a 
oldali árkának, bűzös, porral kevert ki- teljesen fedezné a csatornázás aniortisáció- modern városi fejlődés első feltételei, 
párolgása el nem homályositaná az egész ját. Sőt idővel a községnek jövedelmi fór- Amint megcsinálhatok ezek nagyban, éppen 
láthatárt. rását is képezné. ugy megcsinálhatok kicsiben is, ha a

Rendszerint az ipar- és kereskedelem, Mint minden közérdekű dolog létesité- befektetés és jövedelmezőségi arány meg 
illetve a magánvállalkozás az előjele, hogy séhez, ugy különösen ezeknek megvalósi- van. Hogy pedig ez Aszódon meglenne, 
egy község alkalmas-e a fejlődésre. Ahol fásához nem egyes, hanem a közérdekek az bizonyos. — A jelenlegi gázvilágitás 
ez ugy mint Aszódon is megvan, ott a jránt érdeklődő összes egyének együttes köztudomás szerint — kellő mértékben 
községnek is csatlakoznia kell a magán- vállvetett munkája és jóakarata szükséges, nem fejlődött. Oka ennek a gáznak oly 
vállalkozásokhoz s oly alkotásokkal előse- És különös tekintettel a tisztán helyi ér- körülményes, drága előállítási és fentartási 
giteni a község fejlődését, amelyek a ma- dekre, félre kellene tenni minden egyéni, költsége, no meg talán ennél is hiányzott 
gán vállalkozás keretébe néni tartoznak. politikai, vagy bármily néven nevezhető a már említett jó akarat.

(JTT /*Y /T S J  — Csak egyes számban: szépet. Bizonyosan — Azt a kis karikagyűrűt. Az nagyon fiatal-
1 v l  Í v  V -  önről fogok álmodni s bizonyosan ez a tőr lesz más óvószer tolakodó gavallérok ellen.

— ■ 1 — ■ ■ -  -  --  kezében s szivembe veri. — Hahal — pedig ez jó nagy és súlyos
N v á r i  ~~ Haha! — De nem! hisz már átadtam, volt: 12 forint 50 krajcárba került jegyesemnek.
r N y a i l  S c l a K .  Ang a éjszakát! Maga mondta, tehát csak elhihetem.

Elbeszélés. — A leány befutott s az ifjú tűnődve bállá- — No lám, milyen pontos számoló az ön
Irta - CSENOEY GUSZTÁV gott tovább- VaÍÍ°n miféle csodabogár lehet ez a jegyese! De hova lett?

leány? — Akár ki, annyi bizonyos, hogy szép, — Jegyesem?
11* gyönyörű, elragadó. . — Dehogy! A gyűrű. Csak nem vesztette

— Ah — lám — a kis Judit! — No milyen Csakugyan róla álmodott. De a leány nem el tegnap ?
nagy szerencsém, hogy nem kívántam meg a vert hideg tőrt a szivébe, sőt inkább átmelegitette, — Óh nem! — Vigyáztam a drága porté-
csókját! körülragyogta csodás valója édes szerelmével. ^ ra s hogy el ne kopjék, beletettem egy szép kis

Igazán ? — Hm! — Szerencsés flegma- Egész éjjel a legkellemesebb víziói voltak, skatulyába s még ma visszaküldöm, 
tikus ember! — Talán szép se vagyok — ugy-e? — Hogyan — visszaküldi?

-  Ej hál a szépség hatása nem fér össze a , \  . . . . .  “ . Megunlam rá vig>,ázni' Mé«  el ,alálnám
tisztelettel? _  Hol tanulta ön ismerni nemünket? Másnap reggel pontosan megjelent a séta- veszíteni s a drága jegyes még sommás eljárási

ü rs . . utón s leült egy padra várni. Nem sokáig várt; pert indítana ellenem, mielőtt kihirdetnének,
többé c,m,°ASZ Pé dáx4l! á*n” DC errea,örrf  nit^c s  a mint a hatot elütötte, kedves ismeretlen isme- — Hogy ismeri a törvényes kifejezéseket!
iavet aiu i?Cm; mátó* fí^ va e^ szen más e,et- rőse is megjelent egyszerű ruhában, fejéri kendő, — Persze, hisz szolgabiró leánya vagyok.
2  ü H h magT a,  EZ' a 'Ö.ri Önnek, ad0m karján kosár. De. urán,, elhozta a töröm árát? Benyújtom a
ImikáárA, °8y a, . ’a |Ó em!ékezdi"lket, — Jó reggelt, uram! szólt nyájasan — keresetet s ha nem fizet, exequállatom.
vi„:  ̂ ne,n ^Ihatok — ezzel a késsel el ne nyuj|Sunk kezet egymásnak. Ma már megtehetjük. Olyan kedvesen ragyogott az a szép barna 
3 ' ° "  me§f|zet, valamivel ezt az emléktárgyat: s  kezél nyujtá az ifjunak. Gyönyörű puha szeme ehhez a pajkos beszédhez.!
fordításátCT 3 bizony°s Heine-versnek a ki$ fejlér kezecske volt. Az ifjú — mikor meg- Az ifjú nevetve nyújtotta át a verset.

m korán fölkelni? fogta a nyújtott kezet, megnézte a másikat is és — Köszönöm! — Már most sétáljunk kissé,
— Mindig korán kelek, mosolygott. mert beszédem van önnel. Nyújtsa karját.
— Ugy hát holnap reggel hat órakor a bás- — Mért mosolyog olyan jelentősen ? — Szívesen! Hadd töltsem be legalább e

lyauton találkozunk. Sétáljon a fasorok közt, vagy — Ön igazán lerakta fegyvereit. Tegnap nehány kedves pillanatra a jegyes helyét.
üljön le egy padra. Én elmegyek a versért. nekem adta tőrét s ma leghatalmasabb fegyverét — Csitt! az nem jó hely! — Ne pajkos-

Ott leszek! sem látom már. kodjék. Nézze, mi van a karomon? — kosár! —
— Jó éjszakát uram! Álmodjék szépeket! — Melyiket? Én nagyon félelmes symbolumot hordok magammal.



A himlőoltásról.
F. hó 6-án megkezdődtek a nyilvános véd- 

himlőoltások. Az időjárás azonban nem volt ked
vező, mert hűvös, borongós nap volt s igy csak 
20-án jelentkeztek, holott az újra oltandók száma 
100-on felül van. A legközelebb f. hó 13-án tar
tandó oltáson remélhetőleg már nagyobb számban 
fognak az érdekeltek kötelességszerüen jelentkezni. 
Kellő ok nélkül az oltásról senkinek sem szabad 
elmaradnia. A szülőnek nincs joga gyermekét az 
oltás elmulasztása által a hólyagos himlő beteg
ségnek kitenni.

Az összes járványos betegségek közül a 
legideálisabb módon védekezhetünk a hólyagos- 
himlő ellen, a védhimlőoltás utján. Ezen romboló 
betegség, mely a kötelező oltás előtt, nemcsak

nagy halálozási arányával volt végzetes, de számos 
| embertársunkat fosztott meg egyik sok esetben 
! mindkét szemevilágától. Ma már, a mikor az oltás 
j pontosan s lelkiismeretesen lesz eszközölve, a 
hólyagos himlő a legritkábban előforduló betegség. 
Vidékünkön tudomásunk szerint 30 év óta nem 
fordult elő.

A statisztikából tudjuk, hogy 1880-tól --  
1890-ig több, mint 80,(XX) ember halt meg hólyagos 
himlőben s mennyi lehet a nyomorékok száma, 
kik e betegség folytán látásukat részben, vagy 
teljesen elvesztették, s kik arcuk eltorzulásával 
bűnhődtek szülőik vétkes mulasztása folytán.

A kilencvenes évek elején a hatóságok is 
éber figyelemmel őrködtek a védhimlőoltások 
felett. A halálozás e betegségben 1890-ben 3000, 
1899-ben már csak 100 volt. Ezen kimutatásból, 
kitűnik az oltás jótékony hatása. Minél több az 
oltások száma, annál kevesebb a himlőhalálozás.

Az oltási kötelezettség szigorú végrehajtása 
hazánkban is meghozta a várt eredményt. Sajnos, 
hogy ez csak hosszú évek ulán jött létre, mely 
idő alatt több ezer életet oltott ki a hólyagos
himlő, mely elpusztult élet nagyrésze megmenthető 
lett volna.

Újból figyelmeztetjük ezért a szülőket a véd
himlőoltás rendkívüli fontosságára.

ASZÓDI HÍRLAP

H íre k .
— Egyleti hírek. Az aszódi önkéntes tüzoltó- 

testíilet f. hó 14-én évi rendes közgyűlést; az 
aszódi kereskedelmi egyesület pedig e hó 2 1-én 
választmányi ülést tart.

— Egy kdntortanitó kitüntetése A király 
Szvoboda Ignác r. katli. kántortanitónak hosszú 
munkássága után való nyugdíjazásakor a koronás 
aranyérdemkeresztet adományozta. Az ősz népta
nító negyven évnél tovább szolgálta Gödöllőn a 
n é p o k ta tá s  ügyét, az egyházmegye tanító karának 
ő volt a doyenje. E mellett a templomi szolgá
latot is ellátta s a király, valamint a királyi család 
gödöllői tartózkodása alatt templomban létükkor 
is ő orgonáit. A királyné többször kitüntette a 
köztiszteletben álló kántortanitót.

— fl legjobb magyar recifatornő Aszódon. 
R. Kovács Laura budapesti művésznő, ország
szerte ismert kiváló magyar recitatornő f. hó
13-án a hazai és külföldi jeles irók remekei! I 
az aszódi leánynevelő-intézetben dal és irodalmi 
előadást tartott kizárólag az intézet növendékeinek. 
A kiváló művésznő Magyarország minden vidékén, 
Budapesten és külföldön, Róma, Páris, London 
stb. világvárosokban is a müértő közönség 
osztatlan nagy elismerése mellett vendégszerepeit. 
R. Kovács Laura művészetének a legnagyobb 
elismeréssel adózik a sajtó és a tanügyi 
vezérférfiak egyaránt. A művésznő célba vette, 
hogy az aszódi nagyközönség részére is rendez 
egy dal és irodalmi estélyt, ha a kellő látogatott
ságról biztosítva lesz. Reméljük, hogy Aszód 
intelligens közönsége nem hagyja felhasználatlanul 
az alkalmat, hogy a hírneves előadó művésznő 
tanulságos és műélvezetet nyújtó előadásában 
részesülhessen.

—- fHajális Túrán. A túrái függetlenségi és 
48-as olvasókör saját pénztára javára f. hó 14-én 
nyári mulatságot rendez.

— Évzáró vizsga. A vérségi róm katli. 
népiskolánál az évzáró vizsgák május hó 14-én 
d. e 9 órakor veszik kezdetüket.

— Uerseg község képviselő-testülete május 
11 -én ülést tartott a következő tárgysorozattal: 1. 
Reich Miksa kérelme köztér átengedése iránt építés 
céljára. 2. Néhai József főherceg felállítandó 
szobrára adomány kiutalása. 3. A segédjegyző 
fizetésének állami kiegészítése ügyében beadott 
kérvényre hozott B. M. leirat előterjesztése. 4 A 
plébánia lak és melléképületei tatarozása tárgyában 
kötött egyességet jóváhagyó V. és K. M. leiratának 
előterjesztése. 5. Az esküdt képes egyének 1912 
évi névjegyzékének kiigazítására bizalmi férfiak 
megválasztása. 6. A tenyész bikák fönntartására 
szükséges költségek tárgyában elöljárósági jelentés.

— Tettenért csirketolvaj. A lopásnak is van 
skálája. Vannak zseniális leleményességgel elkövetett 
tolvajlások, amilyen volt például egyik budapesti 
utca burkolatának ellopása fényes nappal, — de 
vannak nagyon közönségesek is. A skála leges
legalsóbb fokára jut a csirkelopás. A lopásnak

1911. május 14

Csitt, még egyszer! — Nem kérek rá semmi 
megjegyzést. Térjünk át az én mondanivalómra, 
a mi nagyon fontos. De előbb tájékozódjunk 
egymás felől egy kissé. Miután már emléket is 
adtunk egymásnak, szükséges, hogy megtudja 
mindegyikünk, hogy kicsoda a másik.

Elkezdtek sétálni karon fogva. A fiatal em
ber oly különösen érezte magát! — Mintha csak 
álmodnék.

— Kezdje el ön a bemutatást, szólalt meg
a leány újra.

— Félek, hogy visszariad nevemtől, — 
kezdé az ifjú; — én is János vagyok, de sietek 
hozzátenni, hogy nem Nepomuk, hanem arany
szájú.

— No, de van talán vezeték neve is ?
— Hogyne? — Kemendi.
— Hogyan ? Kemendi ? — Tán csak nem 

a „Galambposta" cimíi hetilap főmunkatársa ?
— Haragszik talán erre a jó irányú vállalatra?
— Sőt inkább nagyon szeretem, hisz járatom.
— Nos akkor bevallom . . .
— Tehát ön az? — ön az én kedvelt köl

tőm ! — Ugy-e bár, ön irta azt a pompás költői 
elbeszélést: „Egy delnő frufru nélkül."

— Megvallom, én követtem el.
— Önnek merész eszméi vannak s ezt sze

retem ! — Várjon csak — még idézni is tudok 
müvéből:

A míg frufrum kinő, te diplomához jutsz.
És akkor szivdobogva majd karjaimba futsz.

Pompás! — Fájdalom, a frufru már azóta 
elmúlt s vele versem is elavult.

— Ne higyje. ön eredetiségre törekszik, van 
önálló felfogása s ezt szeretem. De mondja csak: 
meglehet ebből élni ?

— A költészetből? — Bizony nem. De van 
nekem extra mesterségem is, amiből megélhetek 
Tanár vagyok a fővárosban.

— És hogy kerül ide?
— Vakáció van. Ide nyaralni jöttem. Csak 

egy hete, hogy itt vagyok.
— Ismerős itt ?
— Csak a vidékkel, a szép természettel 

ismerkedtem, meg. Különben egészen ismeretlen 
vagyok.

— Igy érdekes és nagyreményű. Vagy nős 
már? mert akkor visszavonom szavamat.

— Nőtlen vagyok, aminek, megvallom, most 
rendkívül örvendek.

— Nono! — kérem. Azt hiszem, ideje, hogy 
én is bemutassam magamat. Boldogult atyám 
szegényen hagyta hátra anyámat, ki még fiatal és 
előkelő családból való volt. Hogy jövőnket bizto
sítsa, férjhez ment egy tőkepénzes háztulajdonoshoz, 
aki mindig jó és gyöngéd volt hozzám s igy én 
egészen jól érezhetőéin magamat otthon, ha 
mostoha apámnak az -az egy nagy hibája nem 
volna, hogy mindenáron unokaöcscséhez akar 
férjhez adni, aki egy gyárban van alkalmazva. 
Hogy mennyi rábeszélést kellett kiáltanom, Isten a

megmondhatója. Halálig meguntam ezt a szekatúrát 
s végre is ujjamra került az a fatális gyűrű. Hisz 
látta jegyesemet: az a piszeorru — képzelje — 
talán hallotta is : Mukinak hívják. Teremtő Isten, 
hogy mondjam én ezt ki jóízűen!? — Aztán 
milyen ember ez ! — A minap anyám egy kedves 
költőm müvével lepett meg. Mutatom neki nag) 
örömmel — ő megtapintja lapjait s azt mondja 
müértően: „Dupla velin papír — ez a 10 frtos 
kiadás." Máskor egy csinos felöltőt kapok — 
mutatom neki s ő azt mondja: „Jó kelme — ez 
35 fr. 70 kr. volt." És ez igy megy napról-napra 
Nála minden tárgynak ára van, ez az ő első 
gondolata. Tegnap már torkig voltam vele. Nen 
akart az erdőszéii vondéglőben uzsonnáim, mer: 
odabenn olcsóbb. Elhatároztam, hogy mindenáron 
belekötök a társaságba. Ürügyül bükkfámat hasz
náltam fel. Sikerült. Ma visszakapja jegygyűrűjét

— De hisz igy nagysádnak borzasztó élete 
lesz otthon!

— Csalódik. Nem azért szemeltem ki önt 
szöktetőmül, hogy visszakerüljek oda. Az a ház, 
ahol tegnap elváltunk, nagynéném az özvegy 
alispánná háza. Oda menekültem. Csináltam egy 
kis elijesztő scénát. Szivszaggató fájdalommal 
adtam elő boldogtalanságomat s kilátásba helyeztem 
a kútba ugrást. Ehhez járult a heves zokogás, 
hajmeresztő térdreomlás, aztán egy kis plasztikus 
elájulás. Gyönyörűen sikerült, annál inkább, mert 
igazán rosszul éreztem magamat.

— Ah, csak nem hült meg az utón ?



panaszt emelt a rendőrkapitánynál, a ki 40—65 
korona bírságot rótt ki azokra, kiknél a hirdetmény 
hiányzott. A szigorú Ítéleteket keserűen pertrak- 
tálták s emléke nem egy hamar fog eltűnni. 
De az is bizonyos, hogy a bortörvény eme 
rendelkezését sokáig meg fogják tartani Vácon. 
Jó lesz hát vigyázni nálunk is a borpince-tulaj- 
donosoknak, nehogy hasonlókép járjanak.

______________________ ASZÓDI HÍRLAP______

K ö zig a zg a tá s.
Községi ügyek.

— Tűzoltó majális. Derék tűzoltóink a ko- 
mol) hivatáson felül — mint mindenütt, úgy nálunk 
is, a nemes szórakozást kultiválják. Ugyanis 
felbuzdulva a farsangi estély kiváló anyagi és 
erkölcsi sikerén jövő vasárnapon f. hó 2 1 -én 
majálist rendeznek a javítóintézet melletti ákácosban. 
A nyári műsor ezen első mulatsága igen kellemesnek 
és fesztelennek Ígérkezik és remélhető, hogy 
közönségünk a tűzoltók iránt érzett szeretetét 
tömeges megjelenésével fogja kimutatni.

— Útonálló legények. A vérségi csendőrőrs 
ügybuzgó vezetője, Farkas István őrmester Szabó 
József társával f. hó 8-án letartóztatta Mészáros 
Gábor és Kis Gábor (Potvorszki) nevű vérségi 
legényeket utonállás s rablás gyanúja miatt. A 
vallatás során Kis Gábor beismerte, hogy a fenti 
nap reggelén hat óra tájban, Egyházasdengeleg 
község határában egy idősebb házaspárt, — kik 
a sziráki vásárra mentek, — megtámadtak, forgó- 
pisztolyukkal súlyosan megsebesítenek s a náluk 
talált 10 K-át elrabolták. Az elvetemült legényeknek 
ez nem első cselekedetük ; a tél folyamán úgy a 
községük, valamint más község határában mintegy 
ötször követtek el utonállást és rablást. Ezeknek 
részleteit a derék őrmester rövid idő alatt 
napfényre deríti. A két jómadarat a csendőrök a 
sziráki bíróságnak adták át.

— Büntetések egy — hirdetményért. A 
bortörvény elrendeli, hogy a bortörvény rendel
kezései a pincékben kitiiggesztessenek. Ezt a 
rendeletet végre is hajtották, de a pincenedvesség 
a papiralkotmányt rendszerint lerothasztotta a 
falról. Most, hogy Sólyom Albert borászati felii-; 
gyelő Vácon járt és vizsgálta a pincéket, alig egy
két pincében találta azt meg. Ezért kihágás címén

— Óh nem, egészen prózai bajom volt: 
rettenetes éhes voltam. Már éppen be akartam 
vallani, mikor a néném megelőzött: Szerencsétlen 
leány — hisz te e szerint dél óta nem ettél !* — 
Szaladt a kamrába, ételt hozott, theát főzött, 
'•-óval: ellátott minden jóval. Aztán jövömről

nácskoztunk. Kijelentette, hogy nála maradok és 
iJj annak a Mukinak, ha a szeme eíé kerül. Meg 

fenyegette öklével, pedig az nem tréfadolog,
: trt az én kedves nénimnek olyan ökle van, 

y egy borjut leütne vele. Én tehát ezentúl az 
cn kedves Brigitta néném öklének oltalma alatt 
al!' “ De, Kemendi ur, most jön a kérésem.

— Szolgálatára állok.
— Megbocsátja, hogy elbeszélésem rémes 

erdei utjából néném előtt önt elsánzsiroztam.
— Gondolom.
— De ha ön erről megfeledkeznék valahol, 

‘*kor én kompromittálva volnék.
— Legyen nyugodt. Ezt csak mi ketten 

f°gjuk tudni.
— Köszönöm I — Kérem hány óra ?
— Hét.
— Istenem! már rég a piacon kellene 

lennem. Mert most én vagyok néném gazdasszonya, 
t i  kell búcsúznom öntől.

De csak megengedi, hogy én is megtudjam j
nevét ?

Aszód község képviselőtestülete f. hó 9-én 
d. u. 2 órakor rendkívüli kö/gyülést tartott és a 
következő határozatokat hozta :

1. Weiner Dávid indítványa folytán utasította 
az elöljáróságot a tűzoltóság fenntartására szük
séges költségek tervezete alapján a kiadások tör
vényes és méltányos kivetésére vonatkozó szám
szerű határozati javaslat előterjesztésére ;

2. A községi jegyzőnek az utcák öntözésére 
vonatkozó előterjesztésére megbízta a közgyűlés 
a községi jegyzőt és bírót, hogy Budapest székes- 
főváros gazdasági hivatalánál személyesen érdek
lődjenek egy használt, de jó karban levő öntöző- 
lajt megszerzése iránt ;

3. József főherceg szobrára a közgyűlés 
20 koronát szavazott meg ;

4—5. A Kun Jenő és Gyebnár János által 
vásárolt beltelkekre vonatkozó vázrajzot a köz
gyűlés jóváhagyta ;

6. Az úgynevezett „Hlinik“-i üres köztér 
eladását megtagadó képv. test. határozat jóváha
gyására vonatkozó törvényhatósági véghatározatot 
a közgyűlés tudomásul vette;

7. - 8 .  Czigler Károlyné és Bábái Anna ille
tőségét a közgyűlés megtagadta;

9. Az aszódi járás létesítése tárgyában Bent- 
sok János és társai által beadott indítványt a köz
gyűlés elfogadta s utasította az elöljáróságot Báró 
Podmaniczky Géza ur őnagyniéltósága és Gróf 
Ráday Gedeon főispán ur Öméltóságánál, nem
különben az illetékes szakminisztereknél ez ügy
ben tisztelgő küldöttségeknek — a vidék bevoná
sával leendő szervezésére;

10. A gymnasium évi segélyét főgymnasium-

Heine nagy fenyőtollán. A vezetéknevem Fehér — 
no ez nem illik rám.

— Ki tudja?
— De itt keresztnevem a lényeges. Képzelje 

csak, véletlenül az én nevem is Ágnes. Nekem 
mindig oly komikusán hangzott, ha valaki térdre 
borulva, páthoszszal szavalta : „ Ágnes szeretlek!*4 
Rögtön a Heine verse jutott az eszembe, az a 
nagy fenyő plajbász. Tegnap is — éppen, midőn 
Önt megmentőmül szemeltem ki s papirosába 
tekintettem — mit látok? — Ezt a fatális 
vallomást: „Ágnes szeretlek !* — Hahalia! — ] 
igazán különös — szinte végzetes! „Ágnes 
szeretlek! •— aztán az a nagy ormótlan fenyő
dorong — tudja? — hahalia! — igazán, kétségbe- 
ejtően hóbortos!

— De hát önnek absolute nem lehet beval
lani azt, hogy: „Ágnes szeretlek!* — a nélkül, 
hogy szemébe ne nevessen az embernek?

— No tudja — nem találom mindig oly 
mulatságosnak. Néha sírni szeretnék rajta, ha 
meggondolom, mennyi nyomorúságos, kisszerű i 
jelenet emléke fűződik ehhez a vallomáshoz. És 
nincs köztük egy sem, mi szivemhez szólana. De 
hagyjuk! — El kel! válnunk. Isten Önnel, éljen 
boldogul! — És ha néha jól esik visszatekintenie 
a múltra, gondoljon egy kicsit a mi erdei utunkra is.

A leány fájó niosolylyal nyujtá kezét, az ifjú
— Ah — igaz — hisz ez a fődolog, Insz megszoritá a nyújtott kezecskét, aztán — nem 

csak ez magyarázza meg, mért nevettem tegnap; tudta elbocsátani.

má fejlesztése esetére évi 2000 koronában sza
vazta meg.

11. Az aszódi járás létesítése tárgyában indított 
mozgalommal felmerült költségeknek a közadako
zásból befolyt összegen felüli részét, 34 koronát a 
közpénztárból kiutalta ;

12. Az ártézi kút engedélyezéséhez szüksé
ges mérnöki munkálatok költségeit — 40 koronát 
— a közpénztárból kiutalta.

Majd f. hó 13-án rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen okleveles pályázó híján Dézsi Imre 
jegyző-jelöltet választotta segédjegyző-helyettesül 
és az egészségügyi bizottságba dr. Here Ármin 
és dr. Gaál Adolf orvosokat választotta be.

___________________________________________3__

N y iltté r.

KSszSnelnyiWáoitás.
Fogadják mindazok, akik felejthetetlen 

boldogult férjem végtisztességén megjelentek 
és egyébként is részvétükkel nagy fájdalma
mat enyhítették, hálás szívből jövő köszö- 
netemet.

Aszód, 1911. május 11-én.
Özv. Zsigmond Istvánnc.

— fl magyar kir. államvasutak nyári menet
rendjébe beállított háló- és étkezőkocsik közlekedé
séből kiemeljük a következőket:

Hálókocsik. Budapest—K assa—Poprádfelka
között indul Budapestről esti 10 órakor, Poprád- 
felkára érk. reggel 6 ó. 23 p. A pótjegy ára : I. 
oszt. 9 60 kor., II. oszt 7‘20 kor. — Poprádfelkáról 
indul esti 10 ó. 40 p., Tátralomnicról esti 8 ó. 
45 p., Kassáról éjjel 1 ó. 15 p., Budapestre 
érkezik reggel 7 órakor.

Budapest—Fiume között indul Budapestről 
este 6 ó. 15., és este 7 ó. 40 p., Fiúméba érkezik 
reggel 7 ó. 10 p., illetve 8 ó. 50 p., — Fiúméból 
indul este 6 ó. és este 7 ó. 56 p., Budapestre 
érkezik reggel 8 ó. illetve d. e. 9 ó. 35 p. A 
pótjegy ára: I. oszt. 12 kor., II oszt. 9 kor.

Budapest— Wien között indul Budapest keleti 
p.-u. este 10 ó. 50 p., Wienbe érkezik reggel

— És soha se lássam önt többé ? — Ah, 
ezt a gondolatot nem tudom elviselni!

— Talán a társadalmi élet összehoz ben
nünket valahol.

— Itt ? — hisz én itt nem járok társas 
körökbe*

— Vagy séta közben — véletlenül —
— Ah igen! — séta közben —
— Oly kedvesek ezek a nyári séták, kivált 

reggel, mikor a lusta társadalom még alszik — 
Én ilyenkor szeretek sétálni.

— Óh én is, én is!
— A piacra mindig magam járok, de 

korábban indulok el, hogy e kedves fasorok közt 
egypárszor föl s alá járhassak.

— Milyen kedves! — Én is úgy szeretem 
a pompás gesztenye fákat itt. Mindig úgy reggel 
hat órakor járok erre.

— Igen? — Pedig öt és hat óra közt még 
kedvesebb. Ilyenkor a plebs sem jár-kel.

— Igaza van. Ez a legszebb idő, az ember 
egészen magára lehet.

— És átadhatja magát kedves emlékeinek. 
Isten önnel, Kemendi!

A lányka elsietett, Kemendivel pedig madarat 
lehetett volna fogatni, olyan jókedve kerekedett.

(Folytatása következik.)
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7 ó. 23 p., és indul Budapest nyugati p.-u. este 
este 9 ó. 30 p., Wienbe érkezik reggel 5. ó. 50 p. 
A pótjegy á ra : I. oszt. 9 60 kor., II. oszt. 
7 20 kor. — Wienböl indul éjjel 10 ó. 20 p. és 
éjjel 11 ó. 05 p., érkezik Budapest keleti p.-u. 
reggel 6 ó. 25 p , illetve érk. Bupapest nyug. p.-u. 
reggel 7 ó. 40 p.

Budapest—Berlin között indul Budapest 
nyugati p.-u. este 6 ó. 50 p., Berlinbe érkezik 
d. e. 11 ó. 08 p. és Berlinből indul d. u. 4 ó.
39 p., érkezik Budapest nyugati p. u. d. e. 9 ó.
40 p. A pótjegy ára: I. oszt. 13 márka, II. oszt. 
10 márka.

Konstantinápoly — Budapest—Berlin között 
indul Konstantinápolyból este 8 ó. 23 p., Buda
pestre érkezik d. u. 1 órakor. — Budapestről 
indul d. u. 3 órakor, Berlinbe érkezik reggel 7 ó. 
45 p -kor. — Berlinből indul este 7 ó. 23 p.-kor, 
Budapestre érkezik d. u. 12 ó. 50 p.-kor, 
Budapestről indul d. u. 3 ó. 20 p.-kor, Konstan- 
tinápolyba érkezik reggel 7 ó. 47 p.-kor. A pótjegy 
ára: I. oszt. 29 frank, II. oszt. 21 frank 24 cent.

A felsoroltakon kívül közlekednek még háló
kocsik : Budapest—Segesvári, Budapest—Arad— 
Piski—Predeal—Bukaresti, Budapest—Piskii, Buda
pest — Báziási, Budapest — Temesvár—Bukaresti 
vonalakon.

A hálókocsik csak I. vagy II. oszt. menet
jegyekkel biró utasok által — megfelelő pótjegy 
váltása mellett — használhatók.

Étkezőkocsik közlekednek :
Budapest keleti p.-u.—Wien között; indul 

délelőtt 9 ó. 20 p. és délután 2 ó. 05 p.-kor.
Budapest nyugati p.-u.—Wien között; indul 

délelőtt 7 ó. 55 p., d. u. 2 ó. és d. u. 5 ó. 15 
p.-kor.

Wien—Budapest keleti p.-u. között; indul 
délelőtt 8 ó. 50 p. és d. u. 1 ó. 50 p.-kor.

Wien—Budapest nyugati p.-u. között; indul 
délelőtt 9 ó. 05 p., d. u. 2 ó. 10 p. és d. u.
4 ó. 50 p.-kor.

Budapest nyugati p.-u.—Kolozsvár között; 
indul d. u. 2 ó. 05 p.-kor.

Kolozsvár—Budapest között indul reggel 5 ó.
20 p.

Budapest keleti p.-u.—Fiume között indul 
reggel 7 ó.

Fiume—Budapest között indul reggel 8 ó. 
Budapest keleti p.-u.—Kassa—Oderberg 

között indul reggel 6 ó. 45 p.-kor.
Oderberg—Kassa—Budapest között indul

Oderbergről reggel 9 ó. 52 p. és Kassáról d. u.
5 ó. 21 p.

Budapest nyugati p.-u.—Zsolna között indul 
reggel 7 ó. 05 p.-kor.

Zsolna—Budapest között indul d. u. 3 ó. 
20 p.-kor.

Budapest keleti p.-u.—Sátoraljaújhely között 
indul reggel 7 ó. 20 p.-kor.

Sátoraljaújhely—Budapest között indul d. u.
4 ó. 39 p.

Az étkező- és buffetkocsik étkezőtermeit I. 
és II. oszt. ytasok vehetik igénybe. A buffet- 
kocsikhan levő, ülőhelyekkel biró szakaszok ülő
helyeit csak I. osztályú jegyekkel biró utasok.

Kiadó lakás
igen kényelmes, jó állapotban levő, 
mely áll 4 szoba, konyha, kamra, 
üveges veranda, mellékes épületek, 
valamint udvar és kertből Aszódon a 

Pesti-utca 26. szám alatt.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Értesítő.
Van szerencsém értesíteni a nagy* 

érdemű közönséget, hogy üzletemet

bürtyrcsKdtotl
kibővítettem.

Jutányos árban kapható nálam: talp
áru, valamint gazdasági gépekhez szük
séges mindennemű szíjak.

Tisztelettel

PIAMANT MARTON
vas- és bőrkereskedése, Aszódon.

Egy jó k a rb a n  levő

B I C I K L I
olcsón eladó. — Cim  

kia dóhivatalban.

K o c h l á c s  L a j o s
„£ilr«pris«“ — ílji isiid is ««»« It.«H«iisi fillatot — ftsziita.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 

„  a legnagyobb választékban
— Hullaszáilitásokat bel- és külföldre elvállalok. —nálam a legolcsóbb árban kaphatók. —

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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