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hazánk sorsa fölött. Mindenütt csak jót hozzánkjövetele, midőn a nemzet és a
E m l é k e z é s  E r z s é b e t k i r á l v n é r a  íenni’ ^ a,mat enyhíteni, könnyet letörölni, dinastia között levő ellentéteket legjelesebb

^ ^z egyetértés útját egyengetni: ez volt jel- államférfiaink is áthidalhatatlanoknak te-
Felolvastatott a Leány nevelő-intézet Erzsébet emlék- szava s mindezt mily magasztos gyöngéd- kintették.

ünnepin. séggel tette! Hol van királyné, akiről mind- 1854. április 24-én vezette oltárhoz
irta. Kézmárszky Hermm. ezt m£g elmondhatni, akinek lelke ily fen- Ausztria császára és Magyarország koro-

Összegyíijtött bennünket ismét a fájó költ erényekben gazdag, akinek egész lénye názatlan királya az ifjú 16 éves bajor
múltra való visszaemlékezés, a közös bánat! oly rendkívüli, hogy róla regét, ódát, tra- hercegnőt. Már az esküvő napja is derűt
Elhoztuk ismét fájdalmunkat, hogy ütme- gédiát irhát a költő, kinek egész élete bő hozott Magyarország beborult egére, mert 
pet szentelve megdicsőült Erzsébet király- anyagot szolgáltat ihletett művész ecsetjé- ekkor 300 Olmützben és Josefstadtban 
nénk emlékének, együttesen keressünk eny- nek és vésőjének; mi pedig nők, számtalan hazájáért szenvedő fogoly láthatta meg 
hülést, ha lehet-vigasztalást fájó sebünkre ! példát vehetünk a királyi hölgynek királyi ismét hazája földjét.

Nehéz, nagyon nehéz azt megtalálni, magatartásából! Magyarföldre 1857-ben lépett először,
mert már 13 éve, hogy drága királynénk Erzsébet nemcsak királynénk, hanem Ekkor utazta be a fiatal császár nejével 
hamvai a büszke császárvárosban, a kapu- közös édes anyánk, védőangyalunk volt. országát, hogy megismerje népét. A hü
cinusok kriptájában nyugosznak; a mi Ha vészfellegek tornyosultak hazánk egén, magyar nemzet alattvalói tisztelettel és
fájdalmunk nem csillapul, még most is az ő védő szelleme oszlatta el azokat, határtalan lelkesedéssel fogadta. De ő a 
érezzük teljes nagyságában a mérhetetlen Magyarország történetének legutolsó fél- nemzet t szteletével és hódolatával nem 
veszteséget, mely Erzsébet királyné elhuny-1 századára aranybetükkel van bevésve Erzsé- elégedett meg. Éles szemével és mélyen 
Iával nemzetünket érte! bet királyné drága neveli érző szivével azonnal látta, hogy a nemzet

Mennyi nemes érzéstől fosztott meg Sötét, nagyon sötét időket élt akkor szenved, jogtalanul szenved s fájt igazság- 
bennünket ilyképen a sors! Hiszen legenda- a magyar. Az 1848—49. szabadságharc szerető lelkületének, hogy férjének két 
szerűvé vált Erzsébet nagyasszonyunk nagy után ősi szabadságunk eltiporva, alkotmá- országa közül az egyik mostoha. Ö maga 
női alakja, kinek minden gondolata, min- nyos törvényeink megsemmisítve! A nemes- mondja egy alkalommal Andrássy Gyula 
den érzése királyi volt, ki szivének nemes ség szine-java külföldön, távol a családi tűz- grófnak: „Ha Itáliában rosszul folynak a 
érzéseit egyenlően pazarolta gazdagra, helytől számkivetésben töltötte életét, egy dolgok, az elszomorít. De ha Magyar- 
szegényre, ki jóságát egyenlően éreztette a másik része pedig ártatlanul a börtönben országon történnék szerencsétlenség, úgy 
nemzet nagyjaival és kicsinyeivel! Ahol sinylett. S ekkor váratlanul jelenik meg ez halálom lenne."
megjelent, szeretetet fakasztott és szeretete Erzsébet! Csodálatos rendelése a gond- S e pillanattól fogva élete egyik fő
melegével ott őrködött védőangyalként viselésnek, hogy épen azon időre esik céljául tűzte ki, hogy a nemzetet uralko-

legénység, ott vannak egyes raktárak is. A többi belemerült a csalásba, hogy a hajó indulást jelző 
A  o i r a m i s o k t ó l  része a személyhajóknak csakúgy, mint más bugást nem hallotta. Kénytelen volt szegény

-  i i r » i  i ' i  U hajóknak, a rakomány számára van. A személy- azután az elindult hajóról beugrani abba a vízbe,
3. íem O K arC O IO K rlO Z *  szállító gőzösön fontos a hütő és a jégkamra, mely csak úgy hemzsegett a cápáktól. De szeren-

|ahol az élelmiszert tartják a hosszú utón. esésen elérte a 10—15 méterre levő csolnakot, 
(Ú tleírás.) Kényelemben nincs is hiány soha a hajón s természetesen tönkre mentek strucc-toll s cigaretta

Irta. Dr. Bezdek József állami főreálisk. tanár. különösen hosszú útra a vasút fölé helyezhető árui a sós vizben, de elvégre is az arabnak is az 
(Folytatás.) 4. mindig minden tekintetben. Csak mi nem szoktuk élete a fő s nem a nirvána,* mint a később

meg s félünk az esetleges balesetektől, melyek j Kelet-felé következő népeknél. Aden cisternái, 
A modern hajó teste acélból van építve, ritkábbail for(j u|nak elő, mint a vasutakon. B ár; erődítései sokáig látszanak még a délelőtti órák- 

ketlős fenékkel, belsejében rekeszekre van osztva, kogy a mágneses zavarok és a köd bán, melyet azután a verőfényes dél, meg a
úgy hogy az esetleges katasztrófa csak a J:)()rzas7Í̂  ellenségként leselkedik a különben biztos szép naplemente követ a nyilt óceánon A délután 
hajó egy részére szorítkozik, mert a lekeszeket a navjga,jora késő óráiban a hullámból-hullámba rebbenő
parancsnok a hídról egy emeltyűvel közvetlenül, * * * repülőhalak, delfinek szórakoztatják folytonos
vagy közvetve vizhailanul záró ajtókkal elzárhatja Adcn k z szirtjei> a Vörös-tenger part szökdécseléseikkel az uzsonnázókat. Be kár is,
a vizvonal alatt. A középén, ahol a legkevésbé ^  ^  fc||flnö kopár hegyláncok nem támaszta- hogy olyan hamar véget ért az ut ezen a most 
mozog, van a kazán- es gépház, mely említett ^  ke||cmeg érzést az emberben s látva, hogy csendes vizeken, ott ahol azok a borzasztó napéj 
részt a fenéktől a tetőzetig elfoglalja. viz nélkül nincs élet, szinte meglepő szimpátiát egyenlőségi viharok szoktak dühöngni,
csak a középrészen vannak a pék ás tiszta a <> ^  ember a viz iránt. Hajónk megáll Aden Nyolc nap múlva, a hajó hossztengelye
fülkék és az étteiem, a jálékszub , gyermt kjkfttöje Steamer-point előtt. Szállítmányt tesz ki irányában a L.ikkediv szigetektől délre lévő 
szobák, mert az angolok és amerikaiak nz<>ny ^  s néhány óra múlva tovább megy. Aliiig Minikoi nevű sziget tűnt fel, fényesen igazolva, a 
családostól utaznak, úgy hogy nem egyszer egesz  ̂ on ^ c^pák veszik körül hajónkat, mert sok gőgös haditengerészektől lenézett „fuvarosokénak 
kisdedóvó utazik. A hajó előrészében lakik a ^  ^  ^den körül i s : egy bedobott gyufaskatulya címzett derék hajósok hajózásbeli jártasságát, Egy 

•• A kémények számából nem lehet mindig a ut^n g _ 7  js rohan, hogy csalódva térjen vissza. Nordlloyd egy Empress egy P. & O. gőzös s 
(agyor” kh.K>n, |«bh A Hajó födélen vásárt csapók közölt -  mert a más nagyobb vállalat bizony úgy megválogatja 

csojKrrtka/á" s több kémény van .rétes hajón a k a r ia k  kikötöben a benszülöltek rendesen ellepik a .  A huddlligta vallásuak a7 e(!yom |olezés (e|jes
töb^ire^egy^cTOportban vannak, így y gy ( hajót nem nevezetes árucikkeikkel — egyik Úgy I megsemmisülésére ( nirvánára) törekszenek.
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dójával kibékítse. Sokszor beszélgetett Deák 
Ferenccel és Andrássy Gyula gróffal a 
kiegyezés módozatairól s női tapintattal és 
gyengédséggel egyengeti az utat a kibé
küléshez, ő a közvetítő uralkodó és nemzet 
között. S hogy a kiegyezés bonyolult kér
dései megoldáshoz jutottak, az nem kis 
részben az ő érdeme. Határtalan is az 
öröme, midőn 1867-ben a kibékülés meg- 
pecsételéseül megtörtént a koronázás s 
ezzel együtt a nemzeti alkotmány helyre
állítása. Erzsébet sajátkezüleg javította ki 
Szent István palástját s a nemzet kíván
ságára a királyasszony koronázása a királyé
val együtt ment végbe.

Ez időtől kezdve minden érzése, min
den gondolata, minden cselekvése a magyar 
nemzeté. Már a koronázás előtt megtanult 
magyarul s 300 év óta ő az első királyné, 
kinek ajkáról tisztán cseng a magyar szó. 
Ezzel nem elégedett meg; ismerni akarta 
a nemzet múltját, tanulmányozta történe
tünket, szorgalmasan olvasta elsőrangú 
iróinkkat, kivált Jókait s a maga leikével 
rokon Eötvös bárót. S az eredmény az lett, 
hogy amint jobban megismerte, mindjob
ban meg is szerette magyar népét, a lova- 
gias, hü nemzetet. Szeretetét a nemzet 
iránt tettekkel is kimutatta.

(Folyt köv.)

Rovás.
Többször elhangzott panasz a nagy- 

közönség részéről, hogy járdáink jókar
ban és tisztántartásáról kellő gondoskodás 
nem történik, holott ez a nagyközönség 
hibája. Elsősorban is a háztulajdonos, vagy 
annak bérlője tartozik a háza előtt elvonuló 
járda rendbentartásáról gondoskodni. És 
mit tapasztalunk? Sok helyütt egész 
szemétdombokat hordanak az úttestre,

egész sárhegyeket raknak kocsiátjáróul, 
úgy hogy a járdán való közlekedés nem 
csak borzalmas, de szinte életveszélyes. Jó 
volna erre egy kis rovás.

Közeledik ismét az a szomorú időszak, 
amidőn a lakosság az u tca  egyik oldaláról ha 
a másikra akar átmenni, kénytelen egy 
kilométernél hosszabb utat megtenni, föl
jönni a községház elé és mondd, ird, 
olvasd a község egyetlenegy átjáróját 
igénybe venni, hacsak nem akar a sárten
geren keresztül lubickolni. De itt meg az 
a csalódás éri, hogy ez az egy átjárónk is 
elvész a sártömegben. Jó volna már egy 
pár átjárót építeni, mert sajnos- még 
nincs módunkban, hogy mindenüvé kocs n 
járjunk.

A magyar állam milliókat költ a 
javítóintézet széppé és modernné tételére, 
de elfeledkezik arról, hogy nemcsak az 
szép, ami belül szép, hogy a modernséghez 
nemcsak szép épületek tartoznak, hanem az 
intézet falain kivül is tegyen valamit. Az 
intéző körök jól tudják, hogy a modern épü
letekhez a jó ut is hozzátartozik, mert belül 
már makadám utakat készíttetnek állami gőz
hengerrel, de megfeledkeznek arról, hogy 
az intézet előtt elhalad egy gyalogjáró, 
amelyet nemcsak a javításra szoruló gyerekek, 
hanem adózó magyar állampolgárok is 
igénybe vesznek, amelyről a javító táblá
kon büszkén hirdeti, hogy az ő tulajdonát 
képezi és még sem tartja járható állapot
ban. Ezt is be kellene mutatni a javítót 
tanulmányozó idegeneknek !

A javító járdát nem csináltat, de 
járdát foglal! Ezt akkor tapasztaljuk, 
midőn vasár- és ünnepnapokon növendé
keit sétára vezetik. Nem tudjuk, miféle 
jogon szorítják le a község lakosságát a 
járdáról, de azt tapasztaljuk, hogy nem 
kiméivé és ki nem térve senki elől kettes
sorokban, mint egy előrenyomuló hadsereg

mindenkit leszorítanak a tulajdonunkat 
képező, amúgy is keskeny járdáról.

Azt tudjuk, hogy a gáztársaság a gyárat 
eladta, de még villanyunk nincs és talán 
hosszú ideig nem is lesz. Ha ez sokáig 
Így tart, akkor az utcán világosság sem 
lesz, mert ez a mostani világítás nem 
nevezhető annak. Minden lámpa piszkos, 
a legtöbbön pedig a harisnya rossz. Egy 
néhány pedig nem is ég és jó volna, ha 
a gázgyár vezetősége egy pontos órát adna 
a lámpagyujtogatójának és oltójának, hogy 
legalább tudja, mikor kell gyújtani és el
oltani. Mert azt hisszük, nem igy szól a 
községgel kötött világítási szerződés.

A többiről majd máskor.

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

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

& békeangyal.
Amikor a földel megteremté az Úr,
S nem volt sehol semmi, csupán a kék azúr, 
Elhivá magához legszebbik angyalát.
„Nézd az uj világot, te néked adom át!
Légy a forgó földnek fejedelmi éke, 
Uralkodjál rajta, s neved legyen béke!* 
Elrepült az angyal sebes szellemszárnyon, 
Hogy az uj planétán uj otthont találjon.
De visszatért gyorsan, fajdalomtól halvány, 
Szemei megtörve, szenvedés az arcán.
„Isten! Uram, Atyám! győzött a gonoszság. 
Vége minden jónak, elveszett a világ !„ 
Elborul az Isten jóságos orcája,
(Gomolyog a felhő, mennydörög villáma!) 
Majd hirtelen igy szól: (Most jutott eszébe) 
„Az ember lelkében lakozzék a béke.*
Es azóta itt-ott találhatsz egy embert,
Akiben a béke erős gyökeret vert.

tisztjeit, hogy semmiben sincsennek azok, a 
navigatiot illetve kisebbségben, sőt a gyakorlatuk 
még nagyobb, orientáló képességük pedig egye
nesen felette áll amazokénál. A kikötők előtt 
pedig úgy is minden hajóra ott vár a pilot 
(révkalauz). A coloinbói kikötő előtt is ott várt a 
pilot, aki a magasan hullámzó tenger miatt bizony 
fáradtsággal tudott feljutni a parancsnoki hidra, 
ahol e pillanattól ő vezeti a hajót. Természetes 
itt már nem az iránytűvel, hanem az ő éveken 
át szerzett tapasztalatával olyképpen, mint ahogy 
mi járunk sötét szobánkban is teljes biztosan 
ott, ahol az idegenek minduntalan bútorokba 
ütődnek. Ügyesen siklik be a gőzös a keskeny 
kapun s elfoglalja helyét a bóján ( horgonyra 
erősített úszó vastartály). Ehhez kötik a hajót, 
melynek igy nem kell horgonyt lebocsátani egyrészt, 
másrészt pedig jobban kiszabja helyét a kikötőben, 
mint a friss horgonyzás.

Temérdek sampan (csolnak) lepi el érkezés
kor a gőzöst s ezekkel lehet azután partra szállani. 
vagy a tenderrel (kis propeller), mely utóbbi a 
hajótársaság tulajdona s megszabott menetrend
ben szállítja az utasokat a partra s vissza a hajó
hoz díjtalanul. A parton nagyon kell ügyelni, 
hogy a hullámverő tengerbe ne essék az ember, 
mert még a mólón belül is magas a tengerjárás.

Kiszállva azután az első keleti alkalmatosság, a 
Japánból ide plántált riksa. Ezen lehet itt sétálni 
menni, vagy ügyes bajos dolgunk után látni. 
Kényelmes közlekedő eszköz a jó utakon ez a 
két gumikerekes egy üléses, ruganyos taliga, 
nem tagadom, de mégis különös, hogy az ember 
egy másik embertársát igavonó állat helyet hasz
nálja. Aki nem akar gyalog, vagy villamoson 
járni, vegyen lovat vagy automobilt. Mondjon 
akárki akármit, én erős rabszolga-vonást látok 
ebben, bár a szolga önként vállalkozik is erre. 
De ezen úgysem lehet változtatni, mert keletre 
költözött társaink ugyanis, kihasználják a fehér 
faj fölényeit s nem egykönnyen mondanak le 
bizonyos ily kényelmekről, az otthon Európában 
maradt egyébb kellemes dolgok helyett; menjünk 
el hát a szállodánkba.

Aki Keleten még nem utazott, sok kétsége 
van aziránt, vájjon ellátása meg fog-e felelni az 
ő európai életmódjának. Megbirja-e gyomra a 
vajban vagy pálmaolajban készített ételeket 
emészteni ? Elég kényelmes lesz-e ágya ? Pár 
peicnyi gyalogséla vagy kocsizás után ezek az 
aggályok megszűnnek és egy sajátságos érzés 
fogja el az idegen környezetbe jutott európait.

Egy a mi legelegánsabb szállodáink, úgy
nevezett télikertjéhez hasonló pálmakertben ülhet

le a fáradt utazó a G. O. H. hotelben, hol 
minden képzelhető frissítő itallal elűzheti szomját, 
mely bizony eleinte gyakran lepi meg az idegent. 
Az étkezés jó, sőt a szinghal pincér tisztelettudób- 
ban és több arra valósággal elégíti ki óhajainkat, 
mint például az ő magyar társuk. Az ágy szúnyog
hálóval gondosan le van függönyözve s igy 
kényelmesen alhat a kifáradt, a hőségtől elgyötört 
ember, mert még a csendesen forgó villamos 
szellőző is zajtalanul hűsíti a levegőt.

Azért mondtam ezt is el, mert a legtöbben 
idehaza még mindig azt hiszik, hogy ott Kelet 
felé a müveletlenség tengerében millió bajjal kell 
kOzbeni.* Nem, semmi baj nincsen ott, csak 
legyen mindennapra legkevesebb egy arany fontja 
az embernek e szükséges dolgokra. S ismétlem, 
igy van ez mindenütt a világon, ahol az angolok 
megtelepedtek.
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Hogyha Pál megbántja Pétert, 
Vagy te megbánsz adást-vételt, 
Lesz belőle nagy harag.
De megjön a nagy Békítő. 
Kettőtöket kibékít Ö,
S a harcból békét farag.

Ahhoz éppen kétség sem fér, 
Hogy ha nálunk van egy affér, 
Nem kell ahhoz négy segéd.
Ha néki elpanaszolod,
Fordulatot vesz a dolog,
S örök béke int feléd.

Kávéházba mikor belép,
Legyen bár ott ezernyi nép, 
Minddel egyformán kezel.
S ha azt hiszed, hogy tán érdek 
Vezeti őt. Hidd el kérlek 
Istenemre vétkezel!

Tripoliszban ágyú dörög, 
Parancsszóra olasz, török 
Elpusztít sok ártatlant.
Hogyha ő elmenne oda, 
Megtörténnék az a csoda 
Béke volna ott alant.

Feszültségben angol-német 
Fegyverez rengeteg népet,
És gyűjti a sok hadiszert ?
Ugyan mért nem szólnak nekem ? 
Hisz akiről szól énekem,
Kibékíti majd Albert!

* *

Hallom elmégy, itt hagysz minket, 
(Fojtsuk vissza könnyeinket)
Ne tedd, mert én úgy félek!
Akkor mind a másikra tör,
Nagyon szapora lesz a pör,
S meghíznak az ügyvédek !

Aszód sokat vészit veled, 
Soha-soha el nem feled,
Szeretettel őrizz meg.
S ha valahol bu-baj támad, 
Mennyi sóhaj száll utánad 
Sajnos! Leider! Er iz’ weg !

Visszatartni erőnk nincsen, 
Semmiféle drága kincsen,
Mert elhagysz minket mégis. 
Kívánjuk, hogy napon-éjen 
Mindenütt öröm kisérjen,
És áldjon meg az ég is!

*

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
e lvá lla lják : Schneider Oszkár és Kühn Ernő.

— Erzsébet királyné — emlékünnep. Az 
aszódi leánynevelőintézet tantestülete növendékei
vel Erzsébet királynénk emlékére 1911. évi nov. 
hó 19-én iskolai ünnepet rendezett a következő 
műsorral: 1. „Erzsébet királyné emlékezete*4,
Hackl Lajostól, énekelték az összes növendékek. 
2. „Meghalt a királyné** Pősa Lajostól, szavalta 
Varga Ilona, II. oszt. növ 3. „Gyászinduló" 
Bátortól, zongorán előadta Kurtz Olga, III. oszt. 
növ. 4. „Erzsébet királyné" Bal!a Miklóstól, 
szavalta Francsek Irén, IV. oszt. növ. 5. „Emlé
kezés Erzsébet királynéra,, irta és felolvasta 
Kézmárszky Hermin tanítónő,— lapunk más helyén 
egész terjedelmében közöljük. — 6 . *Chauson

Triszte" Tschaikowszkytól, zongorán előadta 
Francsek Ilona, IV. oszt növ. 7 . „Erzsébet** 
Sajó Sándortól, szavalta Zechmeister Erzsiké gazd. 
isk. növ. 8. „Hymnusz** Erkel Ferenctől, énekelték 
az intézeti növendékek.

— Képviselőtestületi ülés. Aszód község 
képviselőtestülete e hó 19-én ülést tartott, amelyen 
több illetőségi ügy elintézésén kivül az artézi kút 
ügyében hozott határozatot. Az elöljáróság, mint 
legolcsóbbat, Dohányos és Társa ajánlatát java
volta elfogadásra. A képviselőtestület az elöljáró
ság ajánlatát olyképen módosította, hogy szóllit- 
tassék fel, í szintén ajánlattevő, Miklián Gyula 
helybeli vállalkozó, hajlandó-e ugyanily áron a 
munkálatot elvállalni. Miután hajlandónak nyilat
kozott, a képviselőtestület őt bizta meg az ártézi 
kút fúrásával.

— mulatságok. Amint már jeleztük lapunk 
múlt számában, a helybeli leányegyesület decem
ber hó 2 -án tea-estélyt rendez, amelyre a meg
hívókat már szétküldték. Jól értesült forrásból 
vesszük a hirt, hogy a rendezőség a megjelenő 
közönséget egy kellemes meglepetésben akarja 
részesíteni. — Az aszódi izr. nőegylet legutóbb 
tartott gyűlésén egy, a tél folyamán rendezendő 
nagyszabású mulatság rendezésével foglalkozott, 
a mulatság napjára nézve még megállapodásra 
jutni nem tudtak. — A galgahévizi ö. T. T. f. 
hó 26-án a róm. kath. iskola termeiben zártkörű 
táncmulatságot rendez.

— Kenyérgyár. A helybeli Kálmán-féle 
kenyérgyár a nagy forgalom könnyebb lebonyo
lítására három teherszállító automobilt szerzett be.

— Szerencsétlenül járt asszony. Kis Borbála 
vérségi lakos f. hó 17-én a szomszédjában levő 
homokgödörböl homokot akart szedni; ásás köz
ben a meglazult homok leszakadt és a 65 éves 
asszonyt maga alá temette. Mire hozzátartozói 
segítségére mentek s a homok tömeg alul kisza
badították, már halott volt.

— Tűz Domonyban. Domonyban múlt kedden, 
valószínűleg részeg ember vigyázatlansága követ
keztében, este hat óra felé kigyulladt Kmety

IJózsef ottani gazda szérűjén egy nagy szalma
kazal. Csak hamar megjelent a színhelyen a 
domonyi ö. T. T. Schuchtár Brúnó parancsnok 
vezetésével és hozzálátott az oltási munkálatokhoz. 
Valóban önfeláldozó munkát végeztek, midőn a 
tűz tovaterjedésének nieggátlásában fáradoztak; 
ami sikerült is, mert egyébként a szomszédos 
szérűkre harapódzott volna a tűz és kiszámítha
tatlan következményeket vonhatott volna maga 
után. Ezen munkában segédkezett az ikladi ö. 
T. T. két gépével Kühn Ernő alparancsnok 
vezénylete alatt, majd pedig az aszódi testület 
Matolcsi Kálmán parancsnokkal az élén. — Nem 
hagyhatjuk megemlítés nélkül azon sajnos körül
ményt, hogy a gazdák nagy része passzív maga
tartást tanúsított a vizhordást illetőleg, úgy hogy 
az esetban, ha az uradalmak igái nem szorgal- 
matoskodtak volna oly mértékben, mint az meg
történt, a tűzoltóságok tehetetlenül állottak volna 
a vésszel szemben. — Itt kell megemlítenünk, 
hogy az ikladi testületet kivonulásakor baleset 
érte. Ugyanis amint az egyik gép rohanva sietett 
a tűzhöz, az egyik hámfa leesett, amitől a lovak 
megijedtek úgy annyira, hogy a fecskendőt egy 
kerékvetőhöz rántották. A gép az ütődés követ
keztében az árokba fordult, s rajta ülők, közöttük 
Székely Miklós parancsnok is kisebb-nagyobb 
sérüléseket szenvedtek.

— Képviselőtestületi ülés. Iklad község kép
viselőtestülete e hó 23-án gyűlést tartott. Tárgy: 
1 . Az 1912. évi pótköltségvetés tárgyalása. 2. Az 
1910. évi zárszámadásra vonatkozó törvényható

sági jóváhagyás kihirdetése. 3. Az 1912. évi költ
ségvetésre hozott megyei véghatározat kihirdetése. 
4. Az 1912. évi közmunka költségvetésre hozott 
véghatározat kihirdetése. 5. Az 1912. évi költség- 
vetés foganatosítására vonatkozó képviselőtestületi 
határozat meghozatala.

— Segédjegyző választás. Váckisujfalu köz
ség képviselőtestülete folyó hó 18-án tartott ülé
sén megválasztotta Székely Miklós ikladi közs. 
jegyző fiát, Gyulát, segédjegyzőjének, ki állását 
már elfoglalta.

— fl gödöllői villamos. A Budapest—kerepes 
—gödöllői villamos vasutat Beöthy László keres
kedelemügyi miniszter rendeletére e hónap 25-én 
adják át a nyilvános forgalomnak. E vasutat a 
Budapesthelyiérdekii vasút rt. Budapest—cinkotai 
vonalát folytatva, Csömör, Kistarcsa, Kerepes, 
Mogyoród községeken át Gödöllő városa főteréig 
az 1910—1911. években építették meg.

— Uj adóhivatal. A pénzügyminiszter 1912. 
évi január hó 1-től kezdődőleg Kispest, Pestszent- 
lőrinc, Erzsébetfalva, Csepel, Soroksár, Dunaha- 
raszti és Taksony községek részére uj adóhivatalt 
állít fel. Hogy az adóhivatal melyik községben 
lesz, az még bizonytalan. Kispest község az adó
hivatal helyeségéért 2400 koronát kér, niig 
Erzsébetfalva tizenöt éven át ingyen adna helyi
ségeket.

— Egy szegény újságkiadó. Röviddel ezelőtt
lett nyilvános Pottlitzer Lajosnak, New York 
World című lap kiadójának a végrendelete. A 
hátrahagyott vagyon körülbelül 30 millió dollárra 
rúg (a mi pénzünk szerint 150 millió korona), 
amely összeg főleg özvegye ós fiai között jut 
elosztásra. Pottlitzer különböző jótékonycélokra 
is hagyott nagyobb összegeket. A New
York World és a St. Louisban megjelenő 
Post Dispatches cimü lapok — mely utóbbi 
ugyancsak Pottlitzer tulajdonát képezte — jövő
beni vezetése különböző trösztök kezébe megy 
át. Érdekes, hogy az elhalt milliomos fiainak 
egyike sem részes ez óriási lapvállalatoknál és 
azoknál semmiféle funkciót nem végeznek.

— Tíz arany pályadijat tűzött ki a „Háztartás", 
a Magyar Asszonyok Közlönyének szerkesztősége 
a legjobb ételrecept beküldőjének. Az első dij öt 
arany, második dij három arany és a harmadik 
dij két arany. A pályázaton bárki résztvehet, 
levesek, levesbevalók, mártások, előételek, sült és 
főtt húsok, halak, főzelékek, torták és tészták 
elkészítési receptjével. A beérkezett recepteket a 
fözőiskolában bizottságilag kipróbálják, a meg
felelő receptek azután a Háztartás számaiban 
megjelennek. A pályázat eredményét az 1912. 
február 20-iki „Háztartásban"-ban hirdetik ki. 
Pályarecipék 1912. február 1 -ig a „Háztartás" 
szerkesztőségének, Urainé Hentaller Lilly szerkesztő 
ciniére, Budapest, VII., Thököly- ut 162. sz. 
küldendők. A „Háztartás" a legrégibb és egyedüli 
olyan folyóirat, mely szórakoztatva tanít és felölel 
mindent, ami a magyar asszonyt és a családot 
érdekli. A pompásan szerkesztett lap el van 
terjedve az egész országban, tartalmánál fogva 
szívesen látott vendége minden magyar asszony
nak és családnak. A „Háztartás" előfizetési ára 
fél évre 6 kor., egész évre 12 korona. Aki lega
lább fél évre most fizet elő, annak a lapot újévig 
ingyen küldik. Mutatványszámmal készséggel 
díjtalanul szolgál a „Háztartás" szerkesztősége, 
Budapest, VII., Thököly ut 162. sz., hova az elő
fizetési pénzek is küldendők.

S z e rk e s z tő i ü ze n e t.
T fl Püspökhatvan. Említett cikk olvasó- 

közönségünket roppantul érdekelné. Kérjük, ha 
lehet még a jövő szám részére elküldeni. Esetleg 
több részletben is közölhetjük.
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ASZÓDI HÍRLAP

Menetrend: B u d a p e s t -Aszód-Ha.van és vissza

K iadó
több kisebb-nagyobb lakás. 

Bővebbet a  kiadóhivatalban. Ház- és
villatelkek

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

S Z I V A C S O K Varrási c$ szabájzati
t a n f o I y a 111 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

S Í I N E R AM DRÁS-nál
A szó d o n ,

volt Dögei-féle kis szőlő.

ASZÓDI PETŐFI KÖNYVNYOMDA
kö nyvk ö té sze t, k ö n yv-, p a p ír - és iró s z e rk e re s k e d é s

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

mindennemű levélpapírokban, üzleti

könyvekben, irodai és iskolai he- 

rendezési cikkekben. Elvállal minden

nemű könyvek bekötését.

Mindennemű képeslapok a leg

nagyobb választékban. —

Kés/it mindennemű magán- és hiva

talos nyomtatványokat, kedve/ménves

árban, o  Lakodalmi és eljegyzési 

értesítések, táncmulatsági meghívók

sth.a legmodernebb kivitelben készül. 

Bárhol hirdetett könyv ugyan

olyan árban kapható nálunk is.

E lő f iz  e tI je H e t  elfogad Valamennyi bel- 0  Külföldi h írla p ra  Is.
Aszódi .Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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