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i  ASZÓDI H1BUP 9
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nvomdában, „  , Ui , . . . .  x , , ,
Aszód, Főút k82. szám Felelos szerkesztö: OR. GLÜCK ADOLF. folVeSZ a hladoh,vafal ~  Hirdetés.

_________________________________________| ___________ ' dijak előre fizetendők.

,  , ,  ...., . székhelylyel uj járás lélesittessék. Ennek A mit tehát hosszú évek során át
ismét az aszoai járás. (nyomán lapunk hasábjain ismét foglalkoz- kívántunk, ma végre teljesedésbe ment. Ám

Mohán., hát*oi ovoi/wt o Kőin • • tUllk járásunknak immár vé8leK befejezett be kell vallanunk és el kell ismernünk,
, Néhány héllel ezetóll a belOgymnisz- Ogyível pedig oly értelemben, hogy ez hogy óhajunknál tovább talán sohasem
ternek nyilatkozata alaptan, mely szerint a idő szerint és elSreláihatólag hosszn időn Jntoitnnk volna, ha ügyünket kezébe nem 
tatások szamát szaporítani nem kivan|a, belül Aszód látási székhely nem lesz. veszi az, a kinek hatalmában áll a legna-
megirluk hogy az aszod, tárás hgye aligha Mi,,dkél Belben tehát valóban meg- gyobb nehézségeket is tegyózni.
■ f "  *1 '*-*?• “ 5J,uk. C” ek « "rek  képezték cikkeink megirá. Óról Ráday Oedeon vármegyénk föis-

. . . . i-)Z ?,?. ?e . 1 Jari)saga a sáliak alapját. És a mikor ma feltétlenül pánjának érdeme, hogy szivén viselvén
k„/.seg. képviselőtestületnek e tárgyban mar megbízható forrásból vett értesülésünk községünk és vidékének érdekét, keresz.ül- 
regebben hozott azon határozatának vegre- alapján örömmel közöljük az aszódi járás vitte azt, a mi részünkről minden igyeke- 
uij asara, ,0K.V a járás r e e en a etető felállításának újsághírét, sietünk egyúttal zetflnk és eljárásunk mellett is keresztül- 
legsürgősebbeii intézkedjek, a belügyimnisz- j azt is kiemelni, hogy a kormányelnök min. véletlennek bizonyult. Aző kiváló szemé- 
er e e kuldóltsegileg járuljon és őt a járás belügyminiszternek nyilatkozata és határo- lyiségének, nagy és hathatós befolyásának 
|e es.tesenek meMozhetetlen szüksegessege- zata dacára is felállítandó ezen uj járás sikerülhetett csak minden akadályt az útból 
rol felvilagosósa. Intéztük pedig ezen fel- egy oly férfiú agilis közreműködésének eltávolítani és akaratát, a mi akaratunkat 
hívásunkat azon aggodalmunk folytan, a köszönheti létesítését, a kit a miénknek mon- érvényesíteni, 
melyet a belügyminiszternek nyilvánosságra Huni/ és érzünk ,
került nyilatkozata keltett bennünk és azon Aszód I h á ,  „ ó ........................... un . Mert főispánunk a járás létesítése
reményben, hogy talán még el nem múlt |esz t s  l , L  ,„ f , kk Í ?  „fe,Ve,f e ,0,a á,lá,va ennek
az utolsó nerc és tehát megfelelő eljárás- P d g 3 legrüVK,ebb ldül1 Aszód es környéké közönségére nézve
sál ügyünket megmenthetjük. beU,lj A mennyre ugyd.iis a körülmények rendkívüli nagy előnyét, ügyünket a magá-

engednt fogjak, az 1912. évi állami költség- évá tette és azt állandóan pártolta, elő- 
Alig egy-két nap múlva cikkünk meg- vetésbe máris felvett ezen tétel alapján, mozdította. És ha célunkat már előbb is 

jelenése után a fővárosi lapokból arról a mely az országgyűlés által minden nem értük el, ez csak az ő bölcs és óvatos 
értesültünk, hogy a belügyminiszter Pest- kétséget kizáróan megszavaztatni is fog, eljárásának a bizonysága, nem kockáztat- 
vármegye törvényhatósági bizottságának a szükséges előkészületek megtétele már hatván alkalmatlan időben és nem meg
hozzákerült vonatkozó határozatát jóvá nem a jövő év elején meg fog indulni, úgy felelő körülmények között egy ilyen fontos 
hagyta, vagyis megtagadta hozzájárulását hogy az uj járási közigazgatás működését ügynek a sikerét. Ámde az aszódi járás 
úgy a községi képviselőtestület, mint pedig legkésőbb ezen év junius—október havában létesítésének gondja terhes hivatali és sok 
a vármegye azon határozatához, hogy Aszód , meg fogja kezdeni. j egyéb elfoglaltsága közepette sem szűnt

A málnák gazdawzonyhoz illik — no meg ezeket szerette tozott s a tiszta leány-arcról egy hideg, komoly
m a i l l c m .  legjobban a ház összes állatai között. szép szempár tekintett Milán felé.

Irta: Kallina Ernő. Nevet adott mindeniknck, piros szaliaggal kis Zsófika igyekezett zavarát elpalástolni és a
csengőket kötött a nyakukra. A báránykák amint fiatalember felé nyujtá kezét, miközben e g y  szo- 

Alkony felé hajlott az idő és a gyenge szellő a haz vezel0 ul,,n ballagva meglátták a kapu- moru pillantást vetett az elterelt báránykák felé. 
fclliordla a hegyen álló kőházhoz, melynek kapu- ban *l,ani rózsaszínű ruhás fehér kölényes gazd- Máskor, ha akár Milán vagy más vendég érkezeti, 
j tban Zsófika állott, a völgyben teljes pompájuk- asszonyukat, hanyat-homlok futni kezdtek feléje, 'üstént bevezette a házba, de most nem te- 
t'an virágzó akácfák illatát. Fényes búcsúzó su- ",erl ,udlák- h,,By a simogatáson kívül kijut szá- Hétté, mert apja még az erdőt járta, anyja pedig 
;;arak omlottak alá a völgyre, sa  kis patak, mely mukra e8V e8y íó fala' nyalánkság is. lent volt a faluban.
kígyózva szaladt a falu felé, most ezüst szallagnak Zsófika szép szemei most ragyogni kezdtek Értésére adta ezt azonnal Milánnak, gondol*
látszott. A ház felett, hol az erdők zöld koronái s édesen hívogatta báránykáit észre sem véve a van’ ll06y Milán tudni fogja, hogy nem illő egy 
egybeolvadni látszottak a nagy hegyek szürke csu- férfi alakját, ki a falú felől a rétet átszelő ösvé- egyedu1' lcány' meglátogatni, 
csaival, köd szállott fel az ég felé — jelezve hogy "yen lassan közeledett feléje. Ez azonban nem gondolt erre s beérte azzal.
Közéig az éjszaka. ' Milán, az oláh pópa fia, pedig csak azért "0?,y a kaPu melle" beszélni kezdÍen a leány

Zsófika ernyő gyanánt szemei elé tartotta jött oly kimért léptekkel, hogy minél tovább gyö- "ya|. folytatta a tegnap abba hagyott és mindig si* 
tenyerét s most már egész tisztán láthatta, mint nyörködhessék az igéző látványban, a báránykáit ostron'°  s a e ny " 'egeitette a
'ereli a bocskoros oláh fiú az ő öl kis bárányká- váró Zsófikáhan, kiben szívesen gyönyörködött a ' . . . . . .  .
Iá. a zöld rétről a házuk felé vezető útra. falu és a környék fiatalsága, ha szeré, tehette. ^

Sátoros Adam, erdőmesler, ennek felesége Milán homlokán ilyenkor kidagadlak azeiek ültetett virágokat nézte, miközben fehér lelkét elön- 
es sok bájjal megáldott 18 éves Zsófika leánya * vad szerelmes vágy ejlelle tabui egész lényét. ,ÖHe a Mi)án jrán| ériett ellenszenv és harag, 
voltak lakói e háznak. Zsófika báránykái már ott bégettek körülötte, Milán össze-vissza beszélt a leánynak, majd

Sátoros egész nap az erdőt bújta, mig az midőn hangos köszönés és hajlongások közepette e^y nevet említett, melynek hallatára piros lett 
asszony-népek a gazdaságot látták el, az volt Milán a kapun belépett. Zsófi arca.
egyedüli szórakozásuk és boldogságuk. A leányka mosolygós arca, mint a derűs ég, Igen — Kéméndy Oszkár — gondolta ma-

Éppen ezért várta Zsófika esténként a lege- ha a ragyogó napsugárt felfogja a hirtelen ború- gában, ha ő nem ment volna el Kolozsvárra, akkor 
|()ről hazatérő báránykáit — mint az a jó kis lat, talán akaratlanul is egy pillantás alatt átvál- nem látogatna el hozzájuk már negyedik napja ez

m a  i
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meg sohasem és valahányszor azt szüksé
gesnek tartotta, egyetlen alkalmat sem mu
lasztott el, hogy a kellő lépéseket az ügy 
előbbrevitele érdekében megtegye. Szerény 
és nem hivalkodó természetének megfelelően 
folyton agilis tevékenységét sem hozta 
nyilvánosságra, de csendesen és annál 
eredményesebben működött azon, a mit 
javunkra kivívni törekedett.

És most, hogy az uj járásnak Aszódon 
leendő felállítása immár valóra vált, halás 
köszönetét mondunk neki ügyünk pártfo
gásáért, az érte kifejtett fáradozásaiért és 
kedvező elintézéséért. Köszönetét mondunk 
az irántunk ezúttal ismételten tanúsított 
jóindulatáért, amely kétségtelenül viszonzása 
annak a határtalan tiszteletnek és rajongó 
szeretetnek, amelylyel Aszód és vidékének 
minden polgára irányában viseltetik.

Az aszódi járás létesítéséért hálatelt 
szívvel és mély tisztelettel üdvözöljük szere
tett főispánunkat, gróf Ráday Gedeont.

Dr. Hercz Ármin.

Egy becsülettel, fáradságos, de nemes 
munkával eltöltött élet ért véget. Aki 
évtizedeken keresztül csodálatos kitartással 
szolgálta az emberiséget, nincs többé. A 
kinek áldásos működését a szenvedők ezrei 
dicsérték; a kik hálát rebegtek neki 
egészségük helyreállításáért és életük meg
mentéséért és mi mindnyájan, a kik meg
különböztetett tisztelettel tekintettünk reá, 
a puritán jellemű férfiúra, az emberiség 
jóltevőjére; a ki kora ifjúságában súlyos 
viszonyok között diadalmasan megküzd ve 
az élet harcaival önerejéből emelkedett a 
közszeretet és közbecsülés azon magaslatára,

a melyen utolsó napjáig megmaradt, elköl
tözött körünkből. Dr. Hercz Ármin meghalt.

Nincs okunk keseregni a sors kegyet
lensége miatt. Hiszen megadatott neki az, 
a mivel megelégedetten befejezést nyerhet 
az ember földi pályafutása. Mégis gyász 
tölti el sziveinket annak tudatában, hogy 
elvesztettük őt, a ki a szorgalom és munka 
mintaképe volt és a ki példát adott nekünk 
arra. miként lehet ebben az anyagi érdek
világban is tisztesseggel — korrektséggel 
boldogulni.

A ki több mint egy emberöltőn át 
embertársai szeretetétől és tiszteletétől 
körülvéve általános becsülésben részesült, 
karakter volt, a szó legteljesebb és legne
mesebb értelmében. Becsületes gondol
kodásmódja, férfias elhatározásai és csele
kedetei, könyörületes jó szive tiszteletre 
méltó egyéniséggé avatták. Kedves társal
gási módja, az embertársaival -való érint
kezésben tanúsított distingváltan finom 
bánásmód különös rokonszenvet keltett 
szeretetreméltó személye iránt. Szerény 
modora, a mely öndicsekvéssel sohasem 
árulta el kiváló tulajdonságait, zajtalan 
működése, a mely kerülte a legtöbbször 
hiúságból a nyilvánosságra kívánkozó 
hangos szereplést, nem áhítozott kitünte
tések után. a melyek pedig méltán megil
lették. Élettapasztalatai, a mindennemű 
ismeretekbben tanúsított bámulatos jár
tassága, éles elméje nem egyszer csodá
latot keltő hatást gyakorolt arra, a ki 
szerencsés lehetett fejtegetéseiben gyönyör
ködni. Nagymiiveltségü, becsületes, igaz, 
derék ember volt.

ötvenhárom éven keresztül teljes oda
adással teljesítvén orvosi hivatását, feltétlen 
bizalmat vívott ki magának betegei részé
ről, a kik a leghumanusabban érző és 
kötelességét ritka lelkiismeretességgel végző

orvost szerették és tisztelték benne. A ki 
soha kíilömbséget nem ismert szegény és 
gazdag között, egyenlő bánásmódban ré
szesítette az egyiket, mint a másikat, nem 
egyeztethetvén össze lel kiisnieretével ke
vésbé gondos kezelésben részesíteni vala
melyik beteget csak azért, mert anyagi 
tehetségénél fogva csekélyebb díjazásban 
részesítette, önző szempontok époly távol 
álltak az orvostól, mint az embertől. Egyé
niségének kedvessége orvosi minőségében 
is kifejezésre jutott. Betegeit gyöngéd sza
vaival megnyugtatva, vigasztalva bizalmu
kon kiviil különös vonzalommal is voltak 
iránta, akit szívesen láttak.

Csak kevesen vannak, akik orvosi pá
lyájukat oly ambícióval töltik be, miként ö. 
Rajongással eltelve hivatása iránt, szünte
lenül kutatott, búvárkodott orvosi könyvei
ben, hogy ismereteit gazdagitsa és a szen
vedők javára fordíthassa. Magas kora da
cára is mindig tanult és megismerkedett a 
modern orvosi tudomány legújabb mód
szereivel és gyógyító eszközeivel. Ritka ki
vétel, aki kivált a tudományok uj vívmányait 
semmibevevő conservativ gondolkodású régi 
módi orvosok közül. Nagy hírnévnek ör
vendő orvos volt, akinek tudománya előtt 
pályatársai is meghajoltak.

És most megszűnt lenni az, aki mint 
ember és orvos egyaránt kiváló volt. Eltá
vozott tőlünk, akire oly büszkék voltunk; 
itt hagyott, akit mindannyian szereltünk
kel és tiszteletünkkel vettünk körül. Őszinte 
szívvel siratjuk és gyászoljuk elhunytát.

Emlékét mély tisztelettel és kegyelet
tel fogjuk megőrizni. Nyugodjék békében! 

*
Dr. Hercz Ármin 1832. október 13-án szü

letett Miskolcon. Középiskolai tanulmányait az aszódi 
gymnasiumban kezdte, amelynek mint később a 
a budapesti piarista gymnasiumnak is mindvégig 
elsőrendű kitüntetett tanulója volt. Élete végéig 
családi ereklyeként őrizte azt az ezüst darabot, 
melyet az aszódi gymnasium hírneves tanárától, 
szeretett mesterétől Korenntöl kitűnő előmenetelé
nek elismerése és jutalma gyanánt kapott. Az egye
temet Bécsben végezte, ahol Hyrtl, Oppolzer, Skoda 
és más korifeusok előadásait ritka szorgalommal 
hallgatta. Vizsgáit itt is kitűnő eredménnyel tette 
le. Orvosi oklevelét 1858 évben kapta és 3 évvel

a szörnyeteg s nem merne neki oly tüzesen 
udvarolni.

Zsófikának nem tetszett soha ez a vad ki
nézésű fiatal ember, mert ő színtiszta magyar vi
dékről szakadt ide a hegylakó oláhok közé, kiket 
soha sem tudott megkedvelni ravasz, sunyi mo
doruk miatt. És most íme, éppen egy ilyen faj
tából való pályázik az ő szivére, meg azután egy 
gyöngéd, kezdődő viszony fűzte Kéméndy Oszkár
hoz, a szomszéd birtokos fiához, ki szép pejlován 
sokat átrándult hozzájuk s most midőn elutazott, 
megígérte, hogy ha haza jön, bizton megtartják a 
kézfogót. Milán azt hitte, hogy Oszkár eltávozása 
elősegíti őt céljához, a szép leány szivéhez. Nem 
győzte Zsófika előtt Oszkárt ócsárolni, rágalmazni, 
de hiába, nem hisz a rágalmakban, aki igazán 
szeret. Bármit mondott is Milán Zsófikának, az 
magába fojtotta indulatát és kérdéseire közömbös 
választ adott.

Elutasíthatta volna onnan a fiatal embert, de 
nem akart udvariatlan lenni. Kellemetlen helyzeté
ből édes apja szabadította ki, ki épen abban a 
pillanatban lépett be a kapun, midőn Milán egy 
lépéssel közelebb jött a leánykához.

Zsófika amint apját meglátta, odafutott hozzá, 
beik* csimpaszkodott nyakába, végigcsókolta orcáját 
s mintegy védelmet keresve simult hozzája.

Sátoros amint Milánt meglátta, hidegen nyúj
tott neki kezet. Nem szerette ősein ezt az embert, 
mint a környéken sok más, meg nem is tetszett 
neki, hogy az ott legyeskedik féltett kincse, Zsófika 
körül.

Zsófika kedve most tüstént visszatért; hát 
még mikor meglátta atyja kezében a kis kosarat, 
melyben frissen szedett málna szemek piroslottak. 
Ujongva nyúlt a kosár után s megizlelte a mál
nát, mert nagyon szerelte az e fajta gyümölcsöt. 
Sátoros gyöngéden visszahúzta leánya kezéből a 
kosarat s szólt: — „Lopott jószág ez leányom, 
nem szabad azt bántani.“

A háttérből most egy ráncos képű oláh asz- 
szony kullogott elő, ki eddig a kapu sarkában ál
lott s hogy észre vette, hogy az ő málnáiról van 
szó, közelebb jött. Megint könyörögni kezdett az 
erdömesternek, mint azt az egész utón hazáig ki
sérve őt, tette. Sátoros dühösen kiáltott reá és a 
ház felé indult, de Zsófika eléje állott. Megértette 
a helyzetet, hogy ez az asszony a tilosban málnát 
szedett s atyja most a kosárral együtt elvette tőle 
a málnát.

Zsófika jó szive megesett a keservesen 
könyörgő oláh asszonyon s most már ő kérte 
szép szelíden atyját, adja vissza az asszonynak a 
kosarat, hadd keressen vele egy pár fillért.

Sátoros annyira szerette leányát, hogy mára 
következő percben az oláh asszony kezében volt 
a kosár, ki hálálkodva csókolt kezet Zsófikának s 
azután sietve kiment a kapun.

Milán, ki az egész jelenetet szótlanul nézte 
végig, mormogott most valamit, hogy nem kellett 
volna odaadni a málnát, de apa meg leánya nem 
igen látszottak ügyelni a mondására.

E közben az alkony mind jobban és jobban 
elhomályosította a tárgyakat s fönt a hegytetőkön 
fellobbantak a pásztortüzek.

Milán köszönt és eltávozott. Amint elégedet
lenül ballagott a réti ösvényen, szembe találkozott 
az oláh asszonnyal, aki reá várakozott.

— Szép kisasszony, szép kisasszony — mon
dogatta egyre az öreg oláh azszony, azután saj
nálkozva tette hozzá, hogy mily kár, hogy nem 
szereti az „ifjú urat.“

(Folyt, köv.)
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ezelőtt Aszód és vidékének társadalma nagy solen- 
nitással ünnepelte 50 éves orvosi jubileumát. Csak
nem három évtizeden át vasúti orvos, Aszód köz
ségének pedig 50 éven át halottkémje volt. Végig 
küzdött két kolera-járványt, amikor is éjjel-nappal 
ritka buzgalommal, nemes odaadással és önfelál
dozással teljesítette orvosi hivatását sok beteget 
mentvén meg a haláltól. Kitüntetések után soha
sem vágyott, sót nem egyszer szerényen, vissza
utasította a neki felajánlott tisztségeket is. Nagymü- 
veltségli, az utolsó percig is szorgalmas munkás 
ember volt, akinek elhunyta nagy veszteséget jelent. 
Temetése ma délután 4 órakor fog végbemenni.

H íre k .
Villanyvilágításunk ügye most már gyors 

tempóban halad előre. Mint biztos forrásból érte
sülünk ugyanis be, sem várják a szerződésnek, 
leghamarább októberben bekövetkezhető törvény- 
hatósági jóváhagyását, hanem hozzáfognak már 
szeptember elején a vezetéknek Aszódig való 
meghosszabbításához, úgy hogy november 1-én 
már nappali áramot ipari célokra és esteli áramot 
a világításhoz kaphatunk. Örömmel kell üdvözöl
nünk az ügynek ily gyors elintézését, amely 
hivatva lesz községlink előrehaladását közgazdasági 
tekintetben is szolgálni.

Túra község fejlődéséről tanúságot tesz 
az ottani r. katli. templom újraépítése. A régi 
templom ugyanis már javításra szorult és amellett 
nem bírta a híveket sziik volta miatt befogadni. 
Most 36.U0Ü korona költséggel megnagyobbítva 
átépítik, úgy hogy ez lesz vidékünk egyik legna
gyobb temploma. Túra község méreteiben is 
impozáns középületet nyer és ha az azt környező 
teret is beíásitva rendezik, úgy egy gyönyörű 
térrel is lesz gazdagabb, amely büszkeségét 
képezhetné a turaiaknak, a környékbelieknek pedig 
irigység tárgya lenne.

Halálozás. Hatvan városának köztisztelet
ben álló és általános közszeretetnek örvendett 
egyik legöregebb polgára költözött el a múlt hé
ten az élők sorából. Ellenbogen Joachim, dr. Gráf 
Fiilöp hatvani községi orvos apósa szombaton 82 
éves korában meghalt. Az elhunyt évtizedeken ke
resztül tagja volt a községi képviselőtestületnek 
és az iskolaszéki gondnokságnak. Közgazdasági 
tevékenységet fejtett ki, mint a Hatvanvidéki Ta
karékpénztár igazgatósági tagja, hitközségénél pe
dig ügybuzgó hitközségi képviselő volt és hosszú 
időn keresztül ő volta Szentegylet elnöke. Teme
tése e hó 13-án ment végbe Hatvan osztatlan tár
sadalmának részvétele mellett.

— Vallott a csomádi gyilkos. A kétszeres és 
kegyetlen gyilkosságot — mint tudjuk — csütör
tökön hajnalban vették észre Csornádon, a mikor 
Matejkó Zsuzsanna jelentette azt Magyar Béla 
községi jegyzőnek. Marschal járásőrmester, ki Du
nakeszin volt, csütörtök délután ért ki biciklin 
Csornádra. Rögtön kérte Hasenfeld doktort, hogy 
mutassa meg a már akkor bekötözött sérülteket. 
A mikor Marschall megszemlélte a kegyetlenül 
összevagdalt áldozatokat, azonnal mondotta, hogy 
nem férfi lehetett a gyilkos, mert bár sok és súlyos 
sebesülés volt rajtuk, a baltavágások nem erőtel
jes férfikézből származtak. A község népe mind 
egy csomóba volt és Marschall kérdezgetni kezdte 
azokat, hogy voltak-e a faluban az ifj. Matejkó 
Pálnak haragosai? Itt már sugdosni kezdtek a né
pek s mindannyian bizonygatták, hogy ifj. Matejkó 
Pál és felesége rossz viszonyban voltak a férj 
testvérével, Matejkó Zsuzsával. Többször veszeked
tek, pörlekedtek, a bíróságnál is volt dolguk a 
vagyon miatt, de meg Zsuzsa gyűlölte is a fivére 
feleségét, mert nem akarta, hogy azt vegye el az 
ő fivére, aki a falu egyik legszegényebbje volt. 
AAarschall rögtön előhivatta Zsuzsát s négyszem
közt kezdte vallatni, de Zsuzsa mindent tagadott, 
nyom pedig, vagy bizonyíték semmi sem volt el
lene. Az ügyes és élesszemü járásőrmester mind
ezek dacára meg volt győződve róla, hogy csak 
Zsuzsa lehetett a gyilkos, mely föltevésében mind
inkább megerősítette őt az, hogy Zsuzsa, mint a 
vérben fekvő szerencsétlen Matejkó Pál testvére 
egy csöp megindulást sem érezett, fájdalmat sem 
mutatott, sőt a boldogtalanok megtalálását egész 
egykedvűen, nevetve beszélte el. Marschall most 
abbahagyta a 31 éves Zsuzsa leány vallatását, de 
azért folyton figyelemmel kisérte őt. így tartott ez 
szombat délutánig, mert abban is bi/tak, hogy 
majd csak észre tér valamelyik sebesült s talán az 
adhat fölvilágositást az esetre. A sebesültek azon
ban egy percre sem jöttek magukhoz s mikor 
Marschall látta, hogy Zsuzsánna még mindig nem 
sokat liederit az esetre, föl se veszi a testvére és sógor
nője meggyilkolását, újból elővette Zsuzsát. — 
„No valld be Zsuzsa a tettedet, hiszen minden jel 
arra mutat, hogy te ölted meg őket! Látod, ha 
őszintén bevallód, a büntetésed se lesz olyan nagy 
s a megtért bűnösnek az Isten is megbocsát! — 
így kérlelte és faggatta Marschall járásőrmester a 
leányt, amikor belépett hozzájuk Holéezy evangéli
kus lelkész, a falu papja s tótul kezdett Zsuzsa 
lelkére hatni. Ezek a vallásos szavak aztán meg
indították a gyilkost s egyszerre csak kijelentette, 
hogy igenis ő ölte meg a testvérét és annak feleségét. 
— „Pesten voltam szerdán tejföllel s a mikor 
visszafelé jöttem, elhatároztam, hogy megölöm 
őket, mert mindig bántottak, üldöztek s legutóbb 
is megvert a Pali a felesége miatt, annak a biz
tatására és azt is mondta, hogy ő fog engem 
megölni. Féltem is, hogy csakugyan agyonüt, mert 
ígérte és azért akartam inkább én őket agyon- 
üttetni. Újpesten vettem egy baltát s a mikor a 
fóti erdőn mentem keresztül, találkoztam egy csa
vargó emberrel, a kinek elmondtam a bajomat és 
10 forintot ígértem neki, ha agyonveri a harago
saimat. A csavargó el is jött velem s éjfél után, 
a mikor a legmélyebben aludtak Pálék az ajtó 
küszöböli, a csavargó odajött és fejbe vágta őket, 
hogy meghaljanak. Én láttam az egészet, mert 
közel álltam oda, aztán megadtam a csavargónak 
a 10 forintot, a ki a pénzzel és a haltával mind
járt tovább is ment .“

így vallott Matejkó Zsuzsa, de természetesen 
Marschall egy szót sem lutt el a meséből.

— „Ne hazudjál Zsuzsa, nem lehet az, hogy 
az a csavargó 10 forintért megtette volna ezeket 
akkor, a mikor a fóti erdőben a baltával sokkal 
egyszerűbben téged üthetett volna agyon köny- 
nyebben és több pénz reményében !'*

3

Zsuzsa azonban egyre állította, hogy úgy 
történt. Hiába faggatta a járásőrmester, hiába 
Holéezy evangélikus lelkész, csak nem akarta az 
igaz t megváltani. Végre is a hosszú és sok be
széd után úgy 6 óra felé szombaton délután azt 
mondta Zsuzsa, hogy hagyják őt békében, majd 
holnap reggel elmond mindent, de ugyanakkor 
azt is kihökkentette, hogy reggelre már úgyse 
lesz ő életben.

— „Csendőrök! mivel öngyilkossági szán
déka van a tettesnek, tegyék rá a vasat!“

Mikor ez megtörtént, megrázkódott, majd 
sírva fakadt Matejkó Zsuzsánna s mindent be
vallott.

— „Nem feküdtem én le, mikor hazajöttem, 
magam voltam, nem volt velem semmiféle csa
vargó, hanem vártam, mikorra elalszanak a test
véreméi Éjfél után mentem hozzájuk s először a 
Pál fejére vágtam három csapást, aztán a feleségét 
vagdaltam fejbe a baltával. Mindaketten aludtak, 
egyik se ébredt fel. A baltát aztán a törvénybiró 
kazaljába dugtam. Hajnalban pedig magam mentem 
a jegyző úrhoz és elmondtam, hogy a Pálékat 
valaki meggyilkolta. Megérdemelték, nem sajnálom 
őket, mert nagyon rosszak voltak hozzám s ha 
én nem ütöm őket agyon, ők tesznek el engem 
láb alól!44

Evvel fejezte be a hitvány termetű, vézna, 
31 éves Matejkó Zsuzsanna borzalmas vallomását. 
A csendőrök aztán tényleg megtalálták a baltát a 
mondott helyen, mely le is volt mosva a vértől, 
de nem volt az ujonan vásárolt balta, hanem az 
öreg Matejkó Pálé, melyre azt mondta az öreg, 
hogy már régen elveszett a háztól s igy valószí
nűleg régebben tervezte a gyilkosságot is a 
Zsuzsa.

Vallomás után a gyilkost őrizet alá vették a 
csendőrök és hétfőn szállították el Budapestre a 
pestvidéki törvényszék vizsgálati fogságába. A két 
súlyosan sérült pedig otthon Csornádon fekszik, 
kik közül a férfi aligha marad életben, míg a 
nő talán fölépül. Vallani azonban eddig még 
egyik sem bír.

K ö ze g é szsé g ü g y.
A lefolyt héten a közegészségi viszonyok 

kedvezőtlenek voltak, heveny gyomor és bélliurut 
esetek nagyobb számban fordultak elő, úgy a cse
csemők, mint felnőttek között.

Népünk még mindig nem képes a nyári bél
hurut súlyos voltát felfogni, a nagyobb mezei 
munka a.kalmával, a midőn a szoptatós anya egész 
nap külső munkával van elfoglalva, meggondolat
lanul, ép a legmelegebb időszakban választja el 
csecsemőjét, hisz nem ér reá gyermekét táplálni, 
szopós üvegre fogja, ennek végtelen gondos tisz
tántartásáról nem intézkedik, az öreg anyóka pe
dig, ki a gyermeket az anya távollétében eteti, nem 
tartja szükségesnek, hogy ily esetekben a legcse
kélyebb tisztaságról is gondoskodjék.

Megsavanyodott kávét vagy tejet kap a kicsi, 
beáll a bélhurut, mely betegségben évenként több 
ezer gyermek hal el az országban.

Nemcsak csecsemők, de felnőttek is szenved
tek bélhurutban, még pedig egyes esetekben oly 
heves, súlyos tünetek között, hogy úgy a beteg, 
mint környezete, de az orvosban is aggodalmat 
keltett, különösen a jelenlegi viszonyok között, mi
dőn nemcsak Velence, Triest, de a szomszéd Becs
ben is fellépett már a cholera, 1 esetben halálos 
kimenetellel.

Ragályos betegülés előfordult Aszódon : ron
csoló toroklob 2 esetben.

Hasi-hagymáz Aszódon 1 , Kartalon 1 esetben, 
mely minden valószínűség szerint Budapesten dol
gozó munkások által hurcoltatott be.



ASZÓDI HÍRLAP 1911. augusztus 20.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Ha bármit

eladni vagy venni
óhajt, hirdessen

az Aszódi Hírlapban.

E g y  s z o b á s  la k á s ,
hozzá való konyhával, éléskam
rával, sertés- és baromfi-óllal, 
padlással egészen uj házban 
olcsón kiadó. Ugyanott kiadó 

egy csinosan 
b ú to ro zo tt szoba .

Cim megtudható a kiadóhiva
talban.

T ö b b  la k á s s a l
biró ház olcsón eladó. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

= il:lcf»eg»yitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy

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

m é s z á r o s -  f s  
bcntesárn-iizU tct

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

kérem szives pártfogását.

S ra m k ó  G yula
mészáros- és hentes.

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

STINER AN DRÁS-nál
A szódon,

volt Dögei-féle kis szőlő. k

Aszódi , Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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