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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nSomddban. szerkesztö; ^  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési
Aszód, Fout k8Z. szám. *  dijak előre fizetendők.

T i W n l t n s z e r t á r  a  n i a r t é r p n ?  sát örömmel f°gadJuk, mert végre-valahára szertár elhelyezésére, mert vásár alkalmával
^  derék tűzoltóink otthonhoz jutnak, a m i, bajos onnét hamarosan kivonulni a tűz

Két hét előtti számunkban szóvá tettük a kar Jó szellemének fentartását és hivatá-1 helyére, 
azt a sajnálatos körülményt, hogy közsé- sukhoz szükséges állandó készenlétet lele- Van azonban még két fontosabb szem- 
günk illetékes tényezői a község fejlődésé- tővé f°gJa tenni- És hálás lesz a község pont, a mely a szertárnak a piactéren való 
nek biztosítására, a közegészségügy és minden lakosa a községi elöljáróság iránt, elhelyezését tiltja. Ez a szépészet és az 
közbiztonság érdekében minden lehetőt h°gy a tűzoltóságnak fejlesztésével a tűz- egészség szempontja, 
elhatároznak — de a határozat csak pa- biztonságot nagyban emeli. Nézzünk körül a közelben fekvő vám
píron marad. Az okokat mi nem kerestük, Ám bármennyire dicséretre és elisme- sok és községekben ! Mindenütt tapasztal
tle rávilágított legutóbbi számunkban a résre méltónak találjuk a szertár építésének hatjuk, hogy nagy áldozatok árán is kiha- 
dolgok állására községünk közügyeinek elhatározását tűzrendészed szempontból, sitanak a község belterületéből egy-egy 
felelős vezetője és mi hálásan fogadjuk annyira hibásnak és szerencsétlennek kell darabot parknak, ligetnek és mennél több 
kijelentéseit, hogy a nehézségek dacára is tartanunk a határozatnak másik részét, mely köztérnek létesítésére, — csupán csak 
a község jólétére irányuló határozatok a szerint az építendő szertár helyéül a piac- szépészeti szempontból! Mennyivel inkább 
lehető legrövidebb időn belül meg fognak teret jelölte meg. van nekünk szükségünk ezen darabka
valósulni. Községünk lassan bár, de mégis fej- köztérre> úgy szépészeti mint egészségügyi

Azóta már alkalmunk is volt meggyő- lődik s ily fejlődésben lévő helységben okokból. 
ződni, hogy az illetékes tényezők a tettek nemcsak egyetlen szempontból — a tűz- Hiszen testnek és léleknek egyaránt 
mezejére léptek, amennyiben községünk rendészet szempontjából— szabad határozni jól esnék, ha esténként a fásitott szép kis 
képviselőtestülete múlt heti ülésén elhatá- a szertár helye felett, — hanen\ a község- sétatéren — a piactéren pormentes levegő- 
rozta, hogy a tűzoltóságot a kor szinvona- nek más fontos érdekeit is mérlegre kell ben végig járhatnánk.
Iára segíti emelni és egy tűzoltó-szertár tenni. Ilyen érdek például az is, hogy az Optimisták vagyunk, akik már belát-
épitésével oly helyzetbe juttatja, hogy ma- amúgy is kicsiny piacteret ne vonjuk el ható időn belül képzeljük a szépen befá- 
gasztos hivatásának minden körülmények eredeti rendeltetésétől s utalunk mellékesen sitott, parkírozott piacteret — Aszód 
között teljesen megfelelhessen. a tűzoltóparancsnok egy régebbi cikkére, egyetlen sétaterét. Ott képzeljük mü-

A tüzoltószertár építésének elhatározá- mely szerint a piactér nem is alkalmas a vészies kivitelben az ártézikutat, ott a

W i  i igazságosság eredménye napfényre kerül a szülő, szinte erőszakosan s mindenáron tanult
ÍNClTI lU U jd lO K  • • • bizonyítványokban. Aki szorgalmas volt, iparkodott, embert, doktort akar nevelni a fiából s képzeleté-

boldog öntudattal s örömmel viszi haza azt a nek álmaiban már ott látja őt a bírósági tárgyaló
em tu jato , it szerété , fehér lapot, s keserű, de már késői megbánás terem asztalánál, holott a gyerek talán az egész

Titkon kihez száll dalom. szorongatja keblét annak, akinek a talpa majd tanév alatt öt latin szót se tudott könyv nélkül
Ki az, kiről lázas éjen egy éven át koptatta az iskola padlóját. betanulni, de viszont nagyon szépen s szabályosan
Annyi szépet álmodom. Megkezdődik az édes. a boldog vakáció, készítette el mértani rajzait s ha a rajzot át kellett
Kinek édes ajkairól szét szélednek az iskolák fiatal katonái, ki a festeni, a színek össze válogatásához volt néki
A szót oly mohón lesem, faluba' ki a P“« “ r> A, fia,a' ki* ? “ 8'a’ érzéke„. , „ ,  lA .J kinek tegnap még komoly tanférfiak előtt a latin Bizton ügyes festő iparos válna a gyerekből
Mikor néha kis kezében igeragozás pergett az ajkán, ma a vadszőlővel idővel, de a beképzelt szülői felfogás azt mondja;
Meg-meg remeg a kezem. befuttatott hűvös tornácon a rég nem látott édes- .Hogy nem adom a fiamat mester emberi pályára,

anyához simulva vidáman meséli el iskolai urat akarok nevelni belőle*. Szegény szülők,
Az én szerelmem feh^r, gyöngéd élményeit. szegény fiú. Megismételi az osztályt, végig kínlódik
Kikeleti hóvirág . . . Ámde nem csupán derűből s fényből áll a ismét tiz hónapot s a következő évzárás ugyan-
Gyorsan hervad, mindjárt elfagy két hónapos vakáció hajnala s nagyon sokan ezeket a keserves helyzeteket tárja elő. Csak egy
Ha megtudja a világ . . . vannak, akik fölé ilyenkor a gondok nehéz felhője kis józan megfontolás és az úgynevezett majom-

y . . . nehezedik. Az ifjak szülői, apák s anyák bár szeretetnek rövid időn való félretétele kell a
együtt örülnek gyermekeikkel, ha annak bizonyít- szülők részéről s rendben van a dolog. Ha az

K a n u z á r á s  ványában a jelesek s kitűnők tündökölnek, ámde apa látja már az első évben, hogy gyermeke nem
I\ < tp U £ c irad . sok családnak szegi ilyenkor kedvét a rossz magasabb iskolába való, kutassa ki a gyermek

Még néhány nap s bezárulnak az iskolák bizonyítvány s a hosszú tiz hónap eredménytelen- valamely reális pályára való hajlamát s képez-
kapui s csendes némaság üti fel ott tanyáját, hol sége. tesse ki ebben az irányban. A hosszú kéthónapos
hosszú tiz hónapon keresztül a tudományokat „Ablakon kidobott pénz", mondja az apa s játék között eltöltendő vakációs idő igen alkalmas
szedte magába a tanulók serege. igaza van. De ha ennek a pénzpocsékolásnak egy arra, hogy a szülő a gyermekben leledző ezen

Ünneplő ruhába öltözött leánykák és fiuk mélyebb okát is kutatjuk, be kell látnunk, hogy hajlamot kikutassa, mert az éppen játék közben 
sietnek a záró ünnepélyre. Egynémelyik arca nem csupán a gyerekben van a hiba, kinek talán árulja el, mely életpályára van kedve, rátermettsége, 
sápadt s a szemek körül a sötét karikák tanús- az összes tankönyvei szamárfülesek a sok lapozga- Egy kis törődés, egy kicsiny fáradság kell mind- 
k'Hlnak a könyv mellett átvirrasztott éjszakákról tástól s a bizonyítványban mégis ott a szépen ehhez s akkor meg lesz a boldog szünidő méltó 
s az utolsó napok s a vizsgák izgalmairól. leirt „Elégtelen", sőt nem is egy, hanem több. eredménye

S mindennek végy^ Lezárultak az osztályzó Mert hiába való az akarat, ha nincs meg Kallina Ernő.
könyvek lapjai s a tan árb a  tanítói jól megfontolt legalább némi kis veleszületett termettség. Némelyik
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Petőfi-szobrot és annak gyönyörű hátterét, 
a nemes szépségével minden idegent eira- 
gadó leánynevelo-intézetet.

Mármost ezt az egyetlen gyönyörű 
terünket egy nagy faalkotmánnyal — tűzoltó- 
szertárral — akarnók elékteleniteni ?!

Nem! Ebbe nem szabad belenyugod
nunk, még akkor sem, ha tüzrendészeti 
szempontból a szertárnak alkalmasabb 
helyet nem találhatunk.

De miért nem lehetne találni, hiszen 
a főúton és a legközelebbi mellékutcákban 
még van üres telek elég, ahol éppen úgy 
meg lehetne a szertárt építeni, igaz hogy 
nagyobb költséggel, de esetleg úgy is, 
hogy hasznot hajtana a községnek az 
épület.

Mi bízunk a község képviselő-testületé
ben, hogy utat fog találni ezen ügynek más 
helyesebb módon való elintézésére és 
hisszük, hogy jelen soraink alkalmat nyúj
tanak majd a szertár építése ügyének 
újbóli tüzetes megbeszélésére, aminthogy 
azt is reméljük, hogy kellő megfontolás 
után a szertár a legrövidebb időn belül 
fel fog épülni — de nem a piactéren!

sav.

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

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H ire k .

megye hozzájárulását a felállítandó gimnáziumhoz, 
a melyet a kormány, az egész község, sőt a király 
is kíván. Bezsilla István hozzászólása után Kégl 
János ellenezte az állandó választmány javaslatát, 
mert szerinte az országnak népiskolákra, nem pe
dig középiskolákra van szüksége. Galcsek György 
váci kanonok pártolta az állandó választmány 
indítványát. Ács Pál héderlaki plébános azzal érvelt 
a gimnázium ellen, hogy a középiskolákban a 
zsidók száma már meghaladja a 40o/o-ot, minek 
kell még a müveit zsidókat szaporítani. A köz
gyűlés névszerinti szavazás utján nagy többséggel 
az állandó választmány javaslatát elfogadta.

— fl beányegylet ma délutáni táncmulatsága 
| — tekintve a nagyarányú érdeklődést, nagyon 
sikerültnek ígérkezik. A rendezőségnek óriási 
munka árán sikerült az utóbbi időkben puhává 

| lett talajt olyan állapotba hozni, hogy az a táncra 
; teljesen alkalmassá vált. Egyéb tekintetben is 
némely ujitásokkal fog kedveskedni a közönségnek, 
úgy hogy az kellemes emlékekkel eltelve gondolhat 
majd vissza a mulatságra; a rendezőség ez utón 
is figyelmezteti a közönséget arra, hogy ha az 

I időjárás a majális szabadban való megtartását 
esetleg megakadályozná is, azért azt a már előre 
készenlétben tartott Weiner-féle vendéglő nagy 
termében okvetlen megtartja.

— Gyermeknap. A szokásos gyermeknap 
Verseg községben is megtartatott folyó hó 11-én. 
Majthényi Károlyné és Acsay Vilmos községi jegyző 
szorgalmának köszönhető, hogy ezen csekély 
lakosságú községben oly szép eredménnyel fejező
dött be a jótékonycélu gyűjtés. A szegény gyer
mekek javára befolyt összeget a község nemes 
szivü úrnői által a liga javára ajándékozott csecse
becsék eladásával az alább nevezett úrnők a kö
vetkező arányban gyűjtötték: Rusznyák Gáborné 
és Lőre jánoané 18 20 K, Acsay Viimosné és 
Matus Ferencné 22 81 K, Györk Arminné és Reich 
Miksáné 14 34 K, Újlaki Izidorné és Steilinger 
Józsefné 16 96 K, Kolin Mórné és Steril Franciska 
18 K, Veress Janka óvónő és Miksa Ilona 19 68 
K. Az összesen befolyt 110 07 K Acsay Vilmos 
községi jegyző illetékes helyére beküldötte.

— fl gödöllői gymnásium ügye Pestvár
megye f. hó 12-én tartott közgyűlésén tárgyalás 
alá került Gödöllő község képviselőtestületének 
azon határozata is, mely szerint a minorita rend 
által gymnásiumot akar létesíteni és e célból 
200 000 korona építési költséget szavazott meg és 
kötelezte magát, hogy évente a gymnásiumot 
2000 koronával segélyezi. A határozat ellen Gön- 
csy Vilmos és 99 társa fdebbezést nyújtott be a 
vármegye törvényhatóságához, a melyet minden 
felekezethez tartozó polgárok aláírtak, a község 
eddigi nagy terheit hozván fel okul. A község múlt 
évi pótadója 90.8% volt. A másik ok az, hogy 
Pestvármegye már 1906-ban megsemmisítette a 
községnek, egy gimnázium felállítására vonatkozó 
határozatát. Azóta a terhek megkétszereződtek. 
Ehhez járul még a község mai rendezetlen volta, 
a mi ismét nagy terhet ró a lakosságra. Agorasztó 
Tivadar főjegyző felolvasta az állandó választmány 
javaslatát, a mely elvileg hozzájárul az építési 
összeg adományozásához, de kiköti, hogy a vég
leges szerződést a közgyűlésnek mutassa be, 
azonkívül mutassa be Gödöllő községe az építési 
terveket és gondoskodjék a fedezetről. Az állandó 
választmány határozata ellen Prónay Dezső báró 
szólalt fel, a ki indítványozta, hogy az ügyet a 
közgyűlés egyenlőre tartsa függőben, mert a köz
ség anyagi viszonyai nem a legrendezettebbek. 
Teleki József gróf is ezen a véleményen volt. 
Héderváry Lehel a kultúra érdekében kérte a 
megye elvi hozzájárulását a létesítendő gimnázium
hoz Fürster Aurél erkölcsi szempontból is kéri a

— Ingatlanvétel. Weiner Lipót kereskedő | 
megvette Lengyel testvérek és Beke Gyula 
tulajdonosoktól ezeknek a Kálmán kenyérgyár 
mellett levő ingatlanát, a mely előbb báró 
Podmaniczky Gyula tulajdonát képezte. Ilir szerint 
az uj tulajdonos a saját kertjével megnagyobbított 
telket parcellázni fogja.

— fl lednynevelőintézet évzáró vizsgái. Az
aszódi leánynevelőintézet junius hó 28-án d. c. 
10 órakor évzáró-ünnepélyt rendez. Az ünnepsé
get megelőzi d. e. 9 órakor a hálaadó istenitisztelet. 
Junius 22, 23 és 24-én lesznek az osztályvizsgá
latok az intézeti bizottság tagjainak jelenlétében ; 
28-án megtekinthetők a polg. iskolai növendékek
nek kézimunkái, rajzai, festményei s a gazdasági 
és háztartási tanfolyam kiállítása.

— Halálozás. Stoff Jánosné szül. czofalvi 
Csia Irén, Stoff János volt aszódi javítóintézeti 
családfő neje folyó hó 14-én Nagyszőlősön 
elhunyt

— flz aszódi óvoda felügyelő-bizottságának 
gyűlése. Az aszódi állami óvoda bizottságának a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által újonnan 
kinevezett tagjai Sárkány László elnöklete alatt 
alakuló gyűlést tartottak, a melyen gondnoknak 
Reiner Józsefet, jegyzőnek pedig Jenes Zelmát 
választották meg.

— népiskolai vizsga. Az aszódi izr. elemi 
iskolában az évvégi vizsgálatot junius 20 és 21-én 
fogják megtartani.

— Elismerés egy jegyzőnek. Verseg község 
képviselőtestülete f. hó 12-én Decsy József 
főszolgabíró elnöklete alatt tartott ülésen tárgyalta 
Acsay Vilmos községi jegyző kérvényét, melyben 
hat havi szabadságot kér, hogy Dány községben 
mint helyettes jegyző működhessen. A képviselő- 
testület, derék jegyzője iránti ragaszkodásból és 
szeretetből a kért szabadságot egyhangú határozattal 
megtagadta, s részére, hogy a községet el ne 
hagyja, Majthényi Károly indítványára évi 500 K 
személyi pótlékot szavazott meg. Bár az összeg 
nem nagy, de az a párját ritkító ragaszkodás, 
mely az ülésen a szeretet re méltó jegyző iránt 
megnyilvánult, fölér az összeg százszorosával; amit 
bizonyít az is, hogy Acsay Vilmos még az ülés 
folyamán visszavonta kérvényét, mert — mint 
mondotta — „szerettei között óhajt működni**.

— Dr. Varrentrapp, porosz egészségügyi 
tanácsos írja: Hashajtósókban való rendkívüli gaz
dagságánál fogva a természetes FERENCZJÓZSEF- 
keserüviz használata mindenekelőtt ajánlható oly 
esetekben, amikor arról van szó, hogy a gyomorba 
csak kis vízmennyiség jusson. — Kapható gyógy- 
tárakban és fiiszerkereskedésekben. A Szétküldési- 
Igazgatóság Budapesten.

— fl Vác—gödöllői villanyos vasutat, a
melyről már több Ízben emlékeztünk meg, a múlt 
héten kellett volna a forgalomnak átadni. Újabban 
azonban ismét üzemzavarok álltak be, úgy hogy 
a vonal megnyitása most már ősz előtt alig 
remélhető.

— mulatság. Az aszódi róni. kath. iskola 
vezetősége az építendő uj iskola javára junius hó 
25-én a javítóintézet melletti Csicsókásban tánc
mulatságot rendez. Kedvezőtlen idő esetén a 
mulatság junius 29-én lesz megtartva.

— Baleset Ornyik Mihály galgamácsai lakos 
f. hó 14-én az erdőből fát hozott, miközben lova 
elütötte és a kocsi kerekei 3 oldalbordáját, kezét 
összetörte és arcának féloldalát teljesen lehorzsolta. 
A súlyosan sérültnek dr. Rácz galgamácsai és 
dr. Gál aszódi orvosok nyújtották az első segélyt.

— fl menetrendről. A május 1-én életbelé
pett uj menetrend kétségtelenül előnyös változáso
kat hozott Aszód községének. Azonban ennek 
dacára sem mondható ez teljesen kielégítőnek, 
mert olyan hiányt tartalmaz, a mely viszont nagyon 
hátrányosan érint minket. Ugyanis Budapestről a 
délelőtt folyamán már 8 óra 35 perckor indul az 
utolsó vonat, ezt követőleg csak 12 óra 30 perc
kor lehet ismét Aszódra utazni. A hiány pótlása 
illetőleg egy uj - -  lehetőleg 10—11 óra között 
Budapestről induló vonat beállítása végett Aszód, 
Hatvan és Gödöllő k teségek kérvényileg fordultak 
a máv. igazgatóságához. Ez azonban a kérvényt 
kedvezőtlenül intézte el és a menetrendet változat
lanul meghagyta. Reméljük, hogy a téli menetrend 
összeállításánál az igazgatóság nem fogja figyel
men kívül hagyni Aszód környékének fontos 
érdekeit, a miért is a fenti községek kérelmüket 
ismételni fogják.

- -  nőegyleti gyűlés. Az aszódi izr. nőegylet 
választmánya csütörtökön gyűlést tartott, a melyben 
kiosztásra kerültek a szokásos évi segélyek. Mint 
máskor, ez alkalommal is kellően gondoskodott 
az arra szorulók segélyezéséről.

— Vizsgák a gymnasiumban. Az aszódi ág. 
ev gymnasiumban az osztályvizsgák junius 12-től
21-ig tartatnak meg. Vasárnap 18-án d. u. 4 órakor 
lesz a torna vizsga a leánynevelőintézet torna
termében, 24-én pedig a záróünnepély.

— flz aszódi iparostanonciskola vizsgája.
Ma délután 4 órakor tartja meg az iparostanonc- 
iskola igazgatósága az évzáró vizsgát, mely alka
lommal a tanulók rajzaiból és iparágukba vágó 
készítményeikből kiállítást is rendez.
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— Öngyilkossági kísérlet. Grűnbaum Simon 
verscgi lakos a fölötti elkeseredésében, hogy nagy 
foki: gyomorbajából nem bir kigyógyulni, a napok
ban egy magányos pillanatban forgópisztolyával 
szájába lőtt. A lövés nem lévén halálos, sebével 
Budapestre szállították. Életben maradásához 
remény van.

— fl leánynevelő-intézet nagybizottságának
ülése. A bányai kér. ev. egyház aszódi leánynevelő- 
intézetének nagybizottsága junius hó 20-án gyűlést 
tart Ez alkalommal az intézet gazdasági növendé
kei próba-ebédet főznek a megjelent bizottsági 
tagok tiszteletére.

— üymnasiumi tanulók kirándulása. Az aszódi 
ág. ev. gyninasiuni növendékei szerdán reggel 
tanáraik vezetése alatt a kisbagi erdőbe tettek 
kirándulást, a melynek örömét azonban az esős 
időjárás megzavarta.

— Ismét egy öngyilkos cselédleány. Nagy 
Júlia, Kaufman Mihály cselédje hétfőn reggel 
lugkőoldatot ivott. Sérüléseivel Budapestre szállí
tották a kórházba. Már több Ízben kísérelt meg 
öngyilkosságot, de a lugkő eddig egy esetben sem 
járt különösebb veszélylyel.

— Halálba kergette a betegsége. Leszák Jó
zsef kartali lakos gyógyíthatatlan betegsége miatt 
felakasztotta magát és meghalt.

— fl postáról. A m. kir. posta általában 
hírneves a pontosságról és az előzékenységről, 
mellyel a közönség irányában viseltetik. Mi aszódiak 
ezt fokozottabb mértékben tapasztaljuk, mert a mi 
jó öreg mesterünk igazán mindenkor szivén viselte 
a közönség érdekeit és bizony sokszor még sza
bad idejéből is áldozott, csakhogy a nagy forgalmat 
kiválóan szorgalmas munkatársaival lebonyolíthassa. 
Egy körülmény azonban mégis megragadta a múlt 
napokban figyelmünket, ami esetleg a közönség 
károsodására vezethet. Ugyanis a közelmúlt na
gyon esős napokon a postát vivő kocsin, dacára 
az igen erős esőnek a csomagok nem voltak 
vízmentes ponyvával letakarva és láttuk, hogy 
a csomagok a vasúthoz érve teljesen át voltak 
ázva. A postacsomagot nem lehet csupa vízmentes 
ládába csomagolni, s így természetesen a postának 
kellene szállításkor a csomagokat az idő viszon
tagságai ellen a lehetőség szerint megvédeni. 
Eltekintve az anyagi károsodástól, mennyi kelle
metlen reklamációtól megmenekül a közönség, de 
maga a posta is, ha kellő gondoskodás történik 
a csomagok megvédésére. Mint fentebb említettük, 
i'merjük kedves postamesterünk jóakaratát és 
reméljük, hogy a jövőben ezen helytelen kezelésen 
segíteni fog.

K ö zig a zg a tá s .
Községi ügyek.

Aszód község képviselőtestülete junius hó 
16-án rendkívüli közgyűlést tartott, a melyen az 
alábbi fontos Ügyek kerültek tárgyalásra.

Egy illetőségi ügy elintézése után Matolcsy 
Kálmán községi jegyző előterjesztette az önkéntes 
tüzoltótestület évi költségvetését, hogy ennek 
alapján a képviselőtestület a község lakosaira a 
tözvédadót kivethesse. Egy korábbi közgyűlésen 
ugyanis határozatba ment, hogy miután az önkéntes 
tűzoltótestület csak oly esetben képes magát 
lenntartani, ha költségeihez a község hozzájárul — 
a hozzájárulás, illetőleg a fenntartási költségeket 
a község háztulajdonos lakosai aránylagosan 
viseljék oly módon, hogy rájuk ennek megfelelően
dd<> vettetnék ki.

Matolcsy Kálmán főjegyző, a ki egyébként a 
lüzoltótestületnek parancsnoka, felolvasta a parancs
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nokság legutóbb tartott ülésének jegyzőkönyvét, a 
melyből kitűnik, hogy a tüzoltótestületnek, hogy 
megfelelően működhessék, évenként 2000 koronára 
van szüksége. A tárgyhoz hozzá szólott Bentsok 
János, a ki sokallotta a 2000 korona költséget és 
a község lakosainak nagy megterhelését látja 
abban, ha ez az összeg rájuk kivettetnék. 
Szerinte a kényszer tűzoltóság elrendelése 
előnyösebb, sem mint hogy a község ily nagy 
összeggel járuljon hozzá az önkéntes tüzoltótestület 
fenntartásához. Matolcsy Kálmán rámutat arra a 
veszélyre, mely a község lakosaira háromolhatik, 
ha a kényszer tűzoltóság létesítése elrendeltetik, 
mert szakképzett tűzoltók hiányában a tűz veszélye 
sem megelőzhető, sem elhárítható kellőképen nem 
lehet. Utána báró Podmaniczky Gyula szólalt fel, 
a ki közbevető indítványt tett oly értelemben, hogy 
a tüzoltótestület parancsnoksága egy mérsékeltebb 
összegben megállapítandó költségvetésnek bemu
tatására kerestessék meg. Az indítványt a képviselő- 
testület elfogadta. Azután az 1911. évi adókivető 
bizottságba bizalmi férfiaknak Weiner Dávid és 
Beke Gyula választattak meg. Az aszódi kör közegész
ségügyi bizottságában viselt tagságukról dr. Gál 
Adolf és dr. Here Ármin lemondván, más tagoknak 
a megválasztása vált szükségessé A képviselő- 
testület dr. Gál Adolfot újból, dr. Here Ármin 
helyébe pedig dr. Galambos Józsefet választotta 
meg. Végül következett a tárgysorozat utolsó 
pontja, nevezetesen az Aszódon felállítani kért 
2-ik gyógyszertár ügye. Ismeretes az egészségügyi 
bizottság határozata, a mely szerint a bizottság 
egy második gyógyszertár létesítésének szükséges
ségét nem látja és igy azt nem is javasolja. Ez a 
határozat a képviselőtestület tagjaival közöltetvén, 
az elnöklő községi bíró feltette a kérdést, vájjon 
a képviselőtestület szükségesnek tartja* e egy 
második gyógyszertár felállítását, vagy nem. A 
képviselőtestület tagjai egyhangúlag a második 
gyógyszertár felállítása ellen nyilatkoztak s igy 
tehát határozatba ment, hogy a községi képviselő
testület egy újabb gyógyszertár létesítését szüksé
gesnek nem tartja.

Eg é szsé g ü g y.

Hónapok óta történik most először, hogy az 
utolsó 8 napban ragályos betegülés Aszód s vi
dékén nem fordult elő. Ezen örvendetes körülmény 
reményleni engedi, miszerint az öt hó óta tartó 
különböző ragályos betegségektől valahára meg
szabadulni fogunk.

A népiskolák egy része már befejezte az 
iskolai évet, a többi iskolák is rövidesen bezárják 
kapuikat s igy reménylenünk lehet, hogy legkö
zelebb teljesen járványmentesek leszünk. Csak ne 
történjék meg ismét, hogy az uj iskolai év meg
nyitására az ország különböző tájairól jövő nö
vendékek hozzák magukkal a ragály csiráját.

K ö zg a zd a sá g .
Sertéshizlalóinkat bizonyára érdekelni fogja, 

ha őket a sertések eladása és vétele alkalmával 
felmerülhető egynémely óvatosságra figyelmeztetjük. 
Vonatkozik ez különösen azon hátrányos követ
kezményekre, a melyek úgy az eladó, mint a 
vevő kárára beállhatnak, valahányszor a részletekre 
is kiterjedő megállapodás fenn nem forog, avagy 

j pedig a megállapodás helyes értelmezéséhez

kétség fér. Leggyakoribb esete az eladó és vevő 
között később támadható viszályoknak az, ha az 
eladó sertésvészen még át nem ment sertéseket 
ad el és a sertések az átadás után vészben meg
betegednek és elhullnak. Az eladót ily esetben 
szavatosság nem terheli, mert a vevő a betegségnek 
az átadás utáni fellépésére vonatkozó veszélyét 
magára vállalta, illetőlegazeladóaz átadásutáni időre 
a sertéseknek egészséges voltáért nem felel. De 
nem felel az eladó akkor sem, ha a sertések 
eladásakor bejelentette, hogy azok a vészen már 
átmentek. Mert szakvélemények alapján megálla
pított tapasztalat szerint a vészen egyszer már 
átesett sertések abba ismételve, sőt fokozottabb 
mértékben is beleeshetnek. Vagyis tehát az átadás 
után beállott vészért az eladó semmiképen sem 
felelős.

Látni való tehát, hogy a vitás kérdést 
mindig az átadás előtti, illetőleg utáni állapot 
szerint kell eldönteni. Viszont azonban felelősséggel 
tartozik az eladó akkor, ha a sertések bár az 
átadás után betegedtek meg és hulltak el, azonban 
a vész csirái által már az átadáskor voltak fertőzve, 
mely körülményt a vevő köteles bizonyítani.

*

— Tenyészállatbeszerzés. Az állattenyésztés 
előmozdítása érdekében a földmivelésügyi minisz
ter a Pestmegyei Gazdasági Egyesületet (Budapest 
vármegyeház) tehenek, üszők és kocák beszerzésé
vel és kiosztásával bízta meg. Feltételek: A tenyész
állatok 5 félévi részletfizetésre adatnak ki olyképen, 
hogy a csökkenő vételár után 3°/o segély adatik. 
A lebonyolítás valamely vidéki pénzintézet utján 
történik olyképen, hogy a pénzintézet nyújt a 

: félnek hitelt. A szállítás és a tehenek és üszők 
egy évi biztosításának költségét a földmivelésügyi 
miniszter segélyképen adja. Csakis simmenthali 
jellegű piros-tarka és magyar fajta szarvasmarha 
szereztetik he. Egy községbe 1 vaggon rakomány
nál kevesebb állat nem küldetik. A feltételek min
den községnek és gazdakörnek inegkü Ideinek, de 
küld az egyesület az érdeklődőknek is. Egyesületi 
tagok előnyben részesülnek.

S ze rk e s z tő i üzenetek .
— üeányegyleti tag A Leányegylet alap

szabályai ezidőszerint jóváhagyás céljából a 
belügyminisztérium aktatömegét szaporitják. Eddig 
tehát azt hivatalosan megállapítani nem tudjuk, 
hogy a havi tagdijak összege 40 avagy 30 fillért 
tesz ki. Tudomásunk szerint azonban a havi 
tagdíj tényleg 30 fillér Hogy eddig 40 fillért 
szedtek be és nem 30-at, azért történt, mert azok, 
akik a tagdijak felvételével meg vannak bízva, 
maguk sem tudtak biztosat és bizonyára arra 
számítottak, hogy az egylet inkább vissza fogja 
fizetni a többletet, — a melyet a tagok egy része 
nagylelkűen talán amúgy is bent hagy, — mint 
hogy a fölös összeget ismét házról-házra járva 
kelljen a tagoktól beszedni.

— Gyalogjáró. Nekünk is tudomásunk van 
arról, hogy a javítóintézet melletti gyalogjárót az 
intézetnek kell karban tartania. Úgy értesülünk, 
hogy az utat a közel jövőben jó állapotba fogják 
hozni, úgy hogy sáros időben is veszélytelenül 
járhatunk majd rajta.
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Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.

K o c h l á c s  L a j o s
„Eatriprise" —  £lsö » s z «  is 4id«K< t» (tll«z is i iillaU t —  Aszíito.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben. 255
Ajánlja magát egyszeríi- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa- 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
míivirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.-------H ullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

B e fő tte s-c im k é k . —  B e fő ző -p e rg a m e n t.

ASZÓDI PETŐFI KÖNYVNYOMDA
: l(onyV I(9tészct, KonyV-, p a p ír -  ás Ird szcrK crcsK ^ áés . :

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű levélpapírokban, 

üzleti könyvekben, irodai berendezési cikkekben. — Készít 

mindennemű magán és hivatalos nyomtatványokat, olcsó 

árban. — Lakodalmi- és eljegyzési értesítések, táncmulatsági 

.*. meghívók stb. a legszebb és legjobb kivitelben.

Gabona m in ta za csk é k . —  P é n ze sb o rité k o k .

Aszódi .Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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