
2 ÉVFOLYAM ~  30. SZÁM-________________MEGJELENIK MINPEN VASÁRNAP,_______________ RSZÓP, 1911 JÚLIUS 23-ÁN.

ASZÓDI HKLAP1  I
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi-nyomddban, pe|e|As sZerkesztő • DR ÜCK nnni Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési 
Aszód, Főút **82. szám. .............................  ' dijak előre fizetendők.

Szépészeti bizottság. pontokra is tekintettel kell lennie, tehát ilemzi, mint amennyi nálunk van, ahol volta*
közvetve szépészeti bizottság is lesz. így is képpen semmi sincs. Pedig a fővároshoz 

Valaha ilyen is volt Aszódon. De a jó. Legalább addig, amig egy kizárólag a való közelségénél fogva éppen Aszódnak 
vármegye megszüntette, bizonyára még mi- község szépészeti céljait szolgáló külön és kellene előljárnia ebben is. 
előtt működését megkezdhette volna. Valami önálló bizottság lesz, aminek idővel okvet- Az oly sokat panaszolt por, sár és sok 
formahiba történt az alakítása körül és ál- lenül következnie kell, mert szükséges. egyéb éktelenség egyhamar eltűnne, ha arra 
dozatul esett a lényeg is. Azóta a hibát Általánosságban az elöljáróság felada- alkalmas egyének vennék kezükbe az ügy 
el nem igazították és szépészeti bizottság tához tartoznék a község rendezését a szé- intézését. Ezeknek gondja bizonyára arra is 
sincs. Régen volt, több esztendeje már annak, pészeti szempontokra is irányítani és ille- kiterjedne, hogy a piactér végre befásittas- 
hogv a vármegye megsemmisítette a köz- töleg ellenőrizni, hogy ezek ne mellöztes- sék és ne maradjon meg a hulladékok le
ség e r r e  vonatkozó határozatát, de máig senek, amint hogy ez hatáskörén kívül nem is j rakodó helyének. Községünknek valóságos 
sem történt gondoskodás, hogy ez a bizottság esik. Ámde amint ez egyrészt több volna, mint oazisa lehetne ez az aránylag nagy tér, a 
mégis létezhessék. Pedig csak egy lényeg- amennyit munkával amúgy is túlterhelt elől- hová a nap tikkasztó melege elől a fa ár- 
telen alaki kérdésen múlik, amely nagyon járóságunktól ez idő szerint követelhetünk, nyékában felfrissülni menekülhetnénk és nió- 
könnyen és röviden elintézhető. Akár a vár- másrészt egy teljesen különálló szervezetet dunk nyílna, hogy porlepte tüdőnk tiszta 
megye, akár a község szabályzata rendeli, igényel, a mely a részletekben is hatható- levegőt is szívhasson.
— mindegy; a fődolog, hogy meglegyen, sabban és eredményesebben működhetik és Nem mulasztanák el a fő utcánkon
Azért, mert a község nincs jogosítva szé- teljesítheti mindazt, amire sajátos rendelte- végig vonuló akácfák gondozását sem. Ezek- 
pészeti bizottságot alakítani, még nem ok- tésénél fogva hivatva van. kel eddig ugyancsak keveset törődtek azok
vétlenül következik, hogy ez Aszódon soha A szépészet terén is sok a tennivaló is, akiknek ez különösebb érdekében 
ne is legyen. Rendelje el a vármegye, al- községünkben, mert hisz* eddig vajmi kevés állana, mert a fák a házuk előtt vannak, 
kossá meg a vonatkozó szabályrendeletet gond fordittatott erre. Talán mégsem egy Pedig nem sok az, amit tenniük kellene: 
és a kérdés meg van oldva. Ennyi az utolsó faluszámba menő község ez, hogy a tavaszkor körülnyesni, hogy az elpusztult 
egész. vármegye sok kisebb terjedelmű és keve- ágak a többieknek ne árthassanak.

ügy halljuk azonban, hogy a közel sebb számú intelligeutiával biró községnek A büzhödt levegőt árasztó piszokkal
jövőben megalakul az építészeti bizottság, is mögötte maradjon. Ezekben mind többet telt árkok is kitisztulnak, ha lesz akinek kö- 
Ennek szükségképpen a szépészeti szem- találunk abból, ami a rendet és szépet jel- telessége efelett őrködni. Az egészségügyi bi-

. . .  , ,-p , pipacsok sűrűn előtűnő csoportja mosolygott felénk, lombos erdők közt utaztunk, de csak kevés ideig.
K i r á n d u l á s  a  1 á t r á b u .  munkásemberek karlengetéssel üdvözöltek ben- mert minél északabbra jutottunk, annál hatal-

nünket. Hatvan után előtűnt az első hegy, ezt masabb, üdébb lesz a fenyő. A hegyek mind 
követte a második, harmadik s végre teljesen föllebb és föllebb emelkednek, szebbnél-szebb 

As/ód 1911. jun. 8 hegyek k azött haladtunk. Salgótarjánnál egy cukor- völgyeket alkotnak, s ezekben a völgyekben 
sövegalaku hegyen megpillantottuk a Petőfitől bujósdit játszva velünk, folydogál a Vág, szállítja 

Kedves Szüleim! megénekelt Salgóvárnak romjait; majd Somos, a fatörzseket lefelé az Alföldnek. A völgy néha
Hazatérve a hófedte Magas-Tátrából és kipi- Fülek, Oács, Divény, Zólyom és Saskó-vár romjait annyira összeszorul, hogy csak a vasúti pályának 

Iut.y r út fáradalmait, már alig vártam, hogy láttuk. A hegyek mind magasabbak lesznek, a és a Vágnak van helye a két oldalt emelkedő 
leiih.is' ini ,i/i a nagyszerű utat s mesélhessek lombos erdők mind dusabhak, az alagutak sűrűn hegyek között, löbb remek fekvésű fürdőhely 
nektek arról a sok gyönyörűségről és élvezetről, követik egymást. Ebéd alatt Körmöcbányára mellett haladtunk el, majd Rózsahegyet, Liptó- 
amelyhcn részünk volt. Sokat, sokat szeretnék érkeztünk. Mély völgyben fekszik, pirosfedelű szentmiklóst elhagyva Király-Lehotára jutottunk, 
elbeszélni, mégis olyan tehetetlennek érzem a házai oly kedvesen terülnek el a zöld erdők Itt pillantottuk meg a Magas-Tátrát. Két magas 
toliam, midőn a természet e fenséges alkotásáról között. Négy kanyarodásnál tűnik elénk újra és hegy szöget alkot, s ebben a szögben emeli ég 
akar k írni; keresem a jelzőket s nem találok olyat, újra ez a kedves kép, azután ismét egy alagútba felé hotakarta fejét a Ferenc- Jozsef-csucs. S Király- 
amely méltókép kifejezné a Tátra fenséges szép- robogtunk be. Ruttkáig 12 alaguton mentünk Lehota után az egész hatalmas Tátraláncolat 
üget. De tudom, hogy Ti azért el tudjátok képzelni keresztül. Körmöcbánya után remek a vidék. Itt előtűnt. Még egy ideig sötét fenyves erdők között 
és meg tudjátok érteni azokat a nagyszerű tenné- mar el se mozdultunk az ablaktól, csak bámultuk haladtunk, majd megérkeztünk Csorbára. Búcsút 

m alkotásokat, amelyeket én gyönge tollal leinti azt a gyönyörű panorámát, amely elvonult szemünk mondtunk hű kísérőnknek, a Vágnak, beültünk a 
s/audékozom, sőt az a tudat bátorít hogy habar előtt. Magas hegyek, virágos völgyek, bársonyos fogaskerekűbe, s fel óra alatt fenn voltunk a 
nem is tudom olyan szépen leinti, mégis örömet legelők, szerényen meghúzódó tót falucskák mellett szállóknál. Gyönyörű kép terült el előttünk. Ott 
K "k néktek okozni ha egy-egy képet visszavará- repültünk el. Minden napsugárban fürdőit, s álltunk 1351 m magasságban s alattunk eles 
/sóink a ti hazátokból mindenütt olyan méltóságos nyugalom honolt, elleniéiben egy nagylerjedelmü síkság feküdt

Jun. 3-án szombat reggel V*7-ko. indul! a Lassankint az erdők v ilágo sid  sziliébe a fenyő fenyőerdőkkel, vetésekkel, apró falucskákkal, 
kerek 100 főből álló csapat az állomásra. Két a sötétzöldje vegyüli, de csak nehezen tudott maga- amelyek úgy tűntek fel, mint valami óriásnak 
gyorsvonathoz kapcsolt III. osztályú kocsit foglal- nak tért hódítani. Mire azonban 2 órakor Ruttkára játékszerei. Hát meg milyen ujjongással futottunk 
u,,,k el, elhelyezkedtünk benne kiakas/lolluk a érkeztünk, már mindenütt csak örökzöld fenyőt a tóhoz! A latra gerincétől előretolt fensikon 
térképet s égő kíváncsisággal daloló jókedvvel láttunk Rutlkán 1 órnhoss/at álltunk, mert vona- fekszik s a zöld és kék színnek a legkülönfélébb 
indultunk neki az innak Hatvanig még az Alföld tutikat a Kassa-Oderbergi vonalhoz kapcsolták, árny alataiban csillogott a csendes víztükör.
'engetle kalászai* felénk zöld velősek közölt piros Azután beroboglunk a Vág völgyébe. Ismét mögötte pedig csupa hólak art csúcs volt latható.
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zottsággal karöltve lehetővé fogja tenni, 
hogy az undor érzése nélkül végig mehes
sünk az utcán.

Aesthetikai érzékünk sem szenvedne 
többé azoknak a különféle lehetetlen szí
neknek a látásától, a melyekre a tulajdo
nosok házaikat a legcsekélyebb Ízlésre 
való tekintet nélkül festetni szokták.

És minden újabb építkezésnél is gondja 
lenne arra, hogy az a szép rovására ne 
történjék, a mi ellen ugyan az építtetőnek 
sem lehet kifogása.

Csak nehány példát említettünk, de 
ez is elegendő annak megértéséhez, hogy 
a szépészeti bizottságnak szervezése mennyire 
szükséges. Ezért az elöljáróság megfelelő 
intézkedése kívánatos, hogy illetékes helyen 
a vonatkozó szabályrendelet mielőbbi meg
alkotását és életbeléptetését kérelmezze és 
annak alapjan az aszódi szépészeti bizottság 
is megalakulhasson. Akkor aztán megszűn
nek a panaszok, melyek a tisztaság, rend 
és külső csin érdekében oly nagy számban 
hallatszanak.

A leánynevelő-intézet 
értesítője.

Az aszódi leánynevelő-intézetnek az elmúlt 
iskolai évről szóló értesítője a napokban jelent 
meg igen érdekes tartalommal. Bevezetésül az 
intézetegyik érdemes tanítónőjének Petrik Saroltának 
„Az évzáró vizsgálatok" ciniti értekezését közli, 
melyet az országos evang. tanáregyesületnek f. 
évi április 11-én Sopronban tartott szakosztályi 
ülésében olvasott fel. Szerző ebben a nyilvános 
iskolai vizsgálatok történetét adja elő azoknak 
kezdetétől egészen a mai napig. Fejtegetéseiben 
az évzáró vizsgálatoknak mai alakjukban való 
eltörlését tartja szükségesnek, mert a nyilvános 
vizsgálatok a kitűzött célnak nem felelnek meg s

A nap is akkor áldozott le s különféle színeket 
varázsolt a tájra Egy óra alatt körüljártuk a 
tavat, azután a tótól 10 percnyire fekvő Móry- 
szállóba mentünk Itt megkezdődött a bekvárté- 
lyo/ás Ali gazdaságiak csak úgy fogódzkodtunk 
egymásba, no de együvé is kerültünk Én három 
barátnőmmel úgyszólván a legszebb szobát kaptam, 
az I emeleten a föerkélyes szobát. Persze nagyon 
tetszett nekünk, hogy ilyen elegáns szobába 
kerültünk, ahol a kényelmes bútorokon kívül
4 tükör is van! Mikor mar eléggé földicsértük 
szobánkat, lementünk az ebédlőbe és pompás 
étvágygyal költöttük el a finom vacsorát. Másnap
5 órakor keltünk fel és reggeliig már sétát is 
teltünk a tanár urral. A haboskávé elköltése után 
friss erővel indultunk a Poprád-tóhoz. Kétórás 
sétát tettünk a fenyves erdőben, odáig úgyszólván 
folyton fölfelé emelkedő utón. Gyönyörű részleteket 
láttunk erre, mindig szebb és szebb lett az ut, s 
mi fáradhatatlanul, pihenés nélkül törtettünk fel, 
mindig magasabbra. A nap melegen sütött, s mi 
élvezettel tapostuk a helyenkmt előforduló ropogó 
havat. Útközben sok turistával találkoztunk, a 
Poprád-tónál pedig feszült figyelemmel kisértünk 
két turistát, akik épen akkor igyekeztek az 
Oszterva csúcsára jutni Hogy fessem le a Poprád 
tavat? Azt a vadregényes, csendes víztükröt, 
amely oly nyugodtan feküdt a hegyek lábánál.

(Folyt, knv.)

káros hatásúak úgy paedagogiai, mint erkölcsi, 
mint pedig egészségi szempontból is. A mai 
vizsgálatoknak ugyanis az volna a célja, hogy a 
növendékek és a tanítók beszámoljanak egész évi 
munkásságuknak az eredményéről. Ez a cél 
azonban nem érhető el, mert a vizsgára szánt 
idő oly kevés, hogy ezalatt még azt sem lehet 
megítélni, hogy a növendékek az egyes tantárgyak
ban mennyire haladtak, mit és hogyan tudnak. 
A gyermek Ítélőképességének fejlődését is meg 
kellene vizsgálni, ehhez azonban nem elég, hogy 
egyszer lássuk a gyermeket, egyszer halljuk felelni, 
de huzamosabb időn át kell vele foglalkoznunk. 
A vizsgáló bizottság azért sem alkothat magának 
világos képet a gyermekek tudásának fokáról, 
mert ez a szó: vizsga, a gyermekekben olyan 

í félelmet és érzelmeket ébreszt, mely bénitólag 
hat a gondolkodóképességükre, úgy hogy gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy a növendékek nagy része 
gyengébb feleletet ad a vizsgán, mint ezt tudá
suknál és készültségüknél fogva várni lehetett 
volna.

Hibáztatja a mai vizsga-rendszert egészség- 
ügyi okokból azért, mert a vizsgától való félelem 
sok gyermeknél álmatlanságot, étvágytalanságot 
okoz. A félelmet még csak fokozza sok tanítónak 
azon helytelen eljárása, melylyel a növendéket 
ijeszti, ha a vizsgán nem fog jól felelni.

Erkölcsi okokból helytelenek a nyilvános vizs
gálatok azért, mert sok esetben alkalmasak arra, 
hogy a tanító tekintélyét rontsák, ami káros hatás
sal van a növendékek erkölcsi nevelésére. Minden 
tanító arra törekszik, hogy vizsgája jól sikerüljön 
és igy nem ritka az eset, a midőn kevésbbé jó 
tanítók egy kis ügyességgel gyengébb készültségi”! 
növendékekkel is nagyon fényes vizsgálatot ren
deznek Erre vonatkozólag felemlíti a falusi tanító 
példáját, a ki a napnak legnagyobb részében 
tanácsokat osztogatott a falubeli asszonyoknak és 
igy a gyermekek tanítására nem sok ideje maradt. 
Hogy tekintélyén csorba ne essék, az iskolai 
vizsgának is kellett sikerülnie. Meghagyta tehát a 
gyermekeknek, hogy bármit is kérdez, mindenki 
mutasson fel. A ki tud a kérdésére felelni, az 
nyújtsa ki a jobb keze ujját, a ki pedig nem tud 
felelni, a bal kezét. Persze valamennyi növendék 
bátran felmutatott és azok nyújtózkodtak legjobban, 
akik semmit sem tudlak, hogy a tanító észrevegye, 
hogy ők csak balkezüket nyújtják.

Mindezeknél fogva a mai vizsgarendszer 
helyett azt ajánlja, hogy kiküldött iskolalátogatók, 
szakfelügyelők keressék fel az iskolai év folyamán 
minél többször a nekik beosztott iskolát. Akkor 
világos képet nyernek úgy a növendékek, mint a 
tanító munkájáról és megismerik az iskola belső 
életét, szellemét, meglátják, hogyan bánik a 
tanító a növendékekkel, megtudják, hogyan közli 
a tanító a gyermekekkel az ismereteket s viszont 
a növendékek hogyan fogjak azt fel. Meggyőződnek 
arról is, hogyan fejlődik a tanulók gondolkodó 
és Ítélőképessége, érzelemvilága, akaratereje stb 
és nemcsak azt látják meg. hogy a tanító hogyan 
tanít, hanem azt is, hogyan nevel.

Ezen tanulságos bevezetés után a feldolgozott 
tananyagot ismerteti az értesítő úgy a polgári 
iskolában, mint a háztartási és gazdasági tanfo
lyamon. Utóbbinál a végzett háztartási munkákat 
is felsorolja. A Vili fejezet az intézet szervezetét, 
a felvétel módozatait és az internatus házirendjét 
tárgyalja, majd a lefolyt iskolai év története 
fontosabb adatainak közlése következik. Ezek 
közül megemlítjük, hogy a vallásos és hazafias 
érzelmek ápolására és fejlesztésére igen gyakran 
egyházi és hazafias ünnepségek rendezgettek.

Az iskolai munka szilárdítására és mélyítésére 
szolgáltak az iskolai kirándulások, a melyek 
közül különösen a tátrai kirándulás gyakorolt 
maradandó benyomást a növendékekre.

Erről a feledhetetlen emlékről leghívebben

szólnak azok a levelek, melyeket a hálás gyermekek 
a kirándulás után szülőikhez intéztek.

Az intézet igazgatójának szives engedelmével 
lapunk más helyén közöljük Francz Gabriella, 
gazdasági iskolai növendéknek levelét, mely 
szerkezeténél és irályánál fogva egy irói talentum
nak is dicséretére válhatnék. Az értesítő befejezé
sül az 1911 —12. tanévre szükséges tudnivaló
kat közli.

E helyütt csak ismételhetjük azon már 
többször nyilvánított állításunkat, hogy a leány- 
nevelő-intézet hivatásának magaslatán állva olyan 
iskolája a bányai evang. egyházkerületnek, melyre 
ez méltán büszke lehet.

H íre k .
— Gróf Ráday Gedeon, vármegyénk főispánja 

a múlt héten gróf Khuen-Héderváry Károly minisz
terelnök és dr. Székely Ferenc igazságügyminisz- 
ter társaságában ismét Kecskeméten volt, ahol a 
tiszteletökre adott ebéden pohárköszöntőt mondott, 
a melyben hangoztatta, hogy Kecskemétnek két 
hírese van: polgárságának életrevalósága és pol
gármestere. Ez a kettő a maga erejéből bizonyára 
mindent megtesz, hogy Kecskemét újra a virágzás 
útjára lépjen, de azért hálás köszönetét mond a 
kormánynak is, hogy hathatós támogatását helyezte 
kilátásba Kecskemét várost és Kada Elek polgár- 
mestert élteti. A szép beszéd általános tetszést 
aratott. Itt említjük meg azt is, hogy főispánunk 
a kecskeméti károsultak javára 500 koronát 
adományozott

— Báró Pödmaniczky Géza járásunk érde
kében A főrendiház julius 21-én tartott ülésén 
az állami költségvetés tárgyalásánál fölszólalt 
báró Podmaniczky Géza. A költségvetéshez 
csupán néhány észrevételt kiván tenni: igy azt, 
hogy a közigazgatás sok helyen a népesség 
szaporodása folytán ma már nem felel meg az 
igényeknek. Kéri a ministert, hogy különösen 
Budapest környékén a járásokat rendezze. A 
közoktatásügyi ministert pedig arra kéri, hogy a 
felekezeti iskolákat nagyobb anyagi támogatásban 
részesítse.

— Házasság. Weisenburger József javító
intézeti családfőé hó 18-án esküdött örök hűséget 
Krenkó Margitkának

— rt váci kerületi betegsegélyzö pénztár or
vosainak aszódi értekezlete Régen húzódó ügy és 
ellentétek nyertek befejezést f. hő 19-én Aszódon. 
Ugyanis e napon hívta egybe a váci kerületi 
betegsegélyzö pénztár igazgazgalósága dr. Hacker 
István pénztári orvos lakására a gödöllői, mácsai, 
túrái, zsámboki s a pénztár aszódi két orvosát, 
hogy az. újonnan kiadott illetményi s fegyelmi 
szabályzat alapján megkösse orvosaival a végleges 
szerződést. Megjelentek a föntnevezett községi és 
pénztári orvosokon kívül dr. Csongor Gergely a 
pénztár igazgatója és dr. Vadas József, a pénz
tárnak 18 éven át buzgó, lelkiismeretes s a 
pénztár orvosainak mindenkor lelkes hive és 
pártolója Dr Csongor üdvözli a pénztár itt 
megjelent orvosait —- mire dr. Vadas főorvos 
előadásában megismerteti a kartársakat a pénztár 
iuteutiőjával; állásaikban véglegesíteni óhajtja 
orvosait ^illetményeiket a megtett munka arányához 
érvényre juttatni óhajtja. Mi, a váci kerület 
orvosai békésen óhajtunk együtt működni a pénz
tárral, -  úgymond — más pénztárak ügyeibe nem 
kívánunk illetéktelen befolyást gyakorolni s azon 
leszünk ezután is, hogy úgy a pénztári tagok 
jogos igényeinek megfeleljünk, mint a péu/.tái 
teljesítő képességét is figyelembe vegyük. Többek 
felszólalása után, kik egyes kérdéseket nem láttak
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eléggé tisztázottaknak, úgy az igazgató, valamint 
a főorvos megnyugtató felvilágosítást adott, mire 
az értekezlet egyhangú határozat alapján kimon
dotta, hogy a pénztárral a végleges szerződést 
megköti, azon kikötéssel azonban, ha a megye 
alispánja a szerződések ellen kifogást emel, hatályát 
veszti és érvénybe lép az eddigi ideiglenes 
szerződés. Ezzel az értekezlet véget ért.

— A veresegyházi «kuglipárti» Vasárnap, e 
hó 16-án, a veresegyházi paraszilegények kuglizást 
rendeztek a Lövy-féle vendéglőben. Tekézés köz
ben Ujváry József földmives gazda és Udvarnoki 
Gábor 18 éves suhanc között egy kétfilléres diffe
rencia miatt vitatkozás támadt, amely hamarosan 
úgy elfajult, hogy Udvarnoki kését csizmaszárából 
előrántva, Ujváry mellébe döfte. Ujváry szörnyet 
halt. A tettest a csendőrség elfogta. A lakosság 
fel van háborodva s hangosan követeli, hogy a 
korcsmák vasárnap zárva tartassanak, mert a 
bicskázások másképpen meg nem szűnnek soha.

— A domonyi önkétes tűzoltó testület múlt 
vasárnapi mulatsága — mint előre jeleztük — ki
tünően sikerült. A közönség a kora délutáni órák
ban gyülekezett a szépen diszitett parkban, ahol 
az érkezőket Schuchtár Brúnó parancsnok fogadta. 
A  nagyszámban megjelent intelligens közönség is 
csakhamar táncra perdült s szakadatlanul jókedv
vel járta a késő éjjeli órákig Kedves látvány volt, 
amint a domonyi tűzoltók szeretett parancsnokuk 
nejének egy leinek virágcsokrot nyújtottak át tisz
teletük jeléül. A mulatságon domonyi Domony 
Miksa nagyon ügyes és kedves ötlettel kamatoz
tatta fényképészeti művészetét — az ölik. tűzoltó 
testület javára. A jelenvoltak közül sokan kérték 
egy-egy felvétel eszközlésére, amit ő szives udva
riassággal teljesített is, azonban mindenkit megadóz
tatott a lemez árával, ami a tüzoltótestületnek nem 
csekély hasznot hozott. A lefényképe/ettek akkor 
leltek tréfásan meglepve, midőn utóbb értesültek, 
hogy képeiket még külön dij ellenében majd a 
parancsnoknál vehetik át. Ezen jövedelem is a tűz
oltóké. A testület domonyi Domony Miksa urnák 
ez utón is hálás köszönetét fejezi ki A bevétel 
345 korona volt, ami a mulatságnak anyagi sikere 
mellett is tanúskodik. A jótékony célra való 
tekintettel a következők fizettek felül: domonyi 
Domony Miksa és Ede, Tószegi Imre, Fischer Ede, 
Kürschner Béla, Kaszás Lajos és családja, domo
nyi Vadásztársaság. ülück Frigyes, Bolti Menyhért, 
Segesváry Ödön. dr. Almássy Antal, dr. Ignátzy 
Ernő, Matolcsy Kálmán, Aszódi önkéntes tüzoltő- 
t* stíllel, Kübli Ernő, Bartók János. Cholimky Olga 
e> Gabika, dr. Kövér Péter, Micsinay Ernő, Walla 
Ákos, Diamant Márton, Kölnt Samu, Dancz Sán
dor, Halász Dezső, dr. Glück Adolf, Ring Gyula 
és Grüu Lipót.

— Igazságosság Bemegy a magyar a 
k /ségi bíróhoz és elpanaszolja, hogy a szomszédja,
< dközben egy nagy követ hajított a konyhájába
< ha el nem kapja a fejét, — agyonüti így 
■ libán csak a tányérokat törte össze. Kéri tehát
l ' gy a szomszéd fizesse meg a karát.

Behivatja a bíró az atyafit, a ki mindenben 
ismeri a panaszos állításait.

Csak a bíró jön zavarba az Ítélethirdetésnél, 
iként legyen ő ebben az esetben bölcs 

Salamon.
Végre kimondja az Ítéletet, hogy a szomszéd 

nem tartozik semmiféle kárt fizetni, mert — minek 
kapta el a panaszos a fejét.

— Katonaság Aszódon. Péntek óta nagy 
élénkség uralkodik Aszód utcáin. A gyulai II. 
honvédgyalogczred körülbelül 550 katonája érkezett 
hozzánk, hogy Aszód és vidékén gyakorlatokat 
tartson. A katonák e hó 26-ig maradnak nálunk.

- -  Egyházi közgyűlés. Az aszódi ág. hitv. 
ev. egyház f. évi julius hó 16-án báró Podmanicky 
Gyula felügyelő és Chugyik Pál lelkész elnöklete 
mellet rendkívüli közgyűlést tartott, melynek első 
tárgya volt, hogy maga az egyház algimnáziumát 
főgimnáziummá való fejlesztése esetén — mekkora 
anyagi támogatásban részesíti. A közgyűlés erre 
az esetre 300 korona évenkénti segélyt szavazott 
meg. — Ez alkalommal Ferentzy Johanna tanító
nőnek természetbeni lakását évi 200 koronával vál
totta meg a közgyűlés. A többi pont az uj igaz- 
gatótanitói lakás és iskola építésével volt kapcso
latos, melyeknek letárgyalása után a közgyűlés 
véget ért.

— A bagi önkéntes tűzoltó-testület mai tánc
mulatsága iránt általános az érdeklődés. A mulat
ságon, melynek sikerét Hanisch György bagi 
jegyző, járási tűzrendészed felügyelőnek ismert ki
tűnő rendezése előre is biztosítja, Aszód és vidé
kének intelligens közönsége nagy számban fog 
részt venni.

— űegyzők gyűlése Aszódon. Pénteken 
délután Aszód, Domony, Iklad, Kartal, Verseg, 
Bag és Hévizgyörk elöljáróságai ülést tartottak 
Aszódon, hogy a körállatorvos felemelt fizetéséhez 
való hozzájárulás arányát megállapítsák. A tanács
kozás végeztével az előterjesztés értelmében 
határoztak.

— Kevesebb lesz az — appelláta. Egy
konkrét esetből kifolyólag a belügyminiszter érdekes 
elvi határozatot hozott. Eme határozat szerint, 
ha valamely község képviselőtestülete a község 
vagyoni ügyében határozatot hoz és azt a határo
zatot a megye, mint ellnőrző törvényhatóság 
jóváhagyja, magánfelek ez ellen fölebbezhetnek. 
A községi képviselőtestületek határozatai ellen 
ugyanis a kihirdetett záros határidőn belül föl 
lehet szólalni. Ennek az időnek elmúltával, mikor 
már a törvényhatóság is jóváhagyja a határozatot, 
az a magánfelek által meg nem appellálható.

— Leányegyleti gyűlés. Az aszódi leányegy- 
let választmánya julius hó 26 án szerdán d. u 6 
órakor ülést tart, melyre a válaszmány tagjait ez 
utón is meghívja az elnökség.

— Uj pénzintézet A „Hatvani Népbank* 
égiszé alatt Rákos Csabán 300.000 K alaptőkével 
uj pénzintézet alakul. Az intézet vezetése a 
„Hatvani Népbank- iga/gatóságának kezében 
marad. Az intézet vezető igazgatója Hu ling Gyula 
népbanki titkár lesz.

— Váljunk el ! Megjelenik egy hartyáni 
magyar az egyik ügyvéd irodájában és előadja:

— El akarok válni a feleségemtől — mondja 
— lehet az?

— Lehet — feleli az ügyvéd.
— Tetszik tudni . . . utáljuk egymást. Nekem 

is van valakim, neki is van valakije. Én is mást 
szeretek, ő is mást szeret Veszekszünk, marjuk 
egymást. Én ezzel a haszontalan fehér cseléddel 
nem tudok tovább élni. Be fogjuk adni a vá- 
lópört. Sokba kerül az?

— Bizony nem olcsó.
— Mennyi pénz kell hozzá?
— Legalább száz forint.
— Hm.
A paraszt megvakarja fejét. Az ügyvéd köny- 

nyiteni akar rajta és igy szól!
— Fizessen ötven pengőt. A másik ötvennel 

ráér később is.
— Hat — mondja savanyúan a magyar — 

ezt már meg kell előbb beszélnem m— a felesé
gemmel.

— öngyilkosság. Bélái Márton váckisujfalusi 
lakos, a ki két héttel azelőtt öngyilkossági szán
dékkal magára lőtt, szombaton nyakát borotvával 
vágta keresztül s elvérzett.

— Drágább lesz a pálinka. Ha az antialkoho
lista törekvéseknek hasznára válik, akkor csak 
dicsérhetjük azt a rendeletet, amely szerint 
szeptembertől kezdve 20 K-val felemelik a szesz 
hektoliterjét.

A budapesti m. kir. tudományegyetem bel
gyógyászati klinikáján végzett kísérletek alapján 
meg lett állapítva, hogy a természetes FERENCZ 
JÓZSEF-keserüviz erős hashajtó eredménye 
mellett nemcsak kellemetlen utóhatást nem idéz 
elő, hanem az étvágyat is még lényegesen meg
nagyobbítja. — Kapható gyógytárakban és 
Füszerkereskedésekben. A Szétküldési-lgazgatóság 
Budapesten.

Egészségügy.
Járásunk buzgó főszolgabirája serényen őr

ködik a községekben foganatosított egészségügyi 
intézkedések felett s sorra látogatja a községeket 
ezen intézkedések ellenőrzése céljából.

Az elmúlt napokban Aszód után Domony, 
Kartal, Verseg községekben jelent meg főszolga- 
biránksa körorvos, mint hatósági szakértő közben- 
jöttével sorra vizsgált egy, úgy a község, mint a 
közegészségre fontos telepet, a kenderáztató helye
ket. Ilyeneket ott engedélyezett, ahol azok, — bár
ha ma már jelentéktelen számban, de mégis létez
nek, — a község belterületétől elég távol feksze
nek, némi talajvíz által tápláltatnak és esetleges le
folyásukkal élő vizeket nem fertőznek és lehetőleg 
a községekben uralkodó szelek alatt terülnek el.

Ma már ilyen kenderáztató-telepek csekély 
számban léteznek, népünk a fellendült gazdasági 
viszonyok hatása alatt sokkal kevesebbet foglalko
zik házi iparral; letünőben van már az az idő, 
midőn népünk saját készítette lenből szövi meg 
vásznát s tette produktívvá a téli egyéb munkára 
fel nem használható idejét, mert olcsóbb árban 
kapja a kereskedésekben, a többnyire Csehország
ból importált gyengébb minőségű s pamuttal ke
vert vásznat, elősegítvén ezzel is a fejlett, előre
haladt cseh ipart, hol gyűlölt a magyar, de kedvelt 
a magyarnak a pénze.

Házi ipart kellene az illetékes tényezőknek 
teremteni a nép részére, hogy télen is legyen ke
reseti forrása a dolgos munkás kéznek.

5996—911. tkvi szám.

Árverési hirdetményi Kivonat.
A gödöllői kir járásbíróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Diamant Márton aszódi 
lakos végrehajtatónak Haulits Ödön (nős Buth 
Máriával) aszódi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem következté
ben a végrehajtási árverés 312 kor- 71 fillér tőke- 
követelés és ennek 1911. évi január hó 13-ik 
napjától járó 5% kamatai, 57 korona 70 fiilér per
beli és végrehajtási már megállapított, valamint 
jelenlegi 18 kor. 30 fillér és a még felmerülendő 
költségeknek, valamint a csatlakozódnak kimon
dott Pulz Ármin szentendrei lakos 299 kor. 20 fiII. 
s járulékai erejéig, — I lessel Lajos és társa utóda 
Kurzveil Sándor budapesti bej. cég 373 korona 
79 fillér tőke s járulékai iránti követelése kielégi- 
lése végett az 1881. LX t.-cikk 144. §-a alapján 
és az 1908. évi XLI t.-cikk értelmében a pest
vidéki kir. törvényszék (A gödöllői kir. járásbíró
ság) területén levő Aszód községben fekvő az 
aszódi 273. számú betétben A I. 2. 3. sorszám,
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611. 610—2. Iirszám alatt felvett, Haulits Ödön 
(neje Buth Mária) nevén álló 54. ö. i. számú ud
varra, házra és beltel ki kertre, még pedig az ezek 
nek felerészére özvegy Haulits Antalné szül. Ta- 
polcsányi Viktóiia javára bekebelezett ö/vegyi ha
szonélvezeti jog fentartásával 2422 kor. kikiáltási 
árban elrendeltetett és hogy az 1911. évi szep
tember hó 21-ik napjának d. e. 11 órakor 
Aszód község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen az ingatlan a kikiáltási ár két-harmad ré
szénél alacsonyabb áron el nem adható.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
annak elöleges birói letétbe helyezését a kiküldött 
előtt igazolni.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál magasabb 
ígéret tétetik, az 1908. évi XLI. t.-c. 25. §-a értel
mében kiegészitendő.

Gödöllőn, 1911. évi junius hó 24-én.
Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság:

Surányi tkvi jbiró.
A kiadmány hiteléül :

Timdty Albert, kir. telek könyvvezető

Menetrend: Budapest- Aszód—Hatvan és vissza.

■ í|ztct««gnyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel étesiteni, hogy

Aszódon Fő'ttt 5 0 1 . sz. a.
a Waldmann-féle házban

mészáros- cs 
hentcsáro-üzletct

nyitottam. Szolid kiszolgálásom
mal igyekszem a mélyen tisztelt 
közönséget kielégíteni, miért is 

kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S ra m k ó  Gyula
mészáros- és hentes.

T ö b b  la k á s s a l
bíró ház olcsón eladó. Cint megtudható 

a kiadóhivatalban.

D É N E S  J E N Ő
V A S -, F Ű S Z E R - és G YA R M A TÁ R U  
N A G Y K E R E S K E D Ő  ♦  A S Z Ó D .

A S Z Ó D I  » P E T Ő F I »

K ö n Y u n Y o n i D f l
KÖIÍY17KÖTÉSZET, KŐIIYV-, PflPIR- 
:: ÉS IRÓSZEHKERESREDÉS. ::

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Szolid bevásárlási forrás!
Ha bármit

eladni vagy venni
óhajt, hirdessen

az Aszódi Hírlapban.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I j
: 328 hold szántó és rétföld

♦ hozzávaló kastéllyal és gazdasági

♦
épületekkel együtt eladó. — Cint a 

:: kiadóhivatalban megtudható. ::

Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát mindennemű le
vélpapírokban, üzleti köny
vekben, irodai berendezési 
cikkekben, o Készít min
dennemű magán- és hiva
talos nyomtatványokat, ol
csó árban, o Lakodalmi- 
és eljegyzési értesítések, 
táncmulatsági meghívók st. 

a legszebb kivitelben.

A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C so m a g o lá sh o z
alkalmas ládák olcsón eladók.

Cím a kiadóhivatalhan.

▼TTTTTTTTTTTTTTTTT

K o c h l á c s  L a j o s
„£#treprise“ —  €lső Aszíd is Vidéke temetkezési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.

255

Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszotuk. éreko- 
s/oruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban

laszállitásnkat hel- és külföldre elvállalok. -  .

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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