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esni egy uj szüleménynek, a különnemüek nincs cél, nincs hivatás; már pedig igy élni 
A nők hivatása. háborújának. nem adatott senkinek.

Ha szervi elrendezkedésünkkel nem Nem csupán a mindennapi kenyérről 
A gyermekkor, a családi tűzhely boldog- jönnék ellenkezésbe; azt mondanám — van szó; az együtt működés a lélek mun- 

ságának, a társadalom, a nemzet, az embe- váltsuk föl a munkát, — talán kifáradtunk, kája, mely érvényesül a házas életben és 
riség együtt működésének megsemmisülése ujjult erő többet teremt. Az emberiség szüli az élet örömeit, 
lesz egykor a feminizmus szomorú ered- legelső hivatását, a létfönntartást, uj nem- Természeti ösztönnél fogva férfi a nő, 
ménye. zedék szülését, a természet legelső törvényét nő a férfi által befolyásolható.

Unottá vált már e théma, de minden kellene megdönteni, ami annyit jelent, — Egymással szemben teljesen önálló, 
gondolkodó ember előtt kimeríthetetlen és fejjel menni a falnak. Hasonló lenne ehhez, önzetlen akarat nem létezik, 
helyén való. Mi is az a feminizmus? A lia a férfiak a tollat, szerszámot eldobnák, A nő és férfi között csupán érzelmi 
nők szabad akaratának, egyenjogúságának hivatkozván a kenyérkereset rabságára és vélemény juthat érvényre, 
érvényesülése. Ha a természet törvényei anyai jogokat követelnének a természettől. Az egyenjogúság, amúgy is gyakran 
elvükkel ellenkező, kézzel fogható bizonyi- A férfi hivatása, hogy küzdjön, har- előforduló családi perpatvarnak kiölhetetlen 
tékot nem bocsájtana rendelkezésünkre, coljon, teremtsen — erre született, erre gyökere lenne. Ritka eset az, mikor poli- 
talán megtudnám érteni a nők ambiciósus van berendezve; a nő hivatása a küzdés tikai vagy társadalmi problémánál a férj 
törekvéseit, a melyeket mi felületes hiúság- eredményének gyíiniölcsöztetése, okos föl- és feleség akarata egyöntetű. Mivé fajul 
nak, üres nagyképűsködésnek ni nősítünk, használása. ez akkor, ha önálló munkakör, kereset
Régen a barbár korszakban, amikor a Van-e itt háttérbe szorulás? hiszen ez tudatábbn, egyik a másiktól függetlenül 
műveltség alacsony nívójánál fogva az az idealizmus létföntartója, ami nélkül harcolni kiván?
emberek nem gondolkodtak a természeti nincs szeretet. A kíilönnemuseg itt érvényesül, A péida hat, a szellem bejut a gyer- 
alkotások hivatásán, megbocsájtható lett az idealizmus vonzza a realizmust mint mekek leikébe, kiöli a testvéri szeretet 
volna a nőknek önmaguk ellen irányult pozitív — negatívot. minden csiráját.
szervezkedési aktiója, de ma amikor szinte A nő ha okos és tehetsége van, Pártokra oszolva, a családi tűzhely
akaratlanul rohanó sebességgel haladunk a harcoljon a nővel, elég tere nyílik arnbici- gyűlölet tanyájává válik, 
tudomány, a felvilágosodottság végtelen ójának kielégítésére, de ne a férfiak felett Az amúgy is lanyha kapocs, mely a 
utján, amikor megösmertük a természet igyekezzenek diadalt aratni, győzedelmes- társadalmi köröket összeköti, végleg 
minden ágának eddig előttünk kevésbbé kedni. Hiszen ezzel önsirját ássa, annyi eltűnik.
ismert hivatását, igazán érthetetlen meg- mintha jobb kara a ballal küzdene. Egymásra A hány asszony, annyi pártkör.
gátolni annak tova haladását és áldozatul vagyunk utalva, megkülömbözve nincs élet, Maguk köré csoportosítják a férfiakat a

.  . • - sajátságos várost, melyben még az öszvérrel von- Az Afrikában eltöltött kellemes napok után
A  p i r a m i s o k t ó l  tatott jóvonat" is az érdekességek közé tartozik, jött el az idő, hogy a „Goeben" oceánjáró

a  f d h Ő k a r C O lÓ k h O Z  me,y a SZCT ía,iazas városrésztől a deszkabódék gőzössel folytassam utamat Port-Saidból Colombo
alkotta benszülött városrészig vezet. felé.

(Ú tle írá s ) Megfordult itt egy-két nap alatt mindenfajta A szűk csatornában haladó gőzhajóról csak
nép az egész föld kerekségéről és sehol seni a puszta homok sivatagot lehet látni. A mellette 

Irta. Dr. Bczdek József állami foreáiisk. tanár. lehet ezeket úgy megfigyelni, mint ezen a helyen, levő utón imitt-amott teve-karaván cammog a nap 
(Folytatás.) 3. Természetesen sok itt a gyanús, kétes alak is, hevében. E szomorú képek közt lassan halad a

Az egész város olyan nyári üdülőhely féle, kávé- de hát ahol az angol kultúra nyomait látni, ott gőzös a már említett oknál fogva Suez-felé a
házakkal és sörházakkal jól megrakva. Bűvészek, rend szokott lenni. A városban csakúgy, mint a csatorna déli bejáratához, hogy onnan a Vörös-
zenészek, énekesek az utcán s késő órákig korzó tengeren a hajó körül csoportosuló csolnakosok tengeren folytathassa útját.
a mindig nyári estéken, az akác lombos strandon közl ott a rendőr és megfelelő tekintéllyel fenn Nem sok öröm reményével néz a közeledő 
s a fő-utcán, amik e várost jellemzik. Ha éjjel tudja tartani a rendet mindig. napok elébe senki. Ez a legkellemetlenebb tenger,
érkezik a hajó, éjjel fogadják nyitott boltjaikkal a Érdekes az is itten, hogy mindenféle pénzzel mert a hőség tűrhetetlen rajta. Lám, nem a vihar,
kereskedők az érkezőket. Soha sincsen itt éjjel, lehet fizetni s hogy nagy jártasságuk van a pénz nem a szjrt kellemetlen, mely utóbbi nagy szám
mindig nappali zaj van az utcákon s mozgás, átszámításában még a szivart áruló gyerkőcöknek ma| leselkedik a fölötte járó hajóra, de a hőség, 
különösen a Cinema-játékbarlang körül, ahol a is. 8 ugyancsak helyén kell lenni az ember eszé- az türhetelen. Különösen a hajó kazánházában, 
legkülönfélébb kockajátékokkal vesztik el pénzüket «ek, ha nem akarja megjárni. ahol nem is a kényes és drága európai munkások
a játék sok. Nem mulasztom el még megjegyezni azt a teljesitik a fűtés nem éppen könnyű szolgálatát.

It szerzik be ugyanis a tropikus vidékié felemlített városokról, hogy bizony egészségügyi Valamennyi hajóstársaság arab vagy chinai 
utazók a szükséges ruhákat és trópusi sisakot, dolgaikat tekintve, még igen elmaradtak. Az ivó- fűtőket tart, akik jobban, kitartóbban viselik el e 
no meg a dohányosok az ő kedvelt hamisítatlan vizet a Nílus szolgáltatja, ennek szűrt vizét viszi nehéz, de fontos szolgálatot. Trópusi dressben 
egyiptomi szivarjaikat a sok egyéb beszerezhető a vízvezeték, de ezt a vizet még az ismételt jár-kel úgyszólván mindenki a hajón s a jeges 
apróság mellett. szűrés sem teszi tisztává s igy gyakori a tífusz, limonádénak meg a fagylaltnak még az otthonuk-

Az említetteken kívül a Csatorna-Társaság ugyancsak gyakori a trachoma, a cholera és a t)an chronikus gyomorkatarrusban szenvedők is 
gyönyörű palotája, a különböző nemzetek konzu- Pestis is- alaposan hozzálátnak s csak az óvatosak szürcsö-
lAtusai és a hajóstársaságok irodái alkotják ezt a * * * lik a teát. Ilyen egyenlítő vidéken járó gőzösön
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hóditóképesség és nem az igazság irányá
ban. Ez lesz a nenizetromboló erkölcs
telenség termékeny talaja, ez fogja háttérbe, 
tolni a tudományt, megtörni nemzetünk 
erejét és alkalmassá tenni arra, hogy más 
nemzetek zsákmányául essünk.

Ne nagyképíisködjenek a mamák, 
a tudásnak, de ne a hatalomnak neveljék leá
nyaikat. A férfiak szerető szivü gyöngéd 
feleséget, nem harcost keresnek.

Sz. Halmágyi Szilárd.

R ajz .
Az élet nap-nap után nagyobb felada

tokat tűz a létért, az önfenntartásért és 
eszmék diadaláért a „küzdve-küzdő" em
beriség elé.

És mit látunk; hogy e titáni harc
ban az emberek túlnyomó része nincs 
eléggé felfegyverkezve — a sors játékára, 
az óriási feladatok legyőzésére, miket a 
puszta létért kell megvívnia.

Sokan csüggedten félre állnak — s 
kinos nélkülözések közt tengetik életöket.

Hazánk földje még mindig bőven 
fizet, a főldmivelő — ha a földjét jól 
megmunkálja, biztosítva a megélhetése.

Ezért halljuk széltében-hosszában, hogy 
a kisgazda a legszerencsésebb ember, mert 
megvan mindene, ami egyszerű életéhez 
szükséges.

Apjától eltanulta a földmivelést — 
nem sok szellemi munkával —. Ámde az 
emberiség zöme nem főldmivelő — s igy 
egész más módon tartja fenn magát. 
Mig egy része értelmi munkával szerzi meg 
a mindennapi kenyeret, addig a túlnyomó 
része az ipari pályákon boldogul.

Az ipari pályán van a legtöbb köve
telmény — s a legrohamosabb fejlődés. 
A természetadta erők, anyagok mennél

jobb, hasznosabb s gyorsabb kihasználása 
és feldolgozása számos embert foglalkoztat.

Igen, az ipar rohamosan fejlődik és 
pedig azóta, amióta a tudomány a mű
vészettel karöltve halad.

Nemzetgazdasági körülményeink jelen 
napjainkban fontossá, mondhatnám leg
fontosabbá tették az ipar kérdését.

Az iparnak általában két fő követel
ménye van : a gyakorlatiasság és az Ízlés. 
Önként kínálkozik tehát az alkalom, hogy 
itt a rajzolást szóba hozzam, rámutassak 
arra, hogy a rajzolásnak nemcsak Ízlés- 
fejlesztő, de a gyakorlatban értékesíthető 
tulajdonságai is vannak.

Közismert az a téves hit, hogy a rajzo
lás, mint művészet, csak eszthetikailag 
képző erejű s erre születni kell.

Nézzünk csak szét. A kicsiny gyer
mek beszél tapasztalatairól. Értelme sok 
homályos képzetet rejteget, szókincse fogya
tékos, beszélés közben ösztönszerüleg kicsi 
kezeit használja s sokszor öntudatlanul is 
rajzol a levegőben. A tanulatlan ember is 
gyakran rajzol botjával a homokba, a 
könnyebb megérthetés végett szavainak 
illusztrálására.

Ezen ösztönszerü rajzolás — gesztus — 
a beszéd illusztrálására való törekvés, 
velünk született hajlam, vagy legalább is 
akkor jelentkezik, amikor gondolatainkat 
másokkal közölni óhajtjuk.

Legelső képzeteink a szin és forma 
világából vannak s ezek maradnak hű 
kísérői gondolatvilágunknak, emlékezé
sünknek s fantáziánknak. S ép ezért fon
tos követelmény, hogy a rajzoló tehetségét 
ép úgy, mint lelkünk más irányú tehetsé
geit „fe jlesszük “ ; annál is inkább, mert a 
mai reális világgal a fentebb említett kö
rülmények révén a legszorosabb vonatko
zásban van.

A külföld, a nyugat jó példát mutat. 
Német, Angolországban már elemi fokon 
oly fejlett a rajzoktatás, hogy nti ezt csak 
erős munkával tudjuk elérni. Iparkodjunk 
tehát a rajzot az emberképzés s a létfenn
tartás fontos tényezőjének elismerni és tenni.

R. K.

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

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

Hozzá.
Leányka kit szeret szivem 
Szólj miről álm odál?
Nyugalmas volt-e ébredésed 
Sóhajod merre száll ?
Sóhajod, szövésed került-e én felém ?
Óh beszélj; egy szód, tekinteted 
El nem haló remény.
Képzelet fénye ragyog körül,
Lényed csodás való.
Ne tudd, ne erezd hatalmad,
Lesz-e nélküled földönfutó.
Én messze tőled, ne tudd,
Utam hozzád vezet.
Imám, fohászom, örökre egy,
Uram, elérjelek!

_____ X. Sx.

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
elválla lják : Schneider Oszkár és Kühn Ernő.

— Helyettesítés A nyugdíjazás folytán 
megüresedett váci járásbíróság vezetésével dr. 
Pallay Zoltán gödöllői kir. járásbiró bízatott meg, 
aki hivatalos működését folyó hó 16-án már meg 
is kezdte.

tornacsarnok is szokott lenni, hogy a tikkasztó 
hőségben ellomhult szervezetben a vérkeringést a 
rendszeres izom-mozgással megtartsa a meg
szokott menetében. A s z í v  működése a legfonto
sabb a pálmák hazájában! Ezt tudva mozog is a 
hajófedélzeten mindenki s még az őszbe csava
rodott hajzatu emberek is gyermekes játékot 
űznek a reggeli és az esti órákban, amig a délu
tánt átszendergik a legtöbben, mert az éjjel eze
ken a kék vizeken olyan, amit feledni soha-soha 
nem lehet. Nyugtot ad a leghevesebb kedély
hullámoktól felizgatott pillanatokban csakúgy, mint 
a legzaklatottabb álomképek utáni első riadal
mukban.

Felhőtlen ég alatt metszi el a hajó orra a 
hullámokat, melyek mintha csak Neptunus gazdag 
vacsorájának feltornyosuló hatalmas pezsgő bor 
sugarai lennének, oly különösen öntözik az acélt. 
Sisteregve nyaldossák a hajó falát, mígnem a 
csavarszárnyak rettenetes csatájába jutnak, ahol 
azután olyan habot kapnak a tetejükre, aminőt 
csak Gambrinus sörös poharára festetnek a sör
gyárosok. Mint hatalmas országút marad azután 
meg a tenger keblére vágott seb nagy távolságra 
jelezve a hajó útját a hold fényével beezüstözött 
vizen. Ott állnak a hajó fedélzetén az utasok, 
szemlélve a csillagképeket az égen és a világitó

medúzákat a vízben, melyektől olyan a hajó útja, 
mintha egy jóságos mentő szórta volna tele 
csillagokkal a vizet. A fos/foreszkáló fény, a 
tenger lágy csobogása, az a végtelen nyugalom 
elbűvöli az embert s megszeretteti azt a tengert, 
melytől a szárazon úgy féltünk.

Olyan szép a tenger ilyenkor, valami titkos 
varázserő úgy húzza lefelé a figyelőt, hogy szinte 
bele akar ugrani, megfürödni ebben a bűvös kék 
vízben. Azután mily elragadó látvány az, ha 
hajók éjben találkoznak. Tündérvilág, mesék 
országainak valóra vált képei ezek, amint az 
ember győzedelmes csatájának emlékei, az emberi 
kultúra legszebb alkotásai, tenger nyíló virágai, a 
gőzösök, hátukon egy müveit nyugoti részt 
hordva feltűnnek. Estélyi fényes öltözetben bált 
tartanak az egyiken, másikon szinielőadás, vagy 
koncert van. Egy rövid kis éj — ki is aludná át 
itt e felséges órákat! — aztán jön a rózsaujju 
hajnal, utána a Nap egy olyan képet varázsolva 
elő, melyet leírni nem lehet. De hogy igazán 
boldog órákat élt az az élők közt, aki ilyent 
látott, azt merem állítani, azzal együtt, hogy egy 
jól sikerült indiai-óceáni ut ez egész életnek a 
fénypontja. így megy ez végig Colombóig, csak 
a Vörös-tenger néhány vörös szinti szíriek közt 
vezérlő világitó tornya, meg Aden a szilárd pontok.

Tizenkét napos ez az ut s bizony úgy eltelik, 
| mintha egy-két nap volna s még hozzá minden 
napunk rövidebb is 10 — 12  perccel *

Mindenki jól érzi magát. Nappal a bőséges, 
gazdag étkezés s a szórakozások, torna-, játék- 
versenyek s a legtöbbször világlátott emberekkeli 
társalgás pergeti le az idő homokját észrevétlen. 
Én azonban szomorú voltam mindig. Hogyne, 
mikor minden nemzet lobogóját láttam a gőgös 
acélházakon, csak szép hazánkét nem. Kisebb, 
nálunknál sokkal kisebb nemzetek hatalmasabbak, 
mint mi. Azért szivlelendők meg azon sorok, 
miket a bevezető részben irtain és legyen úgy, 
hogy mielőbb mi is honi földön** járjuk be a 
világot. De elég ebből, ismeritek nagyjából a 
ha jó életet, csak a gőzösöknek a berendezését 
mondom el még röviden.
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— Aszód megkapja a főszolgabiróságot. Régi 
kívánsága a Galga völgyének, hogy Aszód szék
hellyel főszolgabiróságot kapjon. Az óhaj eljutott 
a vármegyéig, mely magáévá tette a galgavöl- 
gyiek kívánságát s a belügyminiszterhez pártoló 
felterjesztést tett. Az aszódiak már közel voltak a 
főszolgabirósághoz, midőn hirtelen Kispest nyo
mult előtérbe, melynek nemcsak megígérték azt, 
de már a legutóbbi közgyűlésen szervezték is a 
hivatalt s az uj főszolgabiróság tisztikarát meg is 
választották. Ez ügy gróf Ráday Gedeon, várme
gyénk főispánjában erős támogatóra talált, aki az 
állandó választmány tegnapi gyűlésén ezt ismét 
előterjesztette. Az állandó választmány ennek foly
tán egyhangúlag kimondotta, hogyAszódon a fő
szolgabiróság felállítása sürgős a helyes adminiszt
ráció érdekében, a belügyminisztert ez irányban 
informálják és az uj főszolgabiróság felállítás! költsé
geit a vármegye 1912. évi költségvetési elő
irányzatába felveszik.

— Tea-estély. Az aszódi leányegylet decem
ber hó 2-án a Korona-szálló összes helyiségeiben 
teaestélyt rendez. Ismerve az egylet közszeretet
ben álló elnöknőjének ezirányu agilitását, a tea
est sikerét már előre is fényesnek jelezhetjük.

— fl vasárnapi munkaszünet felfüggesztése.
Az idén december 31., azaz Szilveszter napja 
vasárnapra esik, minélfogva a törvényes vasárnapi 
munkaszünet fentartása esetén a kereskedők eles
nének attól a haszontól, melyet az újév előtti 
tömeges bevásárlások hajtanak. Ez okból a fővá
rosi kereskedők egyesülete elhatározta, hogy kér
vénnyel járul a kereskedelmi miniszterhez az idei 
Szilveszter napján a vasárnapi munkaszünet fel
függesztése iránt. Nincs benne kétségünk, hogy 
ezt a méltányos kérelmet a miniszter teljesíteni 
fogja, csak annyi hozzáadni valónk van, hogy a 
felfüggesztés nem csupán a főváros, hanem az 
egész ország területére terjesztessék ki.

— Uj jegyzői lak. Verseg község képviselő
testülete f hó 10 -én tartott ülésében elhatározta, 
hogy jegyzője iránt érzett hálából részére — 
eddigi lakását kényelmes, a modern igényeknek 
megfelelőig átalakitatja.

— Szerencsétlenül járt csendőr. A vérségi 
csendőrőrs őrsvezetője Szele György f. hó 12 -én 
Kartal községben teljesített szolgálata közben, 
mikor a rakoncátlankodó legények megfékezésére 
sietett, egy árokban oly szerencsétlenül bukott el, 
hogy a karján és a lábán erős sérülést kapott, 
szolgálati fegyvere pedig darabokra tört.

— molnárra is ragad liszt. Az adóhivatalba 
beállított egy gazda s midőn meglátja a pénz
táros előtt fekvő nagy pénzösszeget, igy szól:

— De jó dolga van a tekintetes urnák!
— Miért atyafi? — kérdé a pénztáros.
— Mert ennyi pénze van.
— Atyafi, ez nem az én pénzem — válaszol j 

a pénztáros.
— Igaz — mondja a gazda — de a ( 

molnárra is ráragad valami liszt, pedig nem 
az övé.

— Kolera és a hering Ismét fenyeget a 
kolera réme s a veszedelmet most nem a Düna 
vize, hanem a — hering okozta. Pénteken délu
tán Váchartyánból hozták a hirt, hogy ott 
Zsilinszky András gazdaember koleragyanus tüne
tek közt hirtelen meghalt. A főszolgabiróságtól 
Romeiser Vilmos tb. főszolgabíró dr. Nagy Ármin 
járási orvossal azonnal a helyszínére utazott és 
dr. Hasenfeld Zsigmond vácrátóti körorvossal fel- 
boncolták’a hulját. A belekben, a melyeket felkül
döttek Budapestre a kolera laboratóriumnak, a 
boncoló orvosok beringnék a nyomait tálálták. 
Megállapították, hogy Zsilinszky a heti vásáros 
napon Vácon járt és heringet vásárolt egyik,

üzletben, amit azonnal elfogyasztott. Néhány óra 
alatt rosszul lett s kiszenvedett. A váci rendőrség 
is megindította a vizsgálatot s most orvosilag 
vizsgáltatja meg, vájjon valami mérgező anyag 
nem volt-e a halban.

— fl telekkönyvi hivatalok és a közönség.
Székely Ferenc igazságügyminis/ter rendeletet adott 
ki a telekkönyvi hivatalokban nyerhető értesítés 
idejének megállapítása tárgyában. Eszerint a 
telekkönyvi hivatal a felek részére köznapon 10  
— 12  óráig, vasárnap és ünnepnapon 9 — 12  óráig 
van nyitva. Oly napokon, amikor a vidéki jog
kereső közönség tömegesebben szokta felkeresni 
a telekkönyvi hivatalt, (heti és országos vásárok 
napjain) a telekkönyvi hivatalt a felek részére 
9—12 óráig kell nyitva tartani. Nagyobb forgalmú 
helyeken levő telekkönyvi hatóságokra nézve a 
kir. törvényszék elnöke az egyes székhelyek 
személyi és ügyforgalmi viszonyainak számbavéte
lével azt az időt, amelyben a telekkönyvi hivatal 
a felek részére nyitva áll, hivatalos órákon belül 
köznapokon általában három órai, heti és országos 
vásárok napjain pedig négy órai tartamban álla
píthatja meg. A telekkönyvi iktató mint eddig is, 
változatlanul hétköznapon 9—1 óráig, vasár- és 
ünnepnapon 9 — 11 óráig áll a felek részére 
nyitva. Ez a rendelet ez évi december hó 1-én 
lép életbe. Ez a rendelet a környék lakosaira 
igen sérelmes, mivel igy a legkisebb ügynek is 
kénytelen Gödöllőn egy egész napot szentelni.

— Betörés. Az ősz beálltával a betörések 
szinte napirendben vannak. A domonyi pincék 
tulajdonosai már hosszabb idő óta észlelik, hogy 
hordóikból feltűnő módon szárad a bor. Végre is 
Bajtár Mihály ottani gazda, e hó 15-én reggel 
tetten érte a tolvajt Juhász mihály 14 éves 
kanás/bojtár személyében, aki épen azon fárado
zott, hogy álkulccsal felnyissa a pincét. Sógora 
Torda András, községi kanász, ellenben távolról 
figyelte, hogy nem közeledik-e valaki. Juhászt 
átadták a csendőrségnek, ahol beismerő vallomást 
tett. Mindkettőjüket feljelentették a pestvidéki 
ügyészségnél.

— Kicsi a postaláda. Több oldalról halljuk 
a panaszt, hogy a vasúti állomáson alkalmazott 
postaláda túl kicsi, amiért is a délutáni órákban, 
különösen vasárnap annyira megtelik, hogy több 
levelet nem bir magába fogadni. — Ezen anomá
liára felhívjuk az illetékes tényezők figyelmét.

— őszi vásár. Évek óta nem volt Aszódon 
ily nagy állatvásár, mint múlt pénteken, ami annak 
tulajdonítható, hogy végre a környék összes 
községei vészmentesek. Ennek viszont megvolt 
az a szomorú következménye, hogy a nagy kíná
lattal a kereslet nem tartott lépést, igy az árak 
lanyhák voltak. Különösen a sertések áránál 
mutatkozott nagy visszaesés A kirakodó vásáron 
is élénk volt a forgalom.

— flrtézikut. Három pályázat érkezett be. 
A múlt héten tartott tanácsülés átvizsgálta a be
érkezett pályázatokat és Dohányos és társ. pályá
zatát ajánlja a közgyűlésnek, mint legolcsóbbat 
elfogadás végett.

— Közgyűlés. F. hó 18-án képviselőtestü
letünk rendkivüli közgyűlést tart. Tárgy: Artézi 
kút ügy elintézése. És két illetőségi ügy. Ezt 
megelőzőleg délelőtt tanács ülés lesz: Tárgya : a 
közgyűlési anyag előkészitése.

— megvadult lovak.Furher János kii. íőeidő- 
mérnök lovai egy elhaladó autótól megvadulva 
Galgamácsán elragadták a kocsit. A kocsi ketté
szakadt, s az elejével őrült vágtatásban rohantak 
Galgamácsán és Galgagyörkön keresztül és csak 
Püspökhatvanban sikerült őket elfogni Trupp 
Antal közs. főjegyzőnek. Igazán szerencsének

mondható, hogy ezen a hosszú, 10  kilométeres 
utón és két községen keresztül senkit el nem 
gázoltak.

— Sertésvész. Galgagyörk és Galgamácsa 
községben fellépett a sertésvész.

— Körvadászat. Püspökhatvanban múlt vasár
nap nagy körvadászatot rendezett az ottani 
vadásztársaság. Összesen húsz puskás voit. A 
vadászzsákmány 54 darab nyúl és 32 fogoly.

— Parcellázás. Fischer Ede földbirtokos 
Liget pusztához tartozó birtokából 300 holdat 
kihasított, amely részt a galgamácsai és zsidói 
lakosok között parcellázza.

— Vasúti karambol. Komoly veszedelemben 
forogtak szombaton november 1 1 -én este az 
Aszódra rendes körülmények között Vi9-kor érkező 
328. számú hatvani személy vonat utasai. Midőn 
a szombat esti utasokkal túlzsúfolt vonat Gödöllő 
állomás bejáratához ért és ott a harmadik vágányra 
berobogott, az egyik váltó helytelen állása követ
keztében áttért a negyedik vágányra, hol éppen 
ekkor az ott veszteglő 351 számú teher vonat 
egy csoport kocsija állott. A mozdonyvezető 
észrevéve a veszedelmet teljes erejéből fékezett, 
ámde az összeütközést már nem kerülhette el. A 
mozdony rászaladt a teher kocsikra, melyek közül 
hármat szinte pozdorjává tört, miközben ő maga 
is hasznavehetetlenné vált. Az összeütközés óriási 
pánikot keltett az utasok között, kik közül sokan 
szenvedtek zuzódásokat a karambollal járó heves 
ütődéstől és sérüléseket a betört ablakok üvegei
től, különösen azok, kik a folyosón állva a 
leszálláshoz készülődtek. Három utas állapota oly 
jelentékennyé vált, hogy azonnali orvosi segélyt 
kellett igénybe venniök. Szerencsének mondható, 
hogy az összeütközéskor a vonat a pályatesten 
folyó javítási munkálatok miatt csak mérsékelt 
vagyis 30 km. sebességgel haladt, mert egyébb- 
ként a karambol borzasztó következményekkel 
járt volna Az üzletvezetőség a baleset tárgyában 
azonnal szigorú vizsgálatot indított.

N y iltté r .

tőellenőrré történt előléptetésem alkalmából 
barátaim és ismerőseim oly nagy számban hal
moztak el üdvözleteikkel és jó  kívánságaikkal, 
hogy ezeket egyenként megköszönnöm nem lehet. 
Ezért mindezeknek, úgy azoknak is, akik a tiszte
letemre rendezett banketten megjelenésükkel adtak 
kifejezést irántam táplált szeretetüknek, ez utón 

fejezem ki hálatelt szívből eredő köszönetemet.

H alász Dezső.
állomdsfőnök.

ArVcrési hirdetmény.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó 

évi november 27-én délelőtt 9 órakor

H A  jelzésű

4  hordd 378  liter pálinka 4 4 3  Hl-
súlyban fog elárvereztetni, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából:

H alá sz s. k.,
máv. állomásfőnök.



1911. november 19.
ASZÓDI HÍRLAP

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Menetrend: Budapest-Aszód Hatvan és vissza.

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

Szolid bevásárlási forrás!

XiadO
több kisebb-nagyobb lakás. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

villatelkek

S Z I V A C S O K
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petőfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

Van szerencsém a m. t hölgy
közönség b. tudomására hozni, 
hogy december 1-én hathavi

j Varrást«  szabászat!
t a n f o I y a ni o t nyitok, 
melyen tanítványaim a saját 
és hozzátartozóik toaletjét 
készítik. Bővebb felvilágosí
tással a kiadóhivatal szolgál, 
c  Szives pártfogást kér c

P o l i t z e r  I z a .

gyönyörű kilátást nyújtó, egész

séges helyen eladók

STINER AN P RÁS-nál
A szó do n ,

volt Dögei-féle kis szőlő.

ASZÓDI PETŐFI KÖNYVNYOMDA
k ö n yvk ö té sze t, k ö n y v -, p a p ír - é s iró s z e rk e re s k e d é s

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

mindennemű levélpapírokban, üzleti 

könyvekben, irodai és iskolai be

rendezési cikkekben. Elvállal minden- 

nemü könyvek bekötését. -- :

Mindennemű képeslapok a leg

nagyobb választékban. = = = =

C l l f i x M s t t i t elfogad Valamennyi bel-

Kés/it mindennemű magán- és hiva

talos nyomtatványokat, kedvezményes

^rhan. c  Lakodalmi és eljegyzési 

értesítések, táiicinulatsági meghívók 

sth. a legmodernebb kivitelben készül.

Bárhol hirdetett könyv ugyan

olyan árban kapható nálunk is.

b  Hülfoldi h írlap ra  ! j .
Aszódi .Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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