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ASZÓDI ŰRLAP
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfi-nSomdába,i. Fe|e|ös szerkeSz tő : D R ŰLÜCK ADOLF Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivata! Hirdetési 
Aszód, Főút **82. szám. * * ' dijak előre fizetendők.

p  . • '«  úgy látjuk a helyzetet most, hogy fontos Mi sem természetesebb, mint hogy ily
es tehát figyelmen kívül nem hagyható körülmények között nem fogja a felügye

l i  szó esett már e lap hasábjain arról, °^ok nem forognak fenn, amiért is bízvást lőség mellőzni az alkalmat, mely a terület 
miké i válnék lehetővé hogy községünk a remélhetjük, hogy netalán létezhető jelen- célszerűbb értékesithetésére kínálkozik. Nem 
nvári"meleg különösen’ pedig a mérhetet- léklelen körülmények miatt az eszme végre- valamely nagy anyagi előny végett ugyan, 
len porellen kellően védekezhessék.Atervezett hajtása nem lóg hátrányt szenvedni. mégis kétségtelenül értékesebb felhasználá-
módok közül, amelyek egyike-másika komoly Körülbelül nyolc évvel ezelőtt az ál- Sára egy aránylag nagy területnek, melynek 
megfontolás tárgyává téteivén, a község lamvasutak felügyelősége a javító-intézet semmilyen hasznát nem vette. Köz-
képviselőtestületének tagjait is foglalkoztatta, és a vasúti állomás között levő mintegy ségünk lakosságát pedig az esetleg fizetendő 
egyik sem mutatkozott keresztülvihetőnek. kétezer négyszögöl nagyságú területet be- Pénzbeli ellenértéken kiviil hálára is 
A manapság minden dolgok lényegét ké- fásitotta, illetőleg gyümölcsfákkal beültette, kötelezne.
néző pénzkérdés ez esetben is útját állta a Célja kétségtelenül arra irányult, hogy idő- Ennek a területnek befásitása, parki- 
lakoság akarata érvényesülésének; ami pe- vei a vasúti tisztviselőket ingyen, vagy lég- rozása községünknek egy régi nagy hiányát 
dig nagyobb anyagi áldozat nélkül kérész- alább is nagyon mérsékelt áron a háztar- j Pó,olná- Ezt kérné Aszód közönsége az állam
tól vihető lett volna, annak megvalósulását tásukhoz szükséges némely gyümölcsösei! vasutí,k felügyelőségétől — mindenesetre 
egvéh okok akadályozták. Pormentesités, elláthassa. Dicsérendő, nemes cél, amely| figyelemmel a vasúti tisztviselők erde ere. 
utcaöntözés igy közönségünk óhajának hatá- azonban idők múltán elérhetetlenné vált!|a nielYet a magáénak alárendelni semmi 
min belül maradtak, miként a piactér befási- Nem azért, mintha a felügyelőség további körülmények kozott nem kivan, 
tása is Szóval kívánságainkon túl nem jut- gondoskodása köréből kizárta volna a És ha tehát ezt nem sértené, úgy kózsé- 
hattunk, mert teljesítésüket minduntalan oly gyümölcsös kert kellő ápolását, de rajta fjünk elöljáróságának a megfelelő lépéseket 
körülmények gátolták, melyek mint akadá- kiviil álló okokból nem termelhetett mind a | kellene megtennie arra nézve, hogy ez a 
lyok ez idő szerint elkerülhetetleneknek bi- mai napig semmit sem. Mert eddig egyet- terület a közönség használatára átenged- 
zonyultak. len egyszer sem juttathatott a tisztviselők- tessék. Gyönyörű sétahelye lehetne akkor

És hogy mindezek dacára újból fog- nek a termésből, melynek megérésére nem községünknek, a mely a javítóintézet segit- 
lalkozunk a már annyiszor és annyiféléké- is került a sor. Hasznot nem nyújtó terű- ségével azt faval, virággal beültetné, par- 
pen tárgyalt kérdéssel, erre alkalmat szol- let tehát ez, amely igy nem felel meg azon kirozna.
gáltat egy igen helyes eszme, amely itt-ott célnak, amelyért az államvasutak felügyelő- A javítóintézet igazgatósága bizonyára 
felhangzik és amelynek megvalósulása talán sége évenként kisebb-nagyobb anyagi áldó- nem fogja megtagadni hozzájárulását; 
nem is fog nehézségekbe ütközni. Legalább zatot is hoz. i hiszen azzal az intézet érdekében is csele-

_________________  ____________ _ 1 _ _______________________

A f f v a k o r n n k  érdekében. Nem is tetszett ez neki, de ezt a nem-'volt vele szemben. Észrevette ezt Péter csakhamar
gyaKOrnOK. tetszést kárpótolta csakhamar Ellácskával, a főnők és oly pontosan és kitartóan végezte szolgálatát,

ur leányával való megismerkedése. Lehet, hogy hogy fönöke bármint is kereste az okot, hogy 
rta. a ina .rno. ^  állomás elhagyatotlsága, lehet, hogy a leányka egyet üthessen rajta, nem találta azt meg. De

Hej, hogy az apák oly hamar kitanulnak a csodás szépsége okozta, de Péter csakhamar úgy Peti tudott kitartó lenni s közbe meneszlgette a 
szerelemből, hogy oly hamar elfelejtik azokat az vélte, hogy jó neki itten lenni. Lassacskán mind leveleket a nagybácsihoz protekció végett, hogy 
érzelmeket, melyek hol é d e s -h o l kesernyésekbe gyakrabban kereste az alkalmat, hogy Ellácskával segítsen egy kicsit a szekerét tolni. Tálán a 
amelyek nélkül mit sem érne az ifjú é let! Talán találkozhassak. szép szemeinek fényében gyönyör- nagybácsi protekciója, tálán az a körülmény, 
ha a görgői állomás érdemes főnöke gon- ködhessék. Elhatározta magában, hogyha kineve- hogy midőn a forgalmi biztos ur látogatást tett 
dőlt volna az ő 20—25 éves korára, nem mondta zik, komoly kérőként fog kopogtatni főnők urék az állomáson és a fonok urtól^ az ni gyakornok 
volna a hozzá beosztott fiatal gyakornoknak Kiss ajtaján. Szerencséje volt abban, hogy a leányká- felől kérdezősködött, a szigorú fonok ur kénytelen 
Péternek; Pusztuljon a leányom mellől maga nak is megtetszett a jó modorú, kedveskedő esi- volt elismerőleg nyilatkozni, elősegítettek nemileg 
semmi, csak nem gondolja, hogy hozzáadom az nos fiatal ember s kis szöcskéjébe belopózkodott Peti ügyét sö  remélhette, hogy álma, meg fognak 
egyetlen leányomat egy ily poros fülühöz I Történi egy eddig ismeretlen érzelem, lelki szemei előtt nemsokára valósulni. Biztatta is gyakran Ellácskát, 
Pedig ezazon alkalommal, hogy Kiss Peti együtt ta- megnyillottak az ábrándok világának kapui, a fő- aki mar az ó abrándvi agaban a fiatalember 
■állaton egy nyári este kilenc óra után az állomás nők ur egyetlen leánykája szerelmes lett agyakor- jegyesének érezte magat. mígnem közbejött az az 
k's kertjének lugasában Ellácskával, a főnök ur nokba. Igyekezett is eltitkolni Péter, de különösen eset, midőn este 9 arakor a lugasban a fiatalokat 
Wjos halat leányával. Kis Peti már vagy egy hő- hatalmas papája előtt. Ellenkezőleg tett Péter, ki bizalmas együttlétben találta a szigorú fonok ur 
n«P óta bonyolította le 24 órás turnusukban Görgő nem tudta elrejteni szive érzelmeit és léptennyo- megkapta a leanya karjai s a Petinek lelt 
állomás forgalmát, miközben gyakran volt al- mon kifejezést is adott -  néha szinte önkényte- lesújtó kijelentés után felvitte magaval a lakásba. 
•“ Ima gondolkozni afelett hogv őt talán örökös lenül is azoknak, jól esett ez Ellácskának, de ke- magára hagyva a gyakornokot k. csak el ávo- 
ftyaknrnokoskodásra szánták a felebbvalói A legócs- véshhé édesatyjánák, kit mód felett bosszantott a zásuk után tudóit felocsúdni a hirtelen meglepe- 
káhb tehervonatnál is jobban késett az ő kineve- dolog, hogy egy ilyen vasutasgyakornok-féle mer lésből
zés*. amiben talán némileg hibás volt ő is; hej. az ö leánya körül legyeskedni. (Az öreg ha cin,- ™ bal'af ^  ” 1', ' ' • . n
d* k'az, aki saját hibáját he akarná ismerni. Mi- bóráival együtt szürcsölgette a görgői határ .érmé- annak ablakát s nézte a hold által n, gvilag, ott 
k<*Pe.i Görgő állomásra jött, úgy tapasztalta, séf. gyakran esküdözö.t, hogy nem adja vasutashoz sínszálakat, hallgatta a lejtős pályán fedele igyekvő 
ho«y meglehetős mord és szigorú ember a leendő soha a leányát.) Szólni nem szól. semmi, a vonat egyhangú köhögését 
főnöke, kitől „em sokat várhat az előmenelele fiatal embernek, de annál szigorúbb és akurátusabb -  Hat ennek kellet, velem történnie
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kednék. Nem szólva arról, hogy a tisztvi
selők lakásai igy mintegy parkba elhelyezve 
jutnának, a növendékek nevelése szem
pontjából is rendkívül előnyös lenne a 
parknak létesítése. Mert ennek gondozása 
a növendékekre lenne bizva, a kik a 
kertészettel való foglalkozás által lelkűkre 
nemes hatással biró munkát végeznének.

Sétahelyéül szolgálhatna ez a park a 
javítóintézet és vasút alkamazottainak is, 
a kik csak úgy áhítoznak egy kis pormen
tes tiszta levegő után, mint a községbeli 
lakosság. Ugyanazért a vasútnak is ki kellene 
majd vennie részét a gondozás és karban
tartás kötelességeiből. Nem sok az, a mi 
terhelné, hiszen most is gondoskodik a 
terület rendbentartásáról.

Csak meg kell indítani ez iránt a mozgalmat, 
a mely, ha vezetését a községi elöljáróság 
kezébe veszi, eredményre is fog vezetni.

H íre k .

A jelen viszonyok között tehát a leg
jobb és legolcsóbb terület volna ez, a 
mely kiválóan alkalmas sétahelyül lehetne, j

Alig hisszük, hogy a javítóintézet a 
növendékek által teljesítendő munkáért i 
pénzbeli ellenszolgáltatást fog kívánni, de 
ha netalán mégis igy lenne, oly csekély! 
összeget képezne ez, hogy minden nehézségi 
nélkül rendelkezésre fog állni. Egyébként 
a fentartási költségek egy-egy ezen célra 
rendezendő estély jövedelméből bőségesen 
kitelnének. Másrészt a virágkertészet termése 
is értékesíttethetnék, valahányszor a kelleténél 
is több virág lesz. Erre pedig mint bizo
nyosra lehet számítani, ha figyelembe 
vesszük, hogy a javítóintézet vízvezetékkel is 
ellátná a parkot, úgy hogy a gyakori 
öntözés bő termést eredményezne. A termés 
fölöslegéből és ennek értékesítéséből befolyó 
jövedelem is a javítóintézetet illetné.

Ezek szerint — mint említettük — 
aligha lesz akadálya annak, hogy a szóban 
levő területet az államvasutak felügyelősége 
Aszód közönségének sétahelyül átengedje.

— Gróf Ráday Gedeon vármegyénk főispánja 
a múlt héten kedden ismét Kecskeméten volt, a 
hol az egész napot töltötte és teljes részletességgel 
tájékoztatta magát, valamint személyes meggyőző
dést szerzett az eddigi összes intézkedésekről 
és a további teendőkre nézve megállapodott a 
polgármesterrel.

nem lesz aszódi járás. Most már bizonyos, 
hogy reményeinkben csalatkoztunk: Aszód szék
hellyel uj közigazgatási járás létesülni nem fog. 
Múlt heti számunkban közöltük egyik laptársunk 
erre vonatkozó hírét, a melynek valósága most 
kétségtelenül beigazolódott. E szerint hiábavaló 
minden további eljárás, mert eredményre amúgy 
sem vezetne. A napilapok is közölték a belügy
miniszter határozatát, mely szerint a vármegyének 
azt az elhatározását, hogy Aszód székhelylyel egy 
uj főszolgabírói járás állittassék fel, ez idő szerint 
nem hagyta jóvá azért, mert ennek a járásnak a I 
szervezése következtében fölmerülő kiadásokra 
megfelelő költségvetési hitel hiányában — állami 
pótjavadalmazást nem engedélyezhet. — Ilyen 
körülmények között az aszódi járás kérdése jó 
időre ismét lekerült a napirendről.

— Lesz-e latin tanszék ? A „Hatvani Hírlapi
ban olvassuk: Ez a kérdés merül most fel sok 
szülő előtt, hogy lesz-e végre a már évek óta 
szorgalmazott latin tanszék polgári iskolánkban. 
Arról tudunk, hogy az iskolaigazgatóság ebben 
az irányban tett előterjesztést illetékes helyen, de 
hogy milyen eredménnyel, erről nincs értesülésünk. 
Hatvan már annyit áldozott a tanügyért, hogy a 
közoktatásügyi kormány teljesíthetné saját iniciati- 
vájából is a latin tanszék felállítására vonatkozó 
közóhajt.

— már megint megnyitják! Miről lehetne 
másról szó, mint a vác—gödöllő—budapesti

villamosról, melyet már annyiszor készültek a 
forgalomnak átadni, hogy ha egyszer valóban 
meg fogják nyitni, a csalódott közönség talán el 
sem hiszi. Most újra azt hiresztelik, hogy a meg
nyitás immár küszöbön van. Augusztus 15-ike a 
terminus, a melyre azt jelzik, mert elkészültek a 
kábelfektetésekkel s minden rendben van. Termé
szetesen, mint a többi megnyitási dátumokat, úgy 
ezt sem tarthatják meg s a villamos augusztus 
közepén nem fog megnyílni. A máv. által végzendő 
motorpróbákat még nem tartották meg s mig 
ezen is túlesik a társaság, jó időbe fog telni. 
Valószinü — mint a kereskedelmi miniszter jelezte 
is a parlamentben képviselőnk interpellációjára — 
a vasút megnyitása késő ősszel, szüret táján fog 
megtörténni.

— Katonaság Domonyban. Az ez idő szerint 
a főváros környékén gyakorlatozó katonaság 
Domony vidékén tartott a múlt héten nagyobb 
gyakorlatot. A községben a II. honvédgyalogezred 
katonái voltak elszállásolva. Ott volt Domonyban 
Klobucsár táborszernagy is.

— 100 büntetés az utcai járda nem öntözése 
miatt. Monstre tárgyalást folytatott a napokban 
Kalló Antal váci rendőrkapitány. Ez ugyanis a 
szabályrendeletre hivatkozva elrendelte, hogy a 
nyári időszakban, az esti órákban tartozik mind
egyik háztulajdonos a háza előtt elvonuló járdát 
felöntöztetni. A rendeletnek volt is foganatja, nem 
is. A rendőrök szétmentek a városban s egymás 
után írták fel azoknak a háztulajdonosoknak a 
neveit, kik a figyelmeztetésre sem öntöztették a 
a járdákat. Éppen száz házigazda került a rendőr- 
kapitány elé, ki négy-négy korona bírságot rótt 
ki rájuk azzal a kijelentéssel, hogy legközelebb 
már száz koronás lesz a birság. Hasonló rendelet 
talán több eredménnyel járná Aszódon, a hol 
ugyancsak kevés gondot fordítanak a járda 
tisztántartására.

Az igazi FERENCZ JÓZSEF -keseriiviz az 
összes hashajtó-szereket természetes, erőteljesen 
oldó ereje folytán túlszárnyalta már. Ezt bizonyítja 
Cantani tanár, a langes/ü kutató is, mikor azt 
írja, hogy a természetes „Ferencz József-keserüviz 
nemcsak mint könnyű hashajtószer nyilvánítja 
hatását, hanem lassankint olyannyira javítja a 
gyomormüködést, hogy teljesen pótolja a karlsbadi 
vizeket! Kapható győgytárakhan és fiiszerkeres- 
kedésekben. — A Szétküldést Igazgatóság Buda
pesten.

gondolta Péter, miközben az esti h(is szellő 
íidiiöleg simogatta homlokát, mely forró volt és 
halántékán lüktetett.

Igen, most már tudatában volt annak, amit 
tett, de hibáztatni nem tudta magát egy cseppet 
sem. Elvégre, ha százszor is szolgálati főnöke az 
imádott leány apja, ő mégis szive szerelmes 
suttogására fog hallgatni.

Felcsapta fejében sapkáját és lesietett a 
szobából. Az állomáson csend volt. Péter szinte 
nesztelen léptekkel vágott neki a portól fehér 
ors/águtnak.

Észre sem vette, hogy beért a faluba. Itt-ott 
még fenn voltak az emberek. Egy ház előtt a 
tulipános kis kert padján egy párt látott,
amint szerelmesen egymáshoz simulva suttogtak.

Péterben felébredt az irigység. Elkeseredve 
gondolta, hogy miért szabad ezeknek boldogoknak 
lenni és neki . . .

Gondolatai közben zeneszó és ének ütötte 
meg a fülét. A falu korcsmájához ért, hol nehány 
mesterlegény mulatozott inkább megszokásból, 
mint kedvtelésből.

Péter gondolt egyet és belépve, letele
pedett egy asztalhoz. Nem volt ő korhely 
soha, de most érezte, hogy innia kell, hogy 
borba fojtsa nagy bánatát.

Egy palack bort rendelt, melyet gyors egy

másutánban követett a többi. Csakhamar körül
vették a cigányok és Péter tenyerébe hajtott fejjel 
hallgatta az édes-bus melódiát :

„Csak egy szép lány van a világon".

*

Éjfél után az akácfás vasúti állomáson, a 
szép leány ablaka alatt sirt a hegedű boldogságról, 
elvesztett szerelemről.

Péter pedig mintegy elrejtőzve egy hatalmas 
akác törzse mellett neki támasztotta az érzelmeitől 
és bortól mámoros fejét és behunyt szemmel 
hallgatta a zenét.

*

Miért is követi a mámoros éjszakát a józanság 
reggele!

E gondolattal lépett másnap reggel Péter 
az irodába, hogy szolgálatát teljesítse. Tudta jól, 
hogy minek tette ki magát és el volt készülve a 
legrosszabbra. Emelt fővel várta a közelgő 
zivatart.

Hirtelen belépett főnöke, Péter megrezzent 
egy percre, aztán szertartásosan haptákba vágta 
magát, elszántan nézett főnöke szemei közé.

De mi az? Álmodik-e vagy még mindég 
mámoros? A szigorú, mord ember barátságosan 
fogadja a köszönését, arca szelid, derűs, mint a

nyári reggel, majd karonfogja Péterünket, 
szobájába vezeti és Íróasztaláról egy iratcsomót 
nyújt át neki e szavakkal:

Itt van fiam a kinevezése, ma hajnalban 
jött, mától fogva hivatalnok lesz, felvarrhalja a 
csillagot is és . . . és . . . nem bánom, Isten 
neki, ha annyira szereti a leányomat, hát legyen 
a magáé, de továbbra is becsülje meg magát.

Péterrel nagyot fordult a világ. Talán 
hányát esik e pillanatban, ha meg nem ragadja 
fellebbvalőja feléje nyújtott kezét, melyet aztán 
hálásan megcsókolt, szemeiből pedig szivárogtak 
a boldogság könnyei. E pillanatban mintegy 
tervszerűen toppant be az ajtón Ellácska s csengő 
hangon kiáltotta;

— Apuskám a reggeli készen van.
Jól van lányom, megyek — szólott 

az öreg — s ti pedig gyerekek legyetek bol
dogok.

Ellácska e szavakra fülig elpirult s a követ
kező pillanatban, ott a főnök ur hivatalos helyi
ségében, boldogan siettek a fiatalok egymás 
karjaiba.
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\7issza a börtönbe. Mór József 21 éves 
kartali legény, aki nemrég ülte le harmadfélévi 
börtönbüntetését, tegnap összeveszett Kocskai Ist
vánnal és zsebkésével úgy összeszurkálta, hogy a 
szerencsétlen ember haldoklik. A gyilkost letartóz
tatták.

Adómentes bormérés A szőlősgazdákra 
nézve igen fontos határozatot hozott most a 
közigazgatási bíróság. A bortermelő, ki borát 
nagy mennyiségben eladni nem képes, vagy nem 
akara és a zárt palackokban való eladást jobbnak 
tartja, úgy, ha erre a kir. pénzügyigazgatóságtól 
engedélyt kér, uj forgalmi adót fizetni nem tartozik, 
nijvel bora már földadóval van megterhelve és 
igy ugyanazon adóalanynál ugyanazon jövedelem
nek kétszeres megadóztatása állana be.

— Telik — nem telik Arra a cifra nyomo
rúságra, amelyben ma legtöbb ember él, jellemző 
anekdotát hallottunk. Egy szép asszony, aki szeret 
divatosan öltözködni, állandóan a férje nélkül 
jelent meg a társaságokkan. Ha sétálni ment, ha 
bárhová ment, a férje sohasem volt vele.

Egyszer megkérdezte valaki:
— Hogy van az, nagyságos asszonyom, hogy 

a kedves férjét nem látjuk soha?
Mire az asszony sóhajtva igy felelt:
Sajnos, nem mehetek vele sehová, mert az ő 

jövedelméből csak nekem telik ruhára.

Ha a vonatban felejt valamit A m. kir. 
államvasutak kiadott uj rendelete szerint az utazó 
közönség a vasúti állomásokon felejtett tárgyakért 
a következő állomásokon díjmentesen táviratozhat. 
A leszállási állomásokon a forgalmi hivatalnok a 
káros jelentkezéseket köteles fölvenni s jegyző
könyvbe venni az elveszett tárgyat és távirat utján 
intézkedni annak visszaszerzése érdekében.

K ö zig a zg a tá s.

Községi ügyek.

Pénteken délután tartotta Aszód község 
képviselőtestülete folytatólagos közgyűlését, 
melyet az előző szombaton a napirendre 
tűzött ügyek nagy számánál fogva befejezni 
nem lehetett.

A tárgysorozat I. pontja a tüzoltó- 
szertár építésének ügye volt. Az elöljáróság 
a Konkoly Imre által készített tervnek 
elfogadását ajánlotta. E szerint a szertár 
a fedéllel ellátandó mázsaháznak a folyta
tása lenne, a melyben az őrtanya is elhe
lyezést találna.

A testület többsége azonban eléggé 
nnn dicsérhető módon a javaslatot szépé
szeti okokból nem fogadta el és azon 
álláspontra helyezkedett, hogy a piacteret 
semmiféle, tehát még az oly fontos tűzoltó- 
szertár építésével sem engedi elcsúfítani, 
hanem annak felállítása végett más niegfe- 
lelo helyről kellene gondoskodni. Brüll 
Soma ezért azt ajánlotta, hogy a Weiner 
Lipot féle telken építtessék fel a szertár 

ha a/, bármi okból nem volna lehel- 
sW s, úgy a Krausz Antal háza mellett 
elterülő telkek egyikét kellene a szertár 
eéljara niegvásorolni. Ezzel szemben Matolcsy 
Kálmán községi jegyző mint tűzoltó
parancsnok rámutatott arra, hogy sem a

Weiner féle, sem pedig a Krausz Antal 
háza mellett levő telkek egyike sem felelne 
meg a szertár céljának és azt ajánlja, 
hogy ez a piactérnek az Aszódi takarék- 
pénztár háza előtti részén építtessék fel 
oly módon, hogy a szertárnak mind a két 
oldalon legyen bejárata. A képviselőtestü
let ezen utóbbi javaslathoz járult hozzá 
olykép, hogy az elöljáróságot egy ezen 
javaslat értelmében készitendö uj tervezet 
és költségvetésnek 8 nap alatt leendő 
beszerzésére utasította. Megemlítjük még, 
hogy a szertárnak a takarékpénztár előtti 
téren leendő felépítése folytán az ott 
végigvonuló árok szükségképen be lesz 
fedve, valamint hogy a szertár tetejének 
a magasságát kellően redukálni fogják és 
ezért vasbeton tetővel ellátni. A szertár 
folytatásaként a leánynevelő-intézetig eláru
sító bódékat fognak építeni.

A tűzoltó-szertár ügyével kapcsolatosan 
tárgyalás alá került a tiizvédadó is, illetőleg 
a községnek a tüzoltótestület fentartási 
költségeihez való hozzájárulása. A tüzoltó
testület a múlt alkalommal évi 2000 korona 
segélyt kért, a mely összeget azonban a 
képviselőtestület tulmagasnak tartván, a 
tüzoltútestületet költségeinek kisebb összeg
ben való megállapítására kérte fel.

Ezen határozat folytán a tűzoltó testü
let parancsnoksága csütörtökön tartott ülé
sében azon megállapodásra jutott, hogy a 
község megterhelésének kímélésére való 
tekintettel évi 1500 kor. hozzájárulásával 
megelégszik. A parancsnokság ezen határo
zatát Matolcsy Kálmán a képviselőtestület
tel közölvén, ez kimondotta, hogy az 1912 
évre 1500 korona segélyt irányoz elő a költ
ségvetésben, 1913. évtől kezdve pedig a 
testületnek mindenkori kiadásait fedezi, akár 
ezek 1500 koronánál kevesebbet, akár pe
dig esetleg többet tennének ki. Húsz koro
náig a tüzoltótestület parancsnokának, azon- 
felüli összeget 100 koronáig az elnöknek 
utalványára a község pénztárnoka fog ki
fizetni. Száz koronán felüli összegnek ki- 
utalványozása azonban csakis a képviselő- 
testület határozata alapján történhetik.

Az ártézi kút létesítésére vonatkozólag 
a képviselőtestület szintén elfogadta az elő
terjesztett javaslatot, hogy az a piactéren 
építtessék fel és felhatalmazta a községi 
elöljáróságot az árlejtési feltételek megálla
pítására, kiírására és megejtésére, amely 
azonban a községgel szemben csak a kép
viselőtestület jóváhagyása után válik köte
lezővé. A kút helyének megállapítása szem
pontjából az államépitészeti hivatalnak vo
natkozó rendelete irányadó, a mely azt az 
állami ut baloldali szélső árkától öt méter 
minimális távolságra engedélyezte.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 
1912 évtől kezdve a most meglevő 2 éjjeli 
őr mellé még kettőt alkalmaz, úgy hogy 
ezentúl a községi lakosok éjjeli őri szolgá
latot teljesíteni többé nem lesznek kényte
lenek.

Végül Perényi Rezső tanonciskolái 
igazgató indítványa értelmében az iparos 
tanonciskolái bizottság tagjainak a követ
kezők választattak meg: Beke Gyula, Bulla 
Lajos, Bentsok János, Chugyik Pál, Dia- 
mant Márton, Haulits Antal, Haulits Ödön, 
Hoslinger Gyula, Huszerl Ignác, Joó Antal, 
Matolcsy Kálmán, Némedy Béla, Rausz 
István, Sárkány László, Strompf László, 
Schreiber József, Szabó Lajos, Urbán János, 
Vas József és Walla Ákos. — Ezzel a gaz
dag tárgysorozat minden pontja elintéztet- 
vén, a gyűlés befejeztetett.

— Központi választmányi ülés. A vármegye 
központi választmánya tegnap szombaton d. e. 
11 órakor a Vármegyeházán ülést tartott, melyen 
az uj kataszteri munkálatok folytán Szód község
ben az országgyűlési képviselő választási jogo
sultság alapjául szolgáló földadómininium megál
lapítása került tárgyalásra.

K ö ze g é szsé g ü g y.
— Ragályos fültőmirigylob. —

Nem is tűnik fel a közönségnek, hogy 
mostanában látunk az utcán gyermekeket felkötött 
állal, egyeseket, szélességében megnagyobbodott 
arccal, ezek baja fültőmirigylob, s mivel ezen baj, 
mint jelenleg, ragályos jellegű, a kór neve „ragályos 
fültőmirigylob.-

E bajban gyermekek, a második életévből a 
tizedikig betegülnek meg, felnőttek ritkán, öregek 
a bajt soha sem kaphatják meg. Elterjedésében 
nincs sem hely, sem évszakhoz kötve, iskolákban 
ha fellép s az izolálás nem történik meg kellő 
időben, a növendékek több mint 50 %-a meg
kaphatja a bajt.

A ragályosság a beteg lehelletében s a száj 
váladékában van.

A betegség kitörését több napi roszullét 
előzi meg, étvágytalanság, bevont nyelv, nyugtalan 
éjjeli álmok, majd kisebbfoku láz jelentkezik, az 
állkapocs mozgása fájdalmas, majd 5—8. napon 
a fültőmirigyláj duzzadni kezd, a duzzanat gyor
san terjed mell- és felfelé, egész az arc közepéig.

A daganat felett a bőr feszes, fényes, átterjed a 
nyak s állalatti mirigyekre, ennek folytán a hang 
orrhangu lesz, a légcső nyomsása folytán nehéz
légzés lép fel.

A láz ritkán terjed 39 fokon túl, de ezen 
láz mellett is már a kis betegek, aluszékonyak, 
ránggórcsöket kapnak.

A betegség tartama különböző, a 7-ik 
napon a láz többnyire aláhagy, a daganat 
puhább s mindinkább kisebb lesz s 14 nap alatt 
a többi tünetek is megszűnnek.

A betegség kimenetele általában jóindulatú, 
mirigykeményedések ritkán maradnak vissza, a 
betegségen egyszer átesve, hasonlóan a többi 
ragályos betegségekhez ismétléskor immunizál.

A gyógykezelést az orvos határozza meg, 
inkább langyos, mint hűvös borogatásokat alkal
mazva a megnagyobbodott mirigyekre, s ha 
várakozásunk ellenére a mirigyek elgennyednének, 
azok óvatosság mellett megnyiiandók lesznek.

Egy 1894. évi belügyministeri rendelet értel
mében a járványos fültőmirigylob a ragályos 
betegségek közé soroltatván, annak hatósághoz 
történendő bejelentése elrendeltetett.

Évtizedek óta történik most először, hogy 
egy a községünkben fellépett járvány több 
mint 6 hó óta tart; néhány heti szünet után az 
elmúlt héten ugyanis újból roncsoló toroklob 
lépett fel 3 esetben, ezek közül egy halálos 
kimenetelű volt.
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Menetrend: Budapest—Aszód Hatvan és vissza.

€gy Vagy Hét borfia
azonnal felvétetik fővárosi nagvjvendéglőben.

36 bánásmód és szép kereset biztosit- 

tátik. Felvilágosítást nyújt a kiadóhivatal.

ÜrVcrbi hirdetmény.
Az aszódi máv. áru rak tárban folyó 

évi augusztus 7-én délelőtt 9 órakor

=  négy láda HóHuszzsir =
fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából: 
Balázs s. k.,

máv. állomásfőnök.

D É N E S  J E N Ő
VAS-, FŰSZER- és GYARMATÁRU 
NAGYKERESKEDŐ ♦  A S Z Ó D .

Szolid bevásárlási forrás!

T ö b b  la k á s s a l
biró ház olcsón eladó. Cím megtudható 

a kiadóhivatalban.

K o c h l á c s  L a j o s
„£ntreprise“ —  Oső Aszód ís Vidéke temetkezési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben. 255
Ajánlja magát egyszerii- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy 
Ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszoruk, 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. —

A S Z Ó D I  » P E T O F I»
K ö n Y v n Y o m o f l
KÖITOKÖTÉSZET, KönYV-. PflPIR- 
:: ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS. : :

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

£ Ajánlja dúsan felszerelt ♦
»  raktárát mindennemű le- 4

£ vélpapirokban. üzleti köny- J
a vekben, irodai berendezési
»  cikkekben, o Készít min

dennemű magán- és hiva
talos nyomtatványokat, ol
csó árban, c Lakodalmi- 
és eljegyzési értesítések, 
táncmulatsági meghívók st. 

a legszebb kivitelben.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

328 hold szántó és rétföld
hozzávaló kastéllyal és gazdasági 

épületekkel együtt eladó. — Cint a 

:: kiadóhivatalban megtudható. ::

Ha bármit

eladni vagy venni
óhajt, hirdessen

az Aszódi Hírlapban.

= i|zlctiegnyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy

Aszódon Fö-ut 5 0 1 . jz. a.
a Waldmann-féle házban

tnószáros és 
h cn tísá ra -iizh tc t

nyitottam. Szolid kiszolgálásom
mal igyekszem a mélyen tisztelt 
közönséget kielégíteni, miért is 

kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S ra m k ó  Gyula
mészáros- és hentes.

Aszódi „Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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