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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nvomdában, , . , . , ••. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
Aszód, Főút 482. szám. | LaPtulaJdonos: « t  <f-U CK ADO LF. dijaU e|őre fizetendök.

Itt a törvényhozás a gyermekvédelemnek, Hányszor hallani azt a megjegyzést: Hát
hogy úgy mondjam, második fokát szabályozza. mi közöm nekem ahhoz az idegen gyermekhez, 

A g y e r m e k v é d e l e m r ő l  Mert ds<** *oka' sza^a  ̂ így kifejeznem hisz nem is ismerem, talán nem is érdemli meg,
^  I magamat, nem ez; első foka az, hogy a gyerme- hogy foglalkozzunk vele.

Irta: gróf Ráday Gedeon, j keknek ártatlan, romlatlan lelkét megóvjuk minden Hát akik igy beszélnek, azok nem is tudnak
Pestvármegye és Kecskemét főispánja. Felolvasta c hó karos kü|ső befolyástól. szeretni, nem pedig, mert nem találták meg sem
13-án a budai református templomban tartott felolvasáson. Mert az eredetileg tiszta, jó, szeplőtlen ; magukban, sem másban azt, aki ott van minden

. hiszen a gyerm ek ek é az istennek országa. lélekben: m agát Istent. Ha azt egyszer megtalál-
— z szó i ír ap szamara. Sok történt e téren az utolsó időkben, ez tűk, akkor tudni is fogjuk, hogy nincsen idegen

A gyermekvédelem kérdésével akarunk ezen tagadhatatlan; legjobb jele annak, hogy ezen gyermek, mert egyek vagyunk mi mindnyájan 
órában foglalkozni -  mélyen tisztelt hallgatóság! Iörvé"yes intézkedések folytán az utolsó belügy- O benne, mindnyájan csak egy-egy tagja annak 

Találhatunk e szebb bevezetést fejtegetése- minisz,eri kimutatás szerint egy és ugyanazon a az egésznek. Ha azt az egy gyermeket megment- 
inkltez, mint Krisztus Urunk ama szavait: „Enged- naP'm nem kevesebb mint 53.000 fiatalkorú jűk az életnek a jónak annak az egész 
jétek, hogy jöjjenek hozzám a kisgyermekek és reszesül‘ a vedc,ei" á,dásába" * e,nek “ k p l a t ó t  benne magunknak ts.
ne tiltsátok őket, mer. ilyeneké az Istennek Csak gondoljuk el, mi. jelen, ez! Csak Meri: .Ha egy tag szenved minden tagok egye-
orszá u gondoljuk el, mivé lett volna ez a nagy tömeg, lemben bankodnak es ha egy tisztesseggel illettetik,

Találhatunk-e szebb, méltóbb bevezetést ha magára hagyva, ott az árnyékban nőtt egyetemben örülnek minden tagok."
annak a kérdésnek tárgyalásánál, melynek egye- volna fel! Igen, Istennek  szolgálatában cselekszünk, ha
dűli alapja a szeretet, — a szeretet általában Nem fejtegetem ezt tovább. Csak utalok °vjuk, védjük, ápoljuk a gyermek lelkét, mert
véve Krisztus öröké a gyermek iránt. újból és ismételten az idézett törvény betűire, me8 vagyon Írva: „Amit egynek a legkisebb

Hányszor hallottam, ha a gyermekvédelem- mely a társadalom emberbaráti tevékenységére Atyám fiai közül cselekedtetek, nekem cselé
ről esett szó, lekicsinylő nyilatkozatokat, hogy: ez appellál. kedtétek."
most csak afféle divat — és ehhez hasonlót. Az uj, az 1901-ben hozott törvényt értem. Tanuljunk sz eretn i! Ha lelkünk megtelik
Megvallom, ilyen beszédek hallatára mindig mély- De nézzük csak, mit is mond legrégibb ezen szép érzéssel, akkor túláradva, mindazokkal
séges lehangoltság vesz rajtam erőt. Hát lehet, törvénykönyvünk, mindnyájunknak erőssége, a éreztetni fogja annak melegét, élteíő erejét, akik- 
hát szabad igy nyilatkozni egy oly fontos kérdés- szent Írás? : kel csak érintkezünk. Oltsuk a gyermekek szivébe
ről, mely egyenesen a legszentebb fogalmaknak: „Szeresd felebarátodat és amivel bővelked- ezt a szeretetet, hogy azután az reánk is vissza-
Istennek és a Hazának áll szolgálatában! tek, abból adjatok alamizsnát.“ sugározzák Szeressünk minél többeket, hogy mi

Nem célom most, hogy a gyermekvédelem Tanuljunk m eg  tehát szeretni, hogy bővel- ,s minel többek áltál szerettessünk. Mert: „Aki a
gyakorlatban levő különféle módjával és az erre kedvén a szeretetben, abból adhassunk ala- szeretettben vagyon, az Istenben vagyon és Isten 
hivatott intézményekkel foglalkoztassam tisztelt mizsnát. abban. #
hallgatóimat, hiszen ezen intézmények, melyek e *
kérdés nagy horderejének teljes felismerése után . , , , . . .  »A nemzet ereje, a nemzet hatalma, a n^m-
oly sokféleképpen létesültek, általában ismerete- _  ' " T v T  " !  dicsősége lélegzik a bölcsőkben, szólal meg
sek ; tehát a gyermekvédelemnek nem gyakorlati ,u ' 1'' a 1 c e . s a a gyermekszobák vidám zajában és dobog fel a
oldala foglalkoztat most. de annak ideális érte- "a.ram eg nem p.henő " ' « * * • « " * "  e'™  gyermekek szivében*. Írja Rákosi Jenő .A szi
lemben vet. háttere csodaS V,V",anyal me le"' a,ap'aban ",a ,S CSak vekhez* cimü cikkében. Mily nagy igazság rejlik
,em bM i S „ 2 ; e- szabad legyen csak egész f f S ,  t t J S T
röviden megemlítenem azon törvényes intézkedé- e e • a • e Nézzünk csak körül szeles e nagy világban!
seket melyek e téren eddig történtek. A szónak legn em esebb  értelmében szeretni Me,y a||am az me|y igazán, alapjában erős?

Az első • hathatós törvényes intézkedés az Krisztus urunk tanított meg bennünket, aki nem- a „Rés Murseryk hazája vezet Ö a gyér-
1910. évi Vili. t.-c., mely az állami gyermek- csak vérével váltolta meg az emberiséget a bűn- meket fontos állami tényezőnek tekinti és aszerint
menhelyek intézményét lépteti életbe. ,ö1’ hanem az 0  eBész ,elkével* n,elyel ,,ek(ink is neveli. Kifelé, a mindennapi életben is meg-

Ebből csak azt akarom itt felemliteni, hogy örökül ha«V°" nyilvánul ez; az angol ház magán viseli bélyegét
ezen törvény 1. §-a többek közölt szószerint azt .Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén annak, hogy itt a gyermek körül forog minden,
mondja • vidéken o ly  helyen  állíttatnak f e l  ily  szólnék és a szeretet pedig nincsen énbennem, Nézzük csak a dolgot egy pillanatra a magunk 
m enhely ek "ho l azok életképes működését a helyi ollyá lettem, mint zengő érc és pengő cimbalom*, gyakorlati élete szemüvegén. Lakást keresünk. 
társadalom  emberbaráti tevék enysége m eg felelő en  mondja Pál apostol. Azért minden, amit leszünk házat építünk. A szép. a jó, a kényelmes, a vilá- 
b i ' t o s i t ia " és a,kotunk* csak akkor vise,i magán a töké- g0S szobákból alkotunk magunknak nappalit,

Ebből nyilvánvaló hogy a törvényhozás letesség jellegét, ha szerétéiből, szeretettel dolgozó szobát, ebédlőt, hálószobát, stb. stb.,
bölcsesége is a társadalomra támaszkodik és tesszük ezt. ahogyan azt anyagi viszonyaink engedik, igénye-
átéreztc azt, hogy az ö maga intézkedése, az ő Boldog az a gyermek, ki megtalálja szülei- ink követelik, azutan egy kevesbbe szép, esetleg
saját hatalma csak rideg rendelkezés marad, ha ben azt az Isten rendelte természetes támaszt, kevésbbé napos és szellős szoba -  nohat ez 
nem adja hozzá a társadalom azt, ami nélkülöz- melyre neki helyes fejlődéséhez oly elengedheted majd jó lesz gyermekszobának. Nem így az 
heteden: a szerető szív éltető melegét. len nagy szüksége van. De hol keresse, hol angol! A gyermeknek a legszebbet a legjobbat,

Majd az 1908 évi XXXVI. t.-c. következett, találja meg az, kit egy jólelkü rendőr szedett fel a legegészségesebbet. Hisz ez a fontos. Ez a 
az úgynevezett büntető novella. éjjel valamely kapu alatt, vagy apró csínyen csemetekert, itt neveljük a jövőt, itt nevelünk

Mily bölcs gondolkozás, mily helyes felis- rajtaérve kisért a gyermekbiróság e lé? Itt, ez hasznos, egészséges munkasokat Istennek, a 
mérésé az életnek szülte e törvénynek a fiatal- esetekben kell megnyilvánulnia a szeretetnek, itt Hazának, a családnak. Vegyünk példát az ango- 
koruakra vonatkozó ama rendelkezését, mely szó- kell annak akcióba lépnie, mert az erősebb, az lóktól. Szivünk legmelegebb, legvilágosabb, a 
szerint igy hangzik: .Az ellen, aki bűntett vagy hathatósabb minden bölcseségnél, minden me- szeretet derűjétől visszasugarzó zugát rendezzük 
vétség elkövetésekor életének 12-dik évét meg thódusnál, erősebb, hathatósabb az magánál a be a gyermekeknek, nemcsak a magunkénak, de 
nem haladta (tehát gyermek), sem  vád nem emel- törvénynél, mert nélküle annak hatása is illuzó- azoknak is, kik talán nem találták meg a természet- 
hető, s ím  bűnvádi eljárás nem indítható.- riussá válik, adta meleg gyermekszobát a szerető szülőknél.
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Ott van Japán. Itt már szent a gyermek 
kultusza. Tokióban, a világ egyik legforgalmasabb 
városában pici 1--2  éves gyermekek szaladgál
nak az utcán minden felügyelet nélkül. Az euró
pai utas megütközik, de ha szörnyüködésének 
kifejezést ad, elmosolyodnak felette és azt mond
ják: Uraim! a gyermek szent, arra mindnyájunk
nak egyformán és együtt kell vigyáznunk, -  a 
gyermek mindnyájunké. Ott a gyermekben a jövőt 
látják, de van is jövője Japánnak. A gyermekben 
építsük, biztosítsuk nemzetünket.

Mindenki, mindenki rakhat ehhez a fensé
ges óriási épülethez egy-egy követ, azokról nem 
is szólva, kiknek hivatása a gyermek nevelése.

Nemzeti Hisz nem egyéb az egy nagy 
családnál, melynek egyes emberek tagjai. Kész, 
egész, tökéletes ember nem születik, annak évek 
hosszú során át fejlődnie kell és olyanná lesz az, 
amilyenné őt a reá legjobban ható emberek és 
viszonyok alakították. Nagy tetteket csak egész
séges, erőteljes nemzetektől várhatunk és hol van 
annak a nemzetnek élete, folytatólagos permanens 
élete? Az uj és mindig megint megújuló nemze
dékben. A régi, elhasznált elem megy, hogy helyt 
adjon egy újabbnak, életerősnek. Nem-e a legfon
tosabb kötelességünk tehát, hogy azt az uj 
generációt minél arravalóbbá, minél jobbá, testi- 
leg-lelkileg minél ellentállóbbá tegyük?

Korszellem! Mi lenne az más, mint egy 
erős irányzat, mely akkor volt felszínen, mikor ép 
azt a generációt nevelték. A szerint alakult és a 
szerint alakította természetszerűen ő is tovább 
környezetéi, utódait. Ez igy volt, ez igy lesz 
minden időben. Ép ezért arra kell törekednünk, 
azt kell elérnünk ebben a mai haszonleső, rea
lisztikusan gondolkozó világban, hogy a korszel
lem a gyermeket értse, vezesse, benne lássa 
a jövőt.

Ne késsünk, siessünk, fogjunk hozzá ehhez 
a nemes munkához minél előbb. Ha az a két 
folyton kutató, kérdő gyermek-szem reánk mered, 
jusson eszünkbe mindannyiszor, hogy a ;jövő 
tölgye a makkban van elrejtve. — Napóleontól azt 
kérdezte egy anya: Felség, van egy kis fiacskám, 
mikor kezdjek annak neveléséhez, hogy hü és 
hasznos alattvalód váljék belőle? Hány éves a 
gyermek? kérdi a hatalmas császár. 5 éves! 
Hát akkor 5 évet késett már, volt a rövid 
válasz.

Ne késsünk egy napot sem ! Nyissuk meg 
szivünket a gyermeknek, idegennek, közelállónak 
egyaránt, akkor fogjuk követni a Mester példáját, 
mert Ö magához bocsájtá a kisdedeket és mikor 
azokat ölébe vette volna, kezeit rájuk vetvén, meg
áldd őket.

Rovás.
Megint csak sá r ! Tűrhetetlen ez az 

állapot, ami a javítónál a vasúthoz vezető 
egyetlen gyalogjárónkon tapasztalható. Ott 
nemcsa keste, de még nappal is életveszélyes a 
közlekedés, mert az arra járók nemcsak a 
nagy sárral, de a most ott szanaszét hányt 
tégladarabokkal kénytelenek kiizködni. Nem 
tudjuk, kit terhel itt a felelősség? De ez 
igy tarthatatlan! Legalább este világítanák 
meg azon a részen az utat. Ja, de ez igy 
van. Az állam akkor, amidőn saját utjának 
rendbentartásáról van szó, bölcsen hallgat, 
de az ünnepek alatt bizonyosan a gyer
mekeit ráereszti a mi járdánkra s bennün
ket akkor itt is leszorítanak a sárba. Vagy 
talán ezt azért teszik, hogy a sétálóközön
séget jó eleve hozzászoktassa a javítói 
sárhoz?

*

A legutóbbi képviselőtestületi ülésen 
bölcs képviselőink ismét a mecénás szere
pét játszották. Nem tudjuk, mi indította 
őket arra, hogy a gazdáknak 3800 koronát 
úgyszólván minden indokolás nélkül oda
ajándékoztak. A községi terhek legnagyobb 
részét az aszódi kereskedők viselik. Járult 
e valaha a gazdaközönség ezen nagy adó
fizetők terheinek csökkentéséhez csak bár
mily csekély összeggel is hozzá? Hogy 
mi köze az aszódi kereskedőnek, vagy 
lateiner embernek ahoz, hogy a gazdák 
birtok-határa rendben van-e, vagy nem, 
vagy hogy a gazdaközönség apaállatai az

isten szabad ege alatt, vagy pedig díszes 
istállóban vannak-e elhelyezve? azt 'nem 
tudjuk! Az, hogy eddig az apaállatok a 
községháza udvarán voltak elhelyezve, még 
nem indok arra, hogy a község most 
azoknak modern istállót építsen. Vannak a 
községnek ennél fontosabb ügyei, amelyek
nek megvalósítására nem találnak födöze- 
tet! — Avagy nem volna-e helyesebb ezen 
összeget az utaink rendezésére, átjárók 
létesítésére fordítani?

♦

Szomorú tény, hogy közvilágításunk 
napról-napra silányabb lesz. A társaság 
már sem a lámpákra, sem az előfizetők 
világítására semmi gondot nem fordít. 
Utcai világításunk már a petróleum világí
tásnál is rosszabb. A parton elhelyezett 
lámpák egynémelyike eddig csak akkor 
égett, ha valamelyik lakó volt szives azt 
meggyujtani. De most már azt sem tehe
tik, mert az odaszolgáló vezetéket egysze
rűen elzárták. így most már az emeleten 
nem ég a gáz, a földszinten meg pislog; 
úgy látszik gázvilágitásunk már végelgyen
gülésben szenved.

*

Régi panasza az ország kereskedői
nek, hogy a M Á. V. nem nagyon törődik a 
kereskedők érdekeivel. Évek óta panasz
kodnak, hogy nagy a vaggon hiány, ami 
különösen ősszel tapasztalható, amikor a 
gabona, répa és kőszén szállításban mu
tatkozik a legnagyobb forgalom. Sajnosán 
tapasztalják ezt éppen most a mi keres
kedőink is, mert évi forgalmuk legnagyobb 
részét most akarván lebonyolítani, kényte
lenek nagy anyagi kárt szenvedve, össze
tett kézzel nézni, hogy mennyire nem 
törődik a M. Á. V. az ő jogos érdekeikkel. 
De ebben ok is hibásak! — Miért nem 
teszik meg a kellő lépéseket annak ideje-

A piramisoktól
a felhőkarcolókhoz.

(Útleírás.)
Irta: D r. Bezdek József állam i föreálisk . tanár.

(Folytatás.) 8.

Először egy előcsarnokon kell menni, ahol 
különféle Buddha szobrokat látni. A tulajdoképeni 
templom, ahol szentfog van, az udvaron áll. Nagyon 
tarka-barka freskók díszítik falait s menyezetét s 
tindannyi kép Buddha életéből vett jeleneteket 

vs pokolbeli büntetéseket ábrázol. Ebben a 
tempiomban tisztelik Buddhát Tam-tammal 
(dobszó) és egyébb gyerekesnek látszó cere
móniákkal. A papok sárga ruhás, mindenről 
lemondott elég jó megjelenésű emberek és szim
patikusak a körülöttük lévő kontyos atyafiaktól 
eltérő rövid hajviseletük miatt. Mellette még 
néhány szinghal épület a régi idők emlékét 
hirdeti, a Wace-park pedig olyan, hogy bármelyik 
európai nagy váio}> irigyelheti. A benszülöttek 
városrésze a három itt találkozó völgyben épült 

’'ynemü részétől eltér, amennyiben 
mert* n l orcsm*k persze itt sem európainak valók, 

1SZ os asztalon, bambusznádban hurka-

szerüleg formált rizsfőzetből, meg sült halból 
falatoznak, pálmabort isznak s közbe-közbe betelt 
rágnak a vendégek. Az utcák és utak képe meg 
merőben eltérő itt minden más városétól. Ele
fántok országában vagyunk, hol ezek az értelmes 
hatalmas szelídített állatok helyettesítik az igavonó 
jószágot. Kocsi sem kell nekik, elviszik a leg
nagyobb terhet ormányukkal, vagy nyakukba 
akasztva, hátukra kötve. Ipartelepeken meg állati 
munkát meghaladóan oly serényen dolgoznak, 
hogy szinte órákig nem tud tőlük megválni 
az ember.

Innen szokták a botanikus kertet is meglá
togatni, melynek szépségeiről szóló képeimet 
más helyen kell bemutatnom s igy ez alkalommal 
csak leírást adhatok. Nem is tudom, hol kezdjem 
a dolgot; a szép tropikus kulturnövényeknél-e, 
az érdekes pálmáknál vagy a kerti és dísznövé
nyeknél. Annyi igaz, hogy ez a kert az a szép 
része Ceylonnak, amelytől — mint már említettem 
— olyan híres lett a sziget s igy megéri egy 
rövid sétát tenni benne.* A Sanseviera, — Pan-

* Az e g é sz  világul) ez  é s  a jávai b u ito iizo ig i keit a 
leg n ev eze teseb b  tropikus kertek A peradeniyaiban a tar
tózk od ás te ljesen  veszé ly te len , k ígyó nagyon ritkán akad, 
de pióca az v w ,  m ely ellen  a bőr láb szárvéd ó  teljesen  
e lég . Ezeket az ártatlan jószágokat h iszik  a k e ith e  eg y szer  
jövő kirándulók kígyóknak, nem értven m eg a kert c s ő sz é 
nek ro ssz  angolságát.

danus — és Cinnamonu Zeylanicuni, Limnocharis 
Humboldtig az Eugénia caryophyllata mind ere
deti ceyloni fajok, ezek mellett a gummitermelő 
fák és pálmák, no meg a szép orchideák is nagy 
tömegben lelhetők fel. Gyönyörűség ebben a 
kertben járni, mert nem csak a ceyloni, de egyéb 
ázsiai és más földrészen otthonos tropikus növé
nyek (Ravennalia Madaguscarensis, utasok fája, 
Victoria regia, Butyrospermum parkii, vajfaj stb.) 
is megismerhetők, ami a mükertészetet illeti, az 
az úgynevezett virágos kertben páratlan a maga 
nemében a szép bejárattal együtt. Itt álltam egy 
este én, amikor a hold ábrándos fénye ezüstözte 
be a sok hatalmas Ficus elaslica (gumniifa) 
lombjait. Fent az égen az elérhetetlen szférákban 
a csillagok milliárdja szórta szét a fényt ide hoz
zánk, nyomorult messze világba. A levegő-ég 
pedig tele volt millió-millió világitó bogárral (a 
mi Szent János bogárkáink rokona) s mit sem 
sejtve és sejtetve a múlandóságról, rebdestek a 
halványzöldes rizsföldek és tea-cserjések felett. 
Messziről a Mahaveli folyó s távol hegyi patakok 
vizei zúgtak bele a csendes éjbe Sokan irigylik 
e szép kép látását, pedig sohse szabad irigyelni 
a vidám kacagót, sem a boldogságban fürdő 
homlokot, mert az ilyen pillanatok olyan ritkák 
és olyan nagyon rövidek.
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ben és nem hisszük, hogy panaszaikat 
meghallgatva, a baj részben orvoslást nem 
találna.

Legközelebb a többiről.

Villanyosod, ha elakad, 
Leszállsz s vígan tolod magad. 
Mert ilyen a villanyos,
Ez már több mint bizonyos!

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

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

(3 villanyos.
Amiről én most beszélek, 
Fontos közügy, nagy dolog. 
Nem volt párja, mond az ének, 
Mióta a föld forog.
Nem lesz többé se viz, se sár, 
Gödöllőtől Aszódig jár 
A közúti villanyos.
Ez már több mint bizonyos!

Ezt csicsergi a madár is,
Ezt a hulló falevél.
Ezt suttogja Sándor Pál is, 
Főispánnal ha beszél,
Jövő ilyenkor már „tuti44 
Vígan csönget közúti,
A közúti villanyos,
Ez már több mint bizonyos!

Egy év múlva, hogy ha Pestig 
Villanyoson utazom,
Nem kell várni déltől estig, 
Hogy jöjjön a vonatom.
Magas feszültségű áram 
Röpíti majd ruhatáram,
Ha meg lesz a villanyos.
Ez már több mint bizonyos!

Egy év múlva utas leszel, 
Szived vágya Pestre húz,
Hideg tél van, a fagy reszel,
A fák ága csupa zúz.

Egy év múlva lesz Kisbagon, 
Úri világ, téli sport. 
Korcsolyázunk majd a tavon,
S iszunk meleg bagi bort.
És a jégen lesz sok fotel, 
Csárda helyett Palace-Hotel,
Ha meg lesz a villanyos.
Ez már tübb mint bizonyos!

Egy év múlva világváros, 
Metropolis lesz Aszód.
Nem lesz többé ilyen sáros, 
Lakossága se lesz tót.
Tanulni jön hozzánk Túra 
Ünnepet ül a kultúra.
Ha meg lesz a villanyos 
Ez már több mint bizonyos!

Villany lesz a világítás 
Villanyos lesz a vasút,
Hol most bulgár földet nyit, ás 
Egy uj város nyit kaput.
S a lenyugvó nap sugára 
Aranyt hint a sok uj házra 
Ha meg lesz a villanyos,
Ez már több mint bizonyos!

És ha lopva jő az alkony, 
Lassan terjed a homály. 
Kopogva jő az aszfalton 
A fegyveres policáj.
Az égen meg berreg tompán 
Egy-egy repülő monoplán,
Ha meg lesz a villanyos,
Ez már több mint bizonyos!

Este van már, késő este, 
Sötétbe borult a ház.
Ellobbant már gyufám ezre, 
Még sem gyulladt meg a gáz. 
Szép álomból varázsszóra 
Ébredek komisz valóra,
Hogy még nincsen villanyos,
S még csak nem is bizonyos!

#

3

Hírek.
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

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

— Gróf Ráday Gedeon vármegyénk nagy- 
müveltségü főispánja, az elmúlt napokban ismét 
bizonyságát adta széleskörű ismereteinek. Mint az 
országos patronage egyesület elnöke a budapesti 
református templomban felolvasást tartott, melyben 
nagy szaktudással szól a gyermekvédelem kérdé
séről. Felolvasását nagy és előkelő közönség 
különös érdeklődéssel és élvezettel hallgatta végig. 
Főispánunk, kinek kiváló szónoki képességéről 
főispáni beiktatásakor volt alkalmunk meggyő
ződni, mint felolvasó is kitűnő és a gyermekek 
iránti szeretetétől áthatott kedves előadásmódjával 
mindvégig lekötötte hallgatóságának figyelmét. 
Az érdekes és irodalmi szempontból is értékes 
értekezést, melyet Ő Méltósága kegyes volt rendel
kezésünkre bocsájtani, lapunk vezető helyén egész 
terjedelmében közöljük.

— flz aszódi leánynevelő ünnepe. Kedves 
ünnepély folyt le folyó hó 16-án a helybeli ev. 
leányintézetben. Oeschger Adél szeretett igazgató
jának névnapját ünnepelte a leánynevelő intézet 
tantestülete és növendékei. Az ünnepély két rész
ből á llt: délelőtt 10 órakor matiné volt, amelyen 
a növendékek ének-, zene- és szavalat számokat 
adtak elő igen nagy sikerrel; délután 5 órakor 
pedig magánjelenetek és kisebb színdarabok 
előadásával mutatták be e téren is képzettségüket 
úgy a polgári, mint a gazdasági iskola növendé
kei. Mind a két előadáson jelen volt az egész 
tantestület, számos szülő s az intézethez s 
annak igazgatójához közelálló több család. Az 
intézet igazgatója iránti tisztelet és szeretet az 
által is megnyilvánult, hogy nemcsak a megjelen
tek, de azok is, akik azon jelen nem lehettek, jó kívá
násaik mellett szebbncl-szebb virágokkal árasz
tották el az ünnepeltet. Valóban kedves látvány 
volt az igazgatónő lakása a nagy virágdíszben, 
hogy szinte virágerdőnek nézhette a szemlélő. 
Oly sok volt ott a virág, hogy a később érkezett 
küldemények elhelyezése valóságos gondot okozott.

— Felolvasás Horváth Aladár szőllészeti és 
borászali szakfelügyelő e hó 19-én Ikladon, a 
község tanácstermében nagszámu érdeklődő közön
ség jelenlétében az okszerű szolid- és borkeze
lésről tartott felolvasást. Ikladon újabb időben

Tovább menten. Egy pálma-fáklya fényénél 
kigyószeliditő körül csoportosult tömeg felé tar
tottam, hogy végre lássak egy mérges kígyót a 
hazájában.

Ezenkívül szép és vad részek még a 
„dzsungelek,*4 melyekben az őserdők még erede
tiségükben láthatók. A bennük való járás nehéz 
nagyon. Kell több embert vinni, akik utat vágnak 
a sűrű bozótban s a meredek sziklákon, meg 
szakadékokra dőlt fatörzseken átsegítik egymást 
s a kutatót. Mindezekhez járul a bő esőzés, mely 
oly kiadó, hogy minden egyes kirándulás alkal
mával egyszersmind fürdőt is biztosit. Az erdőnek 
a nagy fákon kívül az alattok levő cserjék is 
alkotó részei a kúszó növényekkel. Az erdő képe 
természetesen három fokozatot tüntet fel. Kár, 
hogy egy ilyen kiiándulást és egyébb mást is 
a hely szűke* miatt el nem mondhatok.

Menjünk inkább feljebb a Pedrotalagalla-hoz 
Nuwara Eliyáig. Természetesen vasúton, mert 
hiszen angol világban mozgunk, azok pedig a 
Nanu-Oya-tól épített keskenyvágányu vasúton 
viszik fel a tropikus birtokokon élő honfiakat az 
említett nyaialó telepre, mely a vidék legegész
ségesebb üdülő helye. A tropikus vidéken ugyanis 
az európai szervezet a sok újszerű viszontagságot

• Ugyanazért később Japánról sem szólhatok eleget.

még rövid ideig is csak időkinti felfrissüléssel 
bírja ki. Különösen a gyermekeknek van erre 
szüksége. Ezért fel is vitték ide az angolok az 
európai kényelem minden eszközét. A hely hőmér
séklete kellemes, hűvös, sőt hideg. Annyira hideg, 
hogy e sorok írójának is jól esett a 10° C bán 
a peradeniyai 28° után. Két-három hét alatt 
ugyanis annyira aklimatizálódik a szervezet, hogy 
olyan melegben például amiben otthon izzadunk, 
felsőkabátot kell huzni.

Eddi# az ellipszis alakú völgyig, mely felet, 
a Pedrotalagalla áll őrt, mint említettem, vonat 
viszi az embert, innen pedig 3 órai kellemes jó 
utón vivő hegyi séta után lehet a csúcsra menni. 
S valóban nem ennyit, de sokkal több fáradságot 
érdemelne meg az itteni kilátás. A hegycsúcs 
tiszta kék égben van, a lejtők pedig fellegekkel 
vannak betakarva, mintha csak szégyelné magát 
a föld a felkelő naptól, mely megérkezte után, 
kegyetlenül széttépi a fehér ködruhát, hogy vele 
azután bőven áztassa a különben is termékeny 
tea földeket.

A tea cserje ily nagy magasságig termelhető, 
sőt a legjobb minőségű ceyloni tea itt terem, 
még pedig azért, mert a viz nem marad a talajon, 
hanem lefolyik, miután a jól megöntözés — a 
tea létfeltétele — megtörtént. A ceyloni tea a fel

dolgozást illetőleg tisztaság tekintetében (a leve
lek szárítása, sodrása stb.) a nála tartalmasabb 
izü dunai szuesan teát is felülmúlja, miért is az 
angolok, franciák inkább isszák már ezt s a 
kínai karaván tea nagymeunyiségét Oroszország 
fogyasztja el.*

Innen még Hakgallába mentem, ahol szin
tén van botanikus kert, de már nem tropikus 
fajokkal, csak harasztok s havasi rózsák élnek a 
nagy magasságban. De a kert alatt lévő völgyben 
gyönyörű látvány az az óriás felleg tömeg, mely 
azt ködként tömi meg esti leszálltában, hogy 
azután reggel mint valami léggömb felemelkedjék 
a magasba. Itt szerezhet valaki a fellegtömegek 
nagyságáról magának igazán fogalmat.

Karácsony estéjére vissza tértem a Perade
niyai kerthez, de másnap már Colomboba kellett 
utaznom, ahol még a cimetfa kertet néztem meg, 
ahonnan a fűszer-fahéjat szállítják szerte-szét a 
világba. Majd a csomagolás és expediálás kelle
metlen munkája után jött a remény s a remény 
ünnepe az uj év, amikor az ide úszott Európai 
civilisatióba csöppeni már ideje volt.

* Nálunk is  fő leg  a kinai teát fogyasztják, m égp ed ig  
jóm in öségü t igen ritkán.

(F o ly ta tása  k ö v e tk ez ik )
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valóban örvendetes mérvben fogtak hozzá a 
szőllőültetéshez, ami annyival is inkább dicsé
rendő, mivel Ikladon a szöHőmivelés fő alapföl
tétele, a jó fekvésű, kitűnő talajösszetételü szőlő
föld eddig szinte parlagon hevert.

— Gyűjtés. A váckisujfalusi ág. ev. egyház 
a jelen év folyamán nagy költséggel restaurálta 
régi, megrongált templomát, amivel a maroknyi 
kis gyülekezet roppant terhet vállalt magára. Az 
anyagi gondokkal küzdő egyház felsegélyezésére 
most belügyminiszteri engedéllyel országszerte 
fognak gyűjteni. Pestvármegyében a gyűjtést az 
egyház ügybuzgó és agilis lelkésze, Melczer 
Dezső fogja eszközölni.

— Egy ügyész tragédiája. Folyó hó 21-én 
oly szerencsétlenül járt budapesti ügyész tragikus 
halálának három munkás; RogáczJózsef, Adamek 
György és Deák István kartali épitő munkások 
voltak okozói. A három munkás deszkát bocsátott 
le a harmadik emeletről és munka közben össze 
vesztek és jó kartali szokás szerint ott az állvá
nyok tetején formális birkózásba kezdtek, e köz
ben egy deszka lecsúszott és ez okozta dr. Éttér 
ügyész tragikus halálát. Most a három munkást a 
rendőrség vette pártfogásba.

— fl gödöllői ref egyház ünnepe. A gödöl
lői ref. egyház megujitott ősrégi templomának 
ünnepélyes felszentelése és uj lelkészének, Bárdy 
Pálnak beiktatása e hó 17-én ment végbe nagy 
ünnepség keretében A gyönyörű egyházi ünnep
ségen Gödöllő és vidékének egész lakossága 
részt vett valláskülönbség nélkül. A? ünnepély 
után 200 teritékü bankett volt az Erzsébet 
szállodában.

— Karácsonyfa-ünnepély. Az aszódi állami 
óvoda régi szokás szerint az idén is karácsonyi 
örömet szerzett a kis csemetéknek. A karácsonyfa- 
ünnep e hó 22-én délután folyt le az óvodában, 
ahol nemcsak a gyönyörű karácsonyfának, de 
szebbnél-szebb ajándékoknak is örülhettek a 
gyermekek. Osztatlan elismerést vívott ki magának 
az óvoda vezetője, Jenes Zelma, a fáradtságot 
nem kímélő rendezéssel. — Domonyban e hó 
23-án az ág. h. ev. iskola tantestülete az ottani 
tanügybarátok áldozatkészségéből hasonló módon 
szerzett örömet növendékeinek. A gyermekek az 
iskolában nélkülözhetetlen szerekkel gazdagon 
megajándékozva örömtől sugárzó arccal tér
tek haza.

— Karácsonyi pásztorjáték. A helybeli róm. 
kaih. elemi népiskola tantestülete növendékeivel 
az iskolai pénztár javára kaiácsony első és második 
napján délután litánia után pásztorjátékot rendez. 
Szilire kerül „A karácsony", színjáték három fel
vonásban, irta Bartha István.

— Közalapi segély A váckisujfalusi ág. h. 
ev. egyház az állampénztár által a protestáns 
egyházak felsegélyezésére kiadott közalapi segély
ből 9000 koronát kapott.

— Farsangi mulatság. A váci járás közmű
velődési egyesülete a közelmúltban tartott ülésén 
elhatározta, hogy a farsang folyamán nagyszabású, 
fényes bált rendez. A bált megelőző intézkedések 
megtételére kiküldött rendezőbizottság e hó 19-én 
tartott ülésén a bál napjául január hó 27-ét 
jelölte meg.

— flz érdem jutalma. Az országos magyar 
méhészeti egyesület gróf Zichy Aladár elnöklete 
alatt f. hó 17-én tisztújító gyűlést tartott. A meg
üresedett egyik igazgatósági tagságra Puhánk 
Ödön csővári ev. tanítót választották meg.

— flz országos vásárok megszüntetése A
pozsonyi kereskedelmi-testület mozgalmat indított 
az országos vásárok megszüntetésének érdekében.
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A kereskedelmi és iparkamarákat is szeretné ezen 
mozgalomba bevonni, amely mellett azzal érvel
nek, hogy a vásáros csakis silányabb minőségű, 
úgynevezett bóvli-árut hoz forgalomba és hogy a 
vásárló közönséget a legtöbb esetben becsapja, 
az illető helyen lakó, ott adót fizető kereskedő
ket pedik forgalmuk egy részétől megfosztván, 
károsítja.

— Bezdek (József dr. Indiáról, Ceylonról, 
(Japánról. Nagyon érdekes felolvasó sorozatban 
lesz részük legközelebb a váci muzeum-egyesület 
tagjainak Bezdek |ózsef dr. fővárosi főreáliskolai 
tanár, kinek tollából lapunk igen érdekes tárcasoroza
tot közöl, szülővárosa közönségével meg fogja ismer
tetni azt a hatalmas, gyönyörű utat, melyet egy 
év előtt a föld körül tett. Három szabad előadást 
fog tartani egy-egy heti időközzel a városháza 
közgyűlési termében s előadása érdekességét 
növeli, hogy a távoli világrészek városai, népei 
meg fognak jelenni a \eiitő vásznon. A felolvasó 
ciklusban, mely iránt érthető nagy érdeklődés 
mutatkozik, főleg Indiával, Ceylonnal és Japánnal 
fog foglalkozni a fiatal, tudós tanár.

— Ugró utódja. Ugró Gyula, a fölfüggesz
tett újpesti polgármester helyébe Újpest képviselő
testülete f. hó 21-én választott polgármester
helyettest. Egyhangúlag dr. Miklóss Antal, tisztelet
beli főügyészt választották meg polgármesterré. 
Fazekas Ágoston alispán meleg szavakkal üdvö
zölte Miklósst, aki megköszönve a képviselőtestü
let bizalmát, hosszabb beszédben kifejtette műkö
désének program inját.

— Ivánka főszolgabíró jubileuma Jövő 
év januárjában lesz tizenöt éve, hogy Ivánka Pál 
főszolgabíró a váci járás élén áll. Ez idő alatt 
hatalmas változáson ment át az ország legnépe
sebb járása, a vármegyén is elismerik, hogy a 
legmodernebben adminisztrált járás a váci s a 
főszolgabírót, ki egész sereg közérdekű, humánus 
és közművelődési intézményt honosított meg 
tizenöt év alatt, nemcsak tisztelni, de nagyra- 
becsülni tanulták a községek. A ragaszkodásnak 
és tiszteletnek kifejezést is akarnak adni a váci 
járás községei a tizenötödik évforduló alkalmából. 
Snapp Lajos sződi jegyző, a váci járási jegyzői 
kar elnöke hétfőre értekezletre hivia egybe Gödre 
kartársait, melyen a jubileum részleteit vitatták 
meg. Január hetedikén az egész, járás Vácon lesz 
s ünnepelni fogja föszolgahiráját.

— flz aranyvasárnap postája A december 
24-ikére eső vasárnapon a munkaszünetet a 
kereskedelemügyi miniszter felfüggesztette. Ez 
intézkedés következtében az összes postahivatalok 
december 24-ikén hétköznapra előirt szolgálatot 
tartanak.

Lapunk előfizetőinek és olvasóközönségének 
a legkellemesebb karácsonyi ünnepeket kívánjuk.

Nyilatkozat.*
Tizenhárom évig voltam Diamant Márton hely

beli vaskereskedő ur alkalmazottja. Tőle e hó 19-én 
eltávoztam, csakis azon okból, mivel jövőmet más 
alapon akarom felépíteni. Szükségesnek tartom 
ezt a n. é. közönség tudomására hozni azért, 
inivel több oldalról azzal vádolnák, mintha á 

1 cégtől elbocsájtva lettem volna.

Radó Henrik.

nem v á l la lr<)Va,ba" k ö /‘>,tekérta szerkesztőség felelősséget

(JH v á c la .

japán vers.
Irta : T o k e r á m o . D e Írhatta voln a B a b ic s  Mihály is.

Fekszem busán a vén priccsen,
Inkább busán, mintsem frissen  
S  várom, hogy a tarka alkony,
Melytől bús a barna balkon 
Ablakomon betekintsen.
Az álmaimból semmi sincs,
Szőrit, szőrit az agybilincs,
Mig ajtómon nyöszörögve fordul 
Az ingó-ringó rézkilincs.
Mi va n ?  Mi n incs?
Ajtó kilincs.

Nincs szebb kilincs a nincs kilincsnél,
A nincs kilincsen nincsen kincs,
És nincsen tincs sem, mit leintsél,
Ha nincsen pincs s a pincsen tincs 
Kilincs, nincsen pincsen.
Kincsem, pincsem 
Nincsen, sincsen 
Semmim sincsen 
De biz’ Isten.

Karácsonyi gondolatok.
Szokatlan zaj és mozgalom van körü

löttem. — Miről másról is tudná meg a 
csendes magányban egyedül élő ember a 
világ legnagyobb szeretet-ünnepének köze
ledtét ?

A templomokban az Ur szolgáinak 
ajkáról már hetek óta hangzanak a kará
csony eljövetelét hirdető igék. Az egyszerű 
népen kívül azonban ki jár ma az Isten 
hajlékába? Ki vesz tudomást ezúton kará
csony közeledtéről ? A modern ember lelki
szükségletét ki elégiti-e a biblia keretei 
közt mozgó, csakis annak tartalmát felölelő 
templomi szolgálat? Nem! A mai kor 
szülöttének lelkivilágát a mai formájában 

megnyilatkozó vallásos élet nem ragadja 
magával, mert az egy gondolatkörben, 
nagyobbrészt egy megnyilatkozási formában 
nyilvánuló hitélet csak nevezetesebb frázisai, 
fordulópontjai alkalmával képes — akár az 
anyagias mindennapi élettől elfoglalt, akár 
pedig az ideálizmus szárnyain magasan 
járó lelket önmagával ragadva, az egyiket 
az élet fenekéről, a másikat annak felszí
néről — felemelni az idealizmus legszebb 
piedesztáljának magaslatára.

Pedig ez a karácsony ünnepe !
Ennek közeledtéről ezekért nem vesz 

tudomást a legilletékesebb helyről, a tem
plomból, a mai kultureniber, hanem a 
mindennapi élet egyes külső megnyilatko
zásai, külső formái hívják fel figyelmét 
még eme, az idealizmus legmagasabb 
fokán álló magasztos ünnepre is.

Hát még a teljes magányban élő, 
koutempláló lélek! Aki csak a gondolatok 
szárnyain igyekszik megközelíteni a töké
letest, s kit hidegen hagy az emberiség
nek nyüzsgő áradata a maga zajával, ép 
úgy mint a hivek imádkozó serege a maga
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csendes áhitatosságával. Az ő figyelmét 
csak különösebb mozzanatok: vagya szo
katlan nagy zaj, vagy az előttünk ösme- 
retlen nagy csend vonhatja magára.

Eme megnyilatkozásokat mind niéhé- 
ben hordja karácsony ünnepe és a kará
csonyi ünnepélyt megelőző előkészülődés. 
Az utca képe megváltozott. A kereskede
lem forgalma aránytalanul megnövekedett. 
Mindenütt, minden vonalon a megkétsze
rezett munka, a sürgés-forgás, mozgolódás 
jelzik az üdvözítő születésének emlékére 
szentelt szép szeretet ünnepnek közeledtét.

Eme külső képpel szemben pedig 
bent az egyesek, vagy mondjuk az áhitatos 
hivek lelke mélyén halk sóhaj, csendes 
ima, buzgó fohász, a hálaadás Isten vég
telen nagyságú, magasztos szeretettért, 
mellyel az emberiségnek a mindennapi 
élet által, az anyagiasságtól megkérgese- 
dett szivét az ideál, a szeretet felé vezeti 
és a realizmus békójából — ha csak 
rövid időre is — megszabadítja.

Karácsony ünnepe, amint a hitéletben 
Isten végtelen kegyelmét és szeretetét 
foglalja magában; úgy a társadalomban, j 
valamint a családban is, még külső 
nyilvánulásaiban is a szeretet bélyegét 
hordja magán. A gyermek örömet igyek
szik szerezni szüleinek, a szülő a gyerme
keknek, hogy az összetartozandóság lege
lemibb feltételének, szeretetnek tanúbi
zonyságát adja.

Ugyanúgy megmozdul a társadalom 
is, hogy a nyomorgók és szenvedőkkel 
szemben az összetartozandóság iak bizony
ságát adja, szeretetét adja, a fájdalom, a 
küzdelem, a nélkülözés, a szenvedés, a 
nyomorgás enyhítése által akkor, amidőn 
a hagyományos szokás által mintegy meg
személyesített, kedves gyermekmesékkel, 
legendákkal körülövezett karácsonyfáknak, 
ha csak halványan pislogó piciny gyertyáit 
is, de mégis meggyujtja az iskolák, árva, 
kór-, és szegényházakban menedéket találó 
a társadalom gondviselésére, szoruló, az 
élet inegpróbaltjai, megterheltjei, mostoha 
gyermekei számára.

Az ünnep melege, szeretete, fénye 
bevilágít minden ember szivébe, leikébe. 
Az egyik szeretetének melegét kiárasztja 
mások felé s ezáltal a lélek legnagyobb 
gyönyörét éri el, boldogságtól ragyogó 
szemeknek fényét gyújthatja meg, a másik 
pedig érezheti ugyancsak a nemcsekélyebb 
értékű gyönyört, mások szivének feléje 
áradó, gondoskodó, figyelmes szeretete 
melegét, amely az egyiknél tán csekélyebb, 
de a másiknál annál maradandóbb nyomo
kat hagy hátra.

Csak az egyedül élő, magába zárkózó 
szemlélő lélek az, amely nem érezheti a 
szeretet ünnepén a mások szivéből kiáradó 
szeretetnek áldott hevét. Az ő lelkét egye
dül mások boldogságának, örömének szem
lélete, az ünnep egyes aprólékos fázisainak 
megfigyelése s az isteni szeretet közelsé-

Valamikor reges régen,
Anyám szőtte szép meséken,
Ringott el a lelkem.
Bele szőtte álmaimba 
— Miért szivem agy vágyik ma — 
A szép reménységet.
„Hogyha eljön a  Jézuska,
Szeretettel megrakodva,
Gondol m ajd te rád is .“

Karácsonyi vers.
Irta: R. Dávid Nándor.

Angyal já r  most házról-házra,
A lelkem is megnyílt mára,
Várva a kis Jézust.

Hej Istenem, mily régen volt 
S  a lelkemben mint fénylő pont, 
Maradt ez Ígéret.
Azóta az élet sárral dobálja bár, 
Ha a szent est alkonypirja leszáll, 
Rendületlen várom.

5

Hóczipők, galosnik, esernyők.
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