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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nSon,dóban. LaDtu,a jd o n o s . DD . .  -  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési
Aszód, Főút M8. szóm.________________Laptulaidonos. PR, 6LUCK APOLF. | f e l é r e

szeretetet is feláldozzák eme cél és eszme hanem egyéni boldogulásuknak, jóllétük- 
Béke. megvalósítása érdekében, amelyben össze- nek munkálásában töltik el életüket, amidőn

forr a társadalomnak minden egyes tagja a családok előtérbe helyezik önmagukat a 
Milyen különös is az emberi lélek! és eme közös törekvés megtermi áldást társadalommal, az állammal szemben, a 

Temetőben jártam. A múlandóságnak fakasztó gyümölcsét; zúgolódásra, engedet- midőn az anya nem képes többé büszkén 
külső jelképei, a domborodó sirhantok, a lenségre nem kél senkinek sem ajka, az és megelegedetten tekinteni a hazáért 
korhadt fakeresztek között s mégis az élőt- anya boldogan s megkönnyebbült lélekkel elesett gyermekeinek holt tetemére, amidőn 
lem nyüzsgő életet szemlélem és elgondol- semmisítheti meg nyomorék gyermekét, a a közügyek élén állók, a közhatalom 
ködöm az emberi társadalom létfeltétele, I gyermek megtanulja a nélkülözést, a küz- letéteményesei, hatalmukat, befolyásukat 
alapja felől. dést, a férfi edzett testtel és lélekkel fogadja saját egyéni érdekeik szolgálatába helyezik

Lelki szemeim előtt elvonulnak az az élet minden megpróbáltatását, az agg és a dolog természetéből kifolyólag ugyan
emberiség történelmének egyes kimagaslóbb pedig a csendes halált. akkor embertársaik, társadalmi szövetsége-
mozzanatai. Látom, mint szövetkezik egy- S ha okát keressük, hogy miért? Más seik kárát és romlását idézik elő, meg- 
mással, küzd a léttel a társadalom lég- feleletet nem lelhetünk rá, mint azt, hogy a szűnik a közös cél, a közös érdek, a' békés 
kezdetlegesebb fokán álló ember, amidőn társadalmi rend eme célja, törekvése egybe- együttmunkálkodás s helyébe lép az 
két egy cél után törekvő, egy ellenséggel forraszt minden lelket; az egymással való irigység és az elégedetlenség; a nyomorgó 
küzdő lélek harmóniája megteremti az első együttérzés és a békesség hatja át az egész nép a nagyok pompától ragyogó palotái 
szövetséget, a vállvetett, később társadalmi spártai társadalmat. előtt elkeseredetten ordítja, hogy panem et
munkásságnak alapját. Ez a békés együttmunkálkodás, mint circenses. Megdől minden társadalmi rend,

A közös cél, közös érdek és eme cél világhódító nagyhatalom tűnik föl a görö- a hóditóból meghódolt, a békességből a 
és érdekért küzdők lelki egyensúlya képezi £ők, később a rómaiak történelmében, legnagyobb fejetlenség lesz, s az összes 
nemcsak a társadalom kezdetleges fokán mely alkot úgy politikai, mint képzőmüvé- alkotások romba dőlnek, 
élő embernek, hanem később a szervezett szeti, mint irodalmi, szóval társadalmi téren Minek folytassam ezt!
társadalmi szövetségben élő emberiség mindaddig, mig önmagában hordozza mind- Mindenki elösmerheti, hogy a társa-
dórehaladásának, boldogulásának alapját, ennek tápanyagát, lüktető erejét az egymást dalmi törekvés végső célja, minden egyén 

Egy kitűzött eszményi, az emberi test megértést, a békességet. számára a lehető legtökéletesebb jóllétet,
tökéletesítését célzó törekvést látok a spár- De mit látunk később? Az egyének megelégedést biztosítani. Különösen lát- 
t;n társadalomban megvalósulni, ahol az akkor, amidőn mintegy megrészegedve a hatjuk ezt a törekvést ma, a mondhatni 
dőttünk oly sokra becsült családi és egyéni dicsőség és a hatalomvágytól nem az idea, tulfinomult társadalmak körében, de ezt 
érdekeket, magát a legszentebb anyai nem a közös cél érdekében munkálkodnak, ma ép úgy, mint a múltban, csakis a

csak kalapálják az itt hetven nap alatt teljesen mint máshol s nem az intelligens, de a közön- 
A piramisoktól beérö kukoricát, másutt már törik. Az utakon a séges népséget ép azért nem érti az ember meg,

.  „ leszüretelt gyapot csomók alatt nyögnek az elkinzott ha például a vasúti állomás perronján földre
a telhOkarCOlÓkhOZ. tevék, nem messze tovább pedig az ugart viz alá borulva mély áhítattal imádkozik s rögtön utána

boritó müveket hajtják. Mindig a szerint változik veszekszik. A mecsetbe is olyan áhítattal jár be 
(Ú tleírás.) a kép, hogy mikor s mit vetett el a gazda. Ilyen a nép és imádkozik teljes odaadással, de valóban

Irta; Dr. Bczdek József állami föreálisk. tanár. tájképet szemlélva jut el az utas Kairóba, csak felemelkedni, úgy látszik még sem tud a moha- 
(Foiytatás.) 2. távo,r *̂ látván a sivatagot, mely ott kezdődik, medan, csak féli az Istent, mikor a terméketlen

hol a Nilus utolsó csatornája húzódik végig. sivatag szomorú képe eszébe jut.
Van ebben a városban egy igen szép közép- Kairó igen csinos európai város résszel bir, Az angol hatást is itt látni legjobban. Én

",a a Moharrem Bey School, melyben igen ahol fényes palotasorok jelzik az aszfaltos s a csak az angol gazdasági egyesület gyapot kisér- 
rgalmasan tanulnak az egyiptomi úri fiuk. faburkolatos utak mentén, hogy a nyugati civili- leti állomását néztem meg az eredeti angol intéz- 

' ‘gyón szép berendezésű intézet ez, úgy hogy satio meghonosodott már. E mellett ugyan, a ményekből, ahol néhány botanikus és gazdász a 
/ere válna ez a világ akármelyik országának, kairói bazár, a citadella s a külváros képe az gyapot cserjével, Egyiptomnak ma legfontosabb 

z ország közlekedési eszközei is modernek, ellenkezőjét mutatja ennek, de hát sehol a világon gazdasági növényével foglalkoztak. Vizsgálták a 
iluson Cook és I ársa világ cég* járat személy- sincs egyenlőség s ahol fény van, ott mindig volt! gyapot szálak minőségét, továbbá a gyapot cserje 

,lli,A Közösöket, a vasutak államiak s teljesen árnyék is, amig a palotákban kényelnieskedik az élettani viszonyait. Nem messze innen van aztán 
‘nők, mint nálunk Európában, úgy hogy ha európai, addig a deszkabódékban nyomorog a arab gazdasági iskola, mely szintén szép kísérleti 

európaiak társaságában utazik az ember, egészen benszülött. teleppel bir. Nem távol ez utóbbi kísérleti teleptől
' emescn ,e,lk el az ,dö Amint kitekint azonban A Mariette Bascha ut mellett emelkedik a van a kairói állatkert, ahol Afrika igen sok 
I T eI “  k°n’ IÖglÖM ídegeM Vi,ág ,áml ^ép  Egyiptomi Museum, ahol a múmiák orszá- állatját lehet látni, természetes körülményei hív 

Z veí s’ <)l1 *ríss szántás, néhol még ^nak  archeológiái kincseit, szép modern palotában utánzatában, egy-egy a szabadban elkerített 
* a Cook olyan nagy vállalat, hogy a világ tanulmányozhatja valaki. Innen villanyos vasúttal helyen.

„S íSw . Iehel a kísértetiesen messze mull leheletével Kairó közelében van Heluan, egy kedves
M>enVel s/á,,odákban is lehet fizetni. Chekk-eket bevont, homokból kiásott sphynxhez s a pira- fürdőhely, ahova úgy a kairóiak, mint az európaiak 
- e i y i k / t t ^ t t V M .  k V ^ ^ c C e ^ b ^  ^ĵ nak el üdülni. Meadi, Túrra is ezen 

utazáshoz. Az arab lármás kellemetlen nép, itt csakúgy, a vonalon van, e két város közti területen
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közös egyetértés és a békességes együtt- 
munkálkodás által érhetjük el.

Egy ilyen kis községben is, mint a 
milyen a miénk, milyen ideális szép társa
dalmi életet élhetnénk, ha meg volna 
közöttünk az egyetértés, a békesség. Ma 
minden modern társadalmi közösségnek 
egyik feltétele egy a modern igényeket 
kielégítő kaszinó és más hasonló társa
dalmi intézmény, ahol a munkával túlter
helt és szórakozás után vágyó férfi fára
dalma után a kedves baráti körben üdülést, 
szellemi pihenést, szellemi szórakozást 
találna. De ne csak egyéni szempontból 
ítéljük és fogjuk fel e kérdést, hanem az 
aszódi társadalom általános, külső meg
nyilatkozása szempontjából is.

Milyen jóleső, lélekemelő hatással 
lenne az idegenre, ha mindenkor szép 
egyetértésben, közös munkálkodásban együtt 
találhatná községünk intelligenciájának színe 
javát, mely a felvetett nemes eszmék, ideák 
érdekében egymást támogatva együtt mun
kálkodna, a melyre nézve közömbös lenne 
az, hogy ezt, vagy amazt az eszmét ki 
vetette fel, hogy eme, vagy ama mozgalom
nak ki áll az élén, hogy ilyen, vagy amolyan 
megbízást ki hajtson végre, ki legyen a 
munkálkodás előterében és ki pedig csak 
mint közkatona a háttérben; de mindenkor 
együtt, egy szívvel egy lélekkel, a társadalom 
a község javát munkáljuk.

Ez pedig oly egyszerű, ehez nem kell 
más, mint egy kis önmegtagadás, az egyéni 
hiúságnak egy kis háttérbe szorítása és 
egy kis munkálkodási kedv a közcél érde
kében ; az egyéni érdeknek némi feláldo
zásával eljutnánk a mindnyájunk által 
óhajtott, lelki szemeink előtt számtalanszor 
meg-megjelenő megelégedett, boldog, ideá
lis, békességteljes társadalmi élethez.

* ** *

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,
a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

S tró fá i* .
Első szavam tiéd Múzsa! hozzád szálljon,
Hogy az, ami forgott annyi emberszájon,
Unottá ne váljék ez a kicsi nóta 
Hiszen öt egész nap múlott el azóta.
Segíts rajtam Múzsa! Hálás leszek érte,
Hogy rimfaragásom kifogás ne érje!
Leheld homlokomra az ihlet szent csókját,
Talán kiérdemiem a közönség bókját.

Kedden este nyolckor. Terített asztalok.
(Most, hogy ezt megértem, nyugodtan meghalok.) 
Kiöltözött urak, frakk, szmoking és zsakett,
Jó paprikás hallal kezdődött a bankett.

Mindannyijok arcán ünnepi hangulat,
Komolyan ül helyén, még egyik se’ mulat.
Csak egy van közöttük, aki vidám, játszi,
Ép’ olyan mint máskor, az ünnepelt Stáci.

A második tálnál, (nem hoztak hozzá szószt,) 
Felhangzott hát végre a várt legelső tószt.
Azután fölszólalt Faludi a doktor,
Ajkán a szóvirág csurgóit mint a jó bor.

Kallina Ernőről azt mondja a fáma,
Hogy beszédje nem vers volt, csupán makáma, 
Azaz rimes próza. (Elég könnyű dolog,
Körülbelül annyi, mint repülni gyalog.)
De jó szellemes volt, és ami fő .legott*4 
Minden mondására bravót, tapsot kapott.

Aztán Bursits beszélt. Egészen leikéből,
Kivette a részét az ünneplésből.
Tíz órakor mondta az első beszédet,
És a legutolsó fél négykor ért véget.
Éltette a Stácit, mint aszódi lakos,
Majd felköszönté őt, úgy mint kisiparos.
De ez nem volt elég, beszélt még belőle 
Az ipartestület érdemes elnöke.
És hogy a hazának se eshessék kára,
Beszélt mint a haza szerető polgára.
Beszélt még többször is, de már nem egyedül, 
Vagy hat szónok szavalt a teremben körül.
És mintha ez a hely volna országháza,
Elkapott mindenkit a szónoklás láza.

gyűjtögettem a sivatagi flóra néhány érdekesebb
képviselőjét.

Búcsút véve azután a régiségektől, az arab 
sivatag északkeleti szélén gyorsvonattal jut el az 
ember korunk egyik legnagyszerűbb alkotásához, 
a Suez-csatornához. Mielőtt e nagyszerű alkotás
ról szólnék, jellemzem pár szóval a sivatagot a 
Kairó—Fort-Said vonal mentén.

Felhőtlen kék ég alól löveli forró sugarait a 
Nap a földre. A nagyritkán keletkezett óriás 
záporok v í z  lefolyását jelző homok, kőtörmelék 
maradvány a vadi-k fenekén teljesen sivár. Egy
két „Salsola** jelzi itt a néha-néha szivárgó viz 
nyomát, ha még nincs messze a tájék a Nílustól 
s az ő csatorna rendszerétől. Amint ettől távolo
dunk, megszűnik az élet legkisebb nyoma is, 
nincs itt viz sehol s ameddig a szem ellát, puszta 
a föld. Olyan a sivatag fakó felszíne, a vízben 
gazdag termékeny zöld tájakhoz hasonlítva, ami
lyen az élő kedves szinü, mosolygó arca, a holt
nak megdermedt arc izmain clőmlő sárgászöld, a 
halál leheletét magán hordó fagyos ábrázata 
mellett, önkénytelenül is gondolatai közé tolul a 
szemlélőnek, hogy milyen szomorú lenne a Föld 
viz nélkül s hogy a mai szeives világ egyik 
létföltétele a viz, az az érzet pedig, melyet a

• Sivatagi növény.

sivatagon való négy órás gyorsvonatozás után az 
első pohár port-saidi Apollinaris* viz okoz, oly 
eltörölhetetlen nyomot hagy, mely mindig kisérti 
az embert s a képzettársulás folytán Port-Said 
képét mindig láttatja.

Port-Saidban veszi észre az ember, hogy 
milyen fontos az emberiség életében ez a csatorna. 
Elhagyott sós pusztákon, forró homok sivatagon, 
amerre még a madár is félve száll, van néhány 
tó, melynek nevét, ha nincs Lesseps, bizony csak 
a topográfiában jártasabb geográfusok tudnák, 
így azonban mindenütt emlegetik a Natron-tavakat, 
a Tinisaht, Bellaht és Menzaleht, mert ezekbe 
van a Suez csatorna bele vágva.

Nem kevesebb mint háromszázezer utazó 
viszi szét évenkint hírüket a világ minden tája 
felé. Szépet azonban senki sem mondhat róluk s 
egyetlen jó tulajdonságuk, hogy oly szép rendben 
sorakoznak egymás után, hogy Lesseps csákánya 
segítségével az Atlanti vizekről Afrika megkerülése 
nélkül lehet a Pacific vizekre jutni.

Az ujjabban végzett kibővítés, partfalazás 
ellenére is csak lassan haladhat benne a gőzös s 
eltart az áthajózás 12—16 óráig, pedig mindössze 
csak 160 kilométer az ut.

• Az Apollinaris német ásványvíz, mely az egész 
földön elterjedt, akár csak a mi Hunyadi János vizünk, 
mely vele együtt fellelhető úgyszólván mindenütt.
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Mikor aztán később jóllaktak az urak, 
Szörnyen magasra szállt, vig lett a hangulat. 
Nem hallani most már ünnepi beszédet,
Tiniár fütyülése hasítja a léget.
Reiner Józsi bátyánk a kék-vókot járja,
S csupa véletlenül Vas Mór lett a párja.
És mert a táncnak is van magasabb foka, 
Asztalon táncol az uj bank pénztárnoka.
Dénes nagyot rikkant, kedve szörnyen harci, 
Segíti őt bátyja, a Diamant Marci.
A doktor Rendesnek cigánnyal van dolga,
Nem járja más nóta, csupán a „Krach-polka." 
Schneider a kijárót védi erős vállal,
És roppant nagy hangon felesel a Wáhllal :
Ki nem enged senkii, nem az istennek se! 
„Üljön vissza Dolfi! Meg se is kisértse!*4 

** *
A nagy murizásnak véget vet a hajnal,
Haza szállingóznak ajkukon még dallal.
Mivel még a Weiner öröm is nagy lett, 
Nagyszerűn sikerült a kedd esti bankett!

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
elválla lják : Schneider Oszkár ré Kűhn Ernő.

— Gyűjtés a kecskeméti károsultaknak. Gróf 
Ráday Gedeon főis pán neje társadalmi utón 
harmincezer koronát gyűjtött a kecskeméti föld
rengés kárvallottjai részére és erről Kada Elek 
polgármestert levélben értesítette.

— Hymen. Kühn Ernő ág. ev. tanító, 
lapunk szerkesztője, eljegyezte Farkas Emmykét 
Aszódról.

— Kinevezés. A magyar kir. igazságügy- 
miniszter Joó Antal róni. kath. plébánost, az 
aszódi kir. javító-intézethez rendes lelkésszé 
nevezte ki.

— Halálozás. Matolcsy Kálmán községi 
jegyző családját nagy csapás érte, szeretett anyósa, 
Gross Istvánné f. hó 5-én elhalt. Temetése nagy 
részvét mellett f. hó 7-én délutánment végbe.

— Pest vármegye f. hó 27-én, hétfőn d. e. 
10  órakor rendes közgyűlést fog tartani; ezt 
megelőzőleg 13. hétfőn és 24-én, pénteken ugyan
csak délelőtt 10  órakor, az állandó választmány
nak lesz ülése.

A csatornát egy fakózöld sáv kiséri végig a 
sivár pusztákon. Ez a zöldsáv ott van, ahol az 
az édesvíz csatorna halad, mely Iszmailián át a 
Nílussal van összeköttetésben s az őrházakat, 
Port-Saidot és Suezt látja el édesvizzel.

A csatorna eszméje nem egészen az uj kor 
szülötte, mert már Kr. e. 1400-ban II. Ramses 
idejében is volt a Nílus és a Vörös tenger között 
csatorna. 500 körül Kr. e. pedig a mai Sagasigtől 
vezetett a csatorna, mely még Kr. e. 31 is hajóz
ható volt. A Földközi-tengerről a Nilus használata 
nélkül azonban mégis a modern Európa fiai 
hajóztak a Vörös tengerre az általuk (Lesseps) 
tervezett csatorna segítségével.

A csatorna északi bejáratánál épült Port- 
Said, mely város a csatornának köszönheti fejlő
dését s hogy milyen forgalom van itt, az is 
mutatja, hogy pusztán az átmeneti kereskedelem
ből képes megélni ez a nagy (50—60 ezer lakos) 
város. Nem terem itt a sivatagon semmi, a 
dock-on kivül semmiféle ipartelep nem nyújt 
keresetet a lakosoknak. Még a kikötőkben a 
szegény munkásnépnek jó jövedelmet biztosító 
ki-berakodás is hiányzik. Csupán szenet és vizet 
vesznek fel a hajók, mialatt az utasok a modern 
város árkádos, erkélyes házai közt sétálnak.

(Folytatása következik.)
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— Búcsú. Az ág. h. ev. egyház ma tartja 
tempiomszentelésének emlékünnepét.

— Csak egy virágszálat! A József kir. her
ceg szanatórium egyesület aszódi fiókjának gyűj
tése szép eredménnyel járt. összesen 93 korona 
24 fillért gyűjtöttek a tüdőbetegeknek. A gyűjtés
ben Sárkány Lászlóné úrnő vezetése mellett több 
aszódi hölgy vett részt.

— Bankett. Halász Dezső állomásfőnöknek 
főellenőrré való kinevezése alkalmából tisztelői és 
barátai a Korona-szálló nagytermében társas 
vacsorát rendeztek. Itt nyilatkozott meg igazán 
az az öröm és tisztelet, amelylyel az aszódi társa
dalom az ő kedves „Stációját körülveszi. A 
banketten megjelent az aszódi társasélet majdnem 
minden számottevő tagja, s régi jó magyar szokás 
szerint sikerültnél-sikerültebb tósztokban köszön
töttek föl az ünnepeltet- A társaság vig hangulat
ban a hajnali órákban oszlott széjjel.

Hagy libalopás. Azon éjjel, mikor Aszó
don es Ikladon megugrasztották a cigányokat, 
Püspokhatvanban tizenhat darab libát loptak el. 
A tettesek kézrekeriiltek.

flz alkohol áldozata. Relh Mihály vác- 
kisujf ilui gazda múlt kedden olynagy mennyiségű 
pálinkát ivott, hogy tőle alkoholmérgezést kapott, 
amibe belehalt.

Baromfi kiállítás. A nógrádmegyei gazda
sági egyesület által Losoncon rendezett baromfi 
kiállításon Merényi Kálmánné galambosi intéző 
neje ezüst nyulai, emdeni libái és pekingi kacsái
val az első dijjat és díszoklevelet nyert.

Pestvármegye gazdasági egyesülete leg
utóbb tartott gyűlésén elhatározta, hogy az eddig 
szokásban levő évi állatdijazásokat a vármegye 
területén a jövőben nem körzetenkint, hanem 
küzsegenkint fogja megtartani.

Pedagógiai tanulmányút. A budapesti 
Deáktéri ág. h. ev. elemi- és polgári iskola összes 
tanítónői e hő 9-én tanulmányozás céljából meg
látogatták a helybeli leánynevelőintézetet, amikor 
is a látottak és a hallottak felett legnagyobb 
elragadtatásuknak adtak kifejezést. A délután 
folyamán megtekintették a in. kir. javítóintézetet.

— Uillanyvilágitás a pályaudvaron. Ez ügy
is, mint értesülünk, még ez év folyamán el lesz 
inte/ve. A napokban volt kint egy bizottság az 
előmunkálatok megkezdése céljából.

— Drágább lesz a sör. Az ország sörgyáro
sai ■ határozták, hogy a sör árát hektoliterenként 
3 korona 40 fillérrel, az üvegsör árát 2 fillérrel 
fele élik. Az ország vendéglősei most ez indo
kol.: , ui áremelés ellen tiltakoznak. De mit fog 
lent: már a nagyközönség a minden oldalról 
csak íz ő zsebére intézett támadások ellen.

— Hatvan és a katonaság Hatvanban 
mozg.'tiom indult meg az irányban, ha mégis 
lesz itonai létszám emelés, akkor ők is kapja- 
n*k emcsak a terhekből, de a katonaságból is 
valamit. Ez irányban már lépéseket tettek úgy a 
vármegyénél, mint a honvédelmi minisztériumban. 
És most fog menni egy nagyobb küldöttség 
ez üg ben az illetékes szakminisztériumba.

— UJ marharakodó-dllomások. Budapest— 
Vác—gödöllői h. é. villamos vasút vonalán 
Veresegyház és Alagi major állomásokat min
dennemű állatszállítmányok részére marhara- 

°̂dó állomásokul engedélyezte a földművelésügyi 
miniszter.

Ksküdtbirák kisorsolása Kisorsolva lettek 
Aszódról a december 4 -én kezdődő és december 

tartó esküdtszéki ülésszakra: Briinauer 
toert és dr. Glück Adolf rend. esküdteknek.

— Ártatlanul meghurcolt jegyző. Turóczi 
Frigyesné hévizgyörki lakos feljelentette az alis
pánnál Fridricli Béla jegyzőt, azt állitván róla, 
hogy ellene és családja ellen embereket bérel fel, 
hogy őket megverjék, veteményét tiporják össze. 
A megindított vizsgálat a jegyzőt a legfényesebben 
rehabilitálta, amennyiben kisült, hogy az egész 
vádból egy szó sem igaz. A rosszakaratú felje
lentés annyira nyilvánvaló lett, hogy a gödöllői 
főszolgabíró maga jelentette fel Turóczinét rágal
mazásért.

— Pest vármegye virilistái. Pest vármegye 
igazoló választmánya a vármegye legtöbb adót 
fizetőinek névjegyzékét megállapította és közszem
lére kitette. A 300 tagból álló névjegyzékben első 
helyen állanak dr. Csernoch János kalocsai érsek 
268,696 K 72 fillér, gróf Vigyázó Sándor 48,304 K 
35 fillér, báró Prónay Dezső földbirtokos 48,064 K 
18 fillér, gróf Csáky Emánuel váci püspök 
46,004 K 86 fillér, Hoffherr Albert gépgyáros 
44,858 K 97 fillér, Györgyei Illés földbirtokos 
28,840 K 69 fillér, gróf Károlyi József földbirtokos
28,000 K, dr. Hajós József földbirtokos 24,468 K 
54 fillér, gróf Vigyázó Ferenc földbirtokos 
21,914 K, gróf Teleki József földbirtokos 21,757 K 
40 fillér adóval. A virilis névjegyzékben utolsó 
helyen felvett képviselő 1444 K 89 fillérrel van 
megróva. Az adójuk kétszeres számításával felvett 
virilisták között egy akadémiai tag, tiz lelkész, 
huszonkilenc ügyvéd, kilenc orvos, öt mér
nök, három tanár, tizennégy jogtudományi, 
tizenhárom államtudományi doktor, huszonhét 
gazdász, három gyógyszerész és hat iparkamarai 
tag van. A 300 virilista között százhúsz van 
olyan, akinek adója értelmiség címén kétszeresen 
számíttatott.

— flz állami tisztviselők és a drágaság
Zajos és látogatott gyűlést tartottak az összes 
hatvani állami tisztviselők és alkalmazottak a 
nyomasztó és elviselhetetlen drágaság tárgyában. 
A gyűlésen Csontos Lajos állami elemi iskolai 
igazgató elnökölt, aki vázolta a gyűlés szükséges
ségét és célját, hangsúlyozva azt, hogy ők csak 
azt kívánják, hogy megélhetésüket lehetővé tegyék. 
Elhatározta a gyűlés, hogy kérni fogja a Vili. 
fizetési osztálytól lefelé minden állami tisztviselő 
és alkalmazott részére a törzsfizetés 30 százalékát 
drágasági pótlék címén, ezenkívül a családosok 
részére minden gyermek után 4 százalékos családi 
pótlékot. Végül a hatvaniaknak a budapesti nagy
gyűlésen leendő képviseletével Csontos Lajos 
igazgatót, továbbá Geiger László kir. járásbiró- 
sági és Stark Jakab postahivatali tisztviselőket 
bízta meg.

— Képviselőtestületi ülés. Aszód község 
képviselőtestülete f. hó 18-án ülést tart. Tárgy: 
Némedy Béla és Haulits Antal pincetelek vásár
lási ügye. És döntés az artézi kút pályázatban.

— Országos vásár. Az aszódi vásár f. hó 
17-én lesz megtartva. Mivel semminemű zárlat 
nincs, az állatok szabadon felhajthatók.

— Artézi kút. Az artézi kútra a pályázati 
hirdetés e hó 1 2 -én lejárt. Eddig 4 pályázat 
érkezett be, amelyek 14-én fognak tárgyaltatni.

— Lövöldözés. Molnár János gazdálkodó fia 
János f. hó 7-én este egy Budapestről hazajött roko
nával a vasútról be a városba igyekezett Hogy 
rövidebb idő alatt érjenek haza, a vasúti síneken 
mentek haza. A sötétben, amint a bulgár 
kertekhez értek, egy lövés dördült el és Molnár 
Jánost több helyen arcán és fején megsebesült. A 
tettes a sötétben elmenekült.

— Tüzoltószertdr. A képviselőtestület által 
kiküldött bizottság f. hó 3-án gyűlést tartott. A 
bizottsági ülésén három terv merült fel. Weiner

Dávid biz. tag lapunk hasábjain megjelent tervet 
ajánlotta. Micsinay Ernő biz. tag ajánlott egy 
telket a róm. kath. templom közelében, mely 
olcsón megvehető volna. Matolcsy Kálmán közs. 
jegyző felhívta a bizottság figyelmét az ujonan 
megnyitandó utcára, ahol is a Weiner-féle 
parcellákból egy részt ajánl megvételre. A bizott
ság első helyen a Weiner-féle indítványt, egyéb
ként a többit is pártolólag terjeszti a képviselő- 
testület elé.

— Tömegházassdg. A múlt kedden, f. hó 
7-én a szomszédos Ikladon nem kevesebb, mint 
hét pár esküdött egyszerre egymásnak örök 
hűséget. Elgondolható ebből, hogy Ikladon aznap 
alig volt ember, ki részt ne vett volna vagy az 
egyik vagy a másik lakodalmon, vagy esetleg 
többön is.

— Rablási kísérlet. A múlt hétfőn éjjel a 
hatvani vásárról jövő lócsiszár-cigányok közsé
günkben akartak tanyát ütni, de Bobály János 
rendőr kiutasította őket. Éjfél táján ugyanazon 
banda Ikladon ütötte fel a fejét s már is dolgozni 
kezdtek Kreydlmayer János ottani gazda tyúkjai 
között, de az éjjeli őrök nagyon korainak tartván 
a kakas kukorékolását, megzavarták őket mun
kájukban. Egyet közülök sikerült elfogniok, akit 
átadtak a csendőröknek.

— Egyházi közgyűlés. Az ikladi ág. ev. 
egyház folyó hó 5-én közgyűlést tartott, melynek 
legfontosabb tárgyát a múlt évben épített iskola 
végleges átvétele képezte. Több rendbeli kifogás 
tétetett különösen a kémények ellen, amiért is a 
közgyűlés Walla Ákos kér. kéményseprőmester és 
Konkoly Imre Jaszódi építőmestert küldi ki mint 
szakértőket az ügy megvizsgálására és vélemény- 
adás végett. Egyben teljhatalommal felruházta az 
egyháztanácsot, hogy a szakértői vélemény alapján 
vegye át az épületet.

— Fürdőtől — a műtőasztalig. Kmety József 
domonyi gazda a múlt hét valamely napján 
Budapesten a Lukácsfürdőben az ajtóval becsipte 
a kezét, amitől egy kis seb támadt a kezén, 
amire ügyet sem vetett. Csakhamar azonban 
dagadni kezdett az ujja, majd az egész keze, úgy 
hogy orvost kellett hivniok, aki vérmérgezést 
konstatált. Kinettyet beszálitották a Rókusba, 
ahol — mint értesülünk amputálják a kezét.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik felejthetetlen jó  
anyánk elhalálozása feletti részvétüknek ki
fejezést adtak — egyenként és Összesen — 
ez utón mond hálás köszönetét

a M a to lcsycsalá d .

ftrVtrfsl hirdetmény.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó 

évi november 16-án délelőtt 9 órakor

2 láda ércKoporsd 
2 sérült Köolajos hordd

fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel értesittetnek

Az igazgatóság megbízásából:

H alá sz s. k.,
máv. állomásfőnök.
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Árverési hirdetmény Kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi ható

ság, közhírré teszi, hogy az Országos betegápolási 
alap végrehajtatnak Dobronai Pál végrehajtást 
szenvedett; elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 85 kor. 
58 fillér ápolási költség, 6 kor. végrehajtási már 
megállapított és a még felmerülendő költségeknek, 
továbbá a csatlakozottnak kimondott vérségi 
hitelszövetkezet, mint az országos központi hitel- 
szövetkezet tagja végrehajtatnak 700 kor. s jár 
iránti követelése kielégítése végett az 1881: LX. t. 
c. 144. §-a alapján az 1909 évi XLI. t. c. értel
mében a pestvidéki kir. törvényszék (a gödöllői 
kir. jbiróság) területén lévő Verseg községben 
fekvő a vérségi 502 sz. betétben A f  2 sor, 
108/2/a hrsz. a. felvett Dobronai Pál nevén állott 
beltelki kertre és azon épült, telekkönyviig fel 
nem tüntetett házra 2741 korona kikiáltási árban, 
továbbá a vérségi 616. sz. betétben A f  1 sorszám 
101/1 hrsz. a. felvett Dobronai Pál nevén állott, 
jelenleg Dobronai Pál, Klárik Mihályné szül. 
Dobronay Margit, Dobronai Rezső, János, Vilmos, 
Kálmán és Weisz Jánosné szül. Dobronai Teréz 
nevén álló beltelki kertre 51 kor. kikiáltási árban 
elrendeltetett és hogy az 1911. évi december hó 
15. napjának d. e. 10 órájakor Verseg község
házánál megtartandó nyilvános árverésen az 
502. sz. betétben felvett ingatlan a kikiáltási ár 
felénél, a 616. sz. betétben felvett ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron 
el nem adható.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy annak előleges bírói letétbe való helyezését 
a kiküldött előtt igazolni.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál magasabb 
igéiét tétetik, az 1908 évi XLI. tcz. 25 §-a 
értelmében nyomban kiegészítendő.

Gödöllőn, 1911 évi aug. hó 16-án. Kir. 
járásbíróság mint tkvi. hatóság.

Surányi s. k. kir. járásbiró 
A kiadmány hiteléül:

Timáry Albert
kir. telekkönyvezető
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Ezennel közhírré téleiik, hogy miután a M agyar K irály i PénzU gym inisz- 
terium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XX IX . sorsjáték) 1 . 
osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett 
kiadattak.

Az 1. osztály húzása 1911  november hó 16. és 17-én tartatik meg. A húzá
sok a M agyar királyi állam i ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében
nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály
sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1911. évi október hó 22-én.

jKagy. Hír. Szab. ösztálysorsjátéK igazgatósága.
Tolnay. Hazay.

ird e té se k
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Ház- és =  
----- villatelkek

D É N E S  J E N Ő
: F Ű S Z E R - és G Y A R M A T Á R U  : 
N A G Y K E R E S K E D Ő  ♦  A S Z Ó D .

Szolid bevásárlási forrás!

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

STIMER AN P RÁS-nál
A szódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

minden egyéb célra használatosak, a lég 
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyom da papirüzletében, 

Aszódon.

Aszódi , Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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