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ezenkívül a napközben a községi tisztviselők akkor aztán joggal mondhatnánk, hogy 
Közbiztonságunk. által reájuk bízott hivatali teendőket végzi, közbiztonságunk kielégítő.

Aszódon, amely községben központi Harmadsorban juthat csak hozzá tulaj- Ebben az esetben ugyanis 2 rendőr 
fekvésénél továbbá állandóan lüktető fór- donkéPPeni feladatának teljesítéséhez, az állandóan nappali, kettő pedig éjjeli szol
galmánál 'fogva az idegenek nagyszáma őrködéshez; amire nagyon sajnos -  vajmi gálától teljesítene, Így teendőit mindenik 
nap-nap után megfordul, s amely községet kevés ideÍe fut’ leKfelíebb estefelé posta- pontosan elvégezhetné, kellő pihenésre ideje 
a gyanús egyének különös előszeretettel illdi,ás után- amikor a napi szaladgálásban volna, tehát a legmesszebb menő pontosság 
keresik fel, -  időszerű ezt, a mindenkit már telÍesen kimerüU- ,öle megkövetelhető; s a  mi megint fontos:
egyaránt érdeklő fontos kérdést szőnyegre Ez a nappali szolgálat, most vegyük tisztán rendőri szolgálatot végezne, mert a
hoznj a másikat, az előbb említettnél tulajdon- jelenleg idejének 90”/o-át igénybe vevő

Mindenekelőtt is le kell szögeznünk képpen sokkal terhesebb, veszélyesebb és kézbesítést az alkalmazott kézbesítő teljesi- 
azon ténykörülményt, hogy"ét föbö" fontosabb éjjeli szolgálatot. tené, a be.sőszolga pedig a hivatalos
rendőrségünk, — bármily igyekezettel telje- A két rendőrnek, akár volt éjjeli őrsé- he,yiségek takarítását, dobolásokat végezné,
sitsék is kötelességüket rendőreink, — a gén akár nem, a nap minden órájában ezenk,vül a hivatali személyzetnek rendel-
közbiztonsági szolgálat olyatén ellátására, nappali szolgálatot teljesítenie kell, s igy kezésére a,,ana-
amely minden kívánalmat kielégítsen, elég- miután minden második nap éjjel őrségen van, Hiszen ha figyelembe vesszük, hogy 
télén ! magát kellő idő hijján soha ki nem pihen- Aszóddal lélekszáni, forgalom, terület és

Nézzük csak közelebbről, hogy a heti s igy egyáltalán nem lehet megütközni, mas egyéb tekintetben egy napon nem
két rendőr napiteendői miben merül- ha éjjelenként elnyomja az álom, a soros is említhető kisebb falukban 3 főből álló
nek ki? őrség pedig él az alkalommal és szintén rendőrséget szerveznek, ezen felül egy házi

Elsősorban is kézbesítők; egyikük a el-elszundikál. szolgát is alkalmaznak (ott van Mogyoród),
naponta 50drbban érkező bírósági íigyira- Ilyen körülmények között nálunk az éjjeli akkor képtelenség be nem látnunk a lét
tokat, — másikuk pedig az ugyanolyan őrködés, tehát a köz- és vagyonbiztonság szam szaP°rhás feltétlen szükségességét!
summában kapott közigazgatási darabokat, kielégítőnek egyáltalán nem mondható. Maga a községi közigazgatás is meg-
idézők, büntető-parancs, fizetési meghagyás, Ennek oka pedig tisztán és kizárólag a érzi a létszámhiányt, mert a jelenlegi álla- 
stb. kézbesíti. rendőri létszám elégtelensége. P°* niellett rendszeres munkabeosztásról

Másodsorban csendőrökkel, bírósági Aszódon legalább 4 főből álló, tisztes- beszélni sem lehet! 
és községi végrehajtóval, vagy valamely ségesen fizetett rendőrségre, egy kézbesi- A 4 rendőri állás szervezése esetén
összeíró közeggel mint hatósági tanú eljár, tőre és egy belső szolgára volna szükség, az éjjeli őrködést 2—2 fizetéses éjjeli őr

egész melegét. Nem éppen fiatal leányoknak való alig hallották, tankönyveit néha napokig fel sem
^ £ | >2 } f | £ § y j n ! u £ Q §  f l á S Z *  v°h  3Z igaz, de azok sem olvashatják mindég a nyitotta s ha nem oly jóságos nénik azok az

&  * „szentek követését" és vajmi keveset vétett Ilonka apácák, a bizonyítványba ötösök is bele kerültek
Irta: Kallina Ernó. a mora| e||eílf ha Jókai regényei közül azt is volna. Olyankor ha egyedül lehetett Ilonka kis

, . elolvassa, amelyben rózsás szerelemről és emésztő leány szobájában, akkor elővette a kedvenc regényét,
Ilonka még csak 16 éves volt, midőn végleg yan s2(  ̂ hogy százegyedszer is elolvassa azt, amit talán

' UCS“' ",ondoM annak a M" lnár- Ulcal k °"'w . ko M ennek a regénynek a főtárgya, hogy már kívülről is tudott. Ilyenkor arca forrón égett,
k Kas épületnek, ahol komoly tiszteletteljes angol fja(a| ,eá kát akj mé„ a|j„ e„y par napja lángrózsákat festett alabastrom bőrére a titkos

^asszonyoktól a tudományokat magába szívta. f első’ hosszú szoknyát, elröpit a vágy s kis szive hangosan dobogott. Mamája
Valami nagyon sok azonban meg sem volt a tudomá- rózsafelhős Olaszországba Meiitone 'átta a nagy változást és hiába kutatta az okát,
nyok különböző fajaiból Ilonka selymes hajú fejében, 8 * . . .  4 ^ ... . ieafeliebb csak evanitotta hocv leánvkáia
de hisz minek is annak, aki szép is. kedves is -'arancs ligete, köze és pedig nem a mamájával. ^  csak gyanította, hogy leánykája

. . . .  , . r. . . .  hanem euv  méc félig idegen férfivel, akit sokan „szerelmes .
c ^ m ^  min, .boldog férje,- irigyelnek. Té, volt ekkor Gyanúja arra az egy pár rokon vagy közeli

M .. . . \ „ ' . . .  ngkm éppen, ködös szürke decemberi délután, mikor ismerős gimnazista és jogasz ficsurra irányult,rrrsjs'jss.t: z  • .... . .... .... .... -
az édes anyját, de hát ő inkább szerette a szálUngóz.ak a hopihék és a sarkon álló v.rágarus volt e gyanu.
regényeket és egyéb értékes olvasmányokat, mint leányka d,dere« ve szorongatta a melegházból ók mondhattak volna meg ez. legjobban. 
Vagner fizikáját vagy Suták mennyiségtanát. « • » « “« virágait. Ilonka sokszor nézte az ablak- Ilonka szerelmének tárgya csak eszmény volt, 

Sokszor órákig is elbújt olvasmányai között bdl ezt a leánykát sajnálkozva hogy szegény- Csak novellabeh alak. Kekszemü szó e hajú,
s ilyenkor azután napokig azok hatása ala„ kének egész nap ott kell állam és talan regényeket nlagas, karcsú fiatal ember s Alfréd vol a neve.

állott. Szólalan volt, magába zárkózott s gondola- seI1' <,lvashat ™  MnJ * ro '  J e «  f“rró C<SÓkkal onka
tainak élt. Igen, egy bájos leányka a gondolatainak. Most is, hogy letette a könyvet, rá eselt az ĝr> aj ál, mi on ej oru I a v losra s on a
Ámde ezeket nem lehetett kifürkészni, ezek a első tekintete, majd virágjaira s ez éppen elég hófehér párnái közé hajtotta szőke fejecskéjét s
ti'kok titkai maradtak. volt arra. hogy valami titkos erő magával ragadja megjelentek előtte abrand képe,. S ha elnyomta

Bgy alkalommal ismét egy érdekes regeny képzeleteit oda abba a világba, melyet oly élénk a? |a'" "  rendszerint folytatta, ahol az imént 
került a kezébe. Egy jóságos, szelíd, kékszemO színekkel festeti le Jókai az ő regényében. E ^
bácsi irla ezt a legényt; beleöntve szivének naptól fogva Ilonka teljesen megváltozott. Szavát Így élt ábrándjainak Ilonkas egészen boldog
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eredményesen elláthatván, soros éjjeli őrök 
alkalmazása (amely rendszer mellett éjjeli 
őrködés van is, nincs is) feleslegessé 
válnék, de mentve volna a község attól az 
eshetőségektől is, hogy 4 éven át állan
dóan itt lakó, — idegenből bevándorolt 
egyén és családja illetőséget szerezve, 
elszegényedése esetén a község terhére 
szorul!

E tekintetben pedig éppen Aszód köz
ségnek sajnos tapasztalatai vannak.

De térjünk át most már az alkalma
zottak javadalmazására.

A mostani két rendőr évi 600 korona 
fizetés, továbbá ruházatért, a kisbiró pedig 
300 korona fizetés és ugyancsak ruházatért
szolgál.

Kétségtelen, hogy ez a fizetés a hova
tovább fokozódó általános drágaság köze
pette kevés; a rendőröknek, akik 
családos emberek, anyagi gondokkal kell 
küzdeniük, a kisbiró pedig a ki legény 
ember lévén, szüleinél lakik, nem keres 
annyit, amennyit keresne atyja mellett, 
mint annak segítő családtagja s amellett 
éjjeli munkát nem kellene végezniük.

Ma a közönséges napszám napi átlaga 
3 korona s nagyon jól tudjuk, hogy ezért 
milyen munkát kapunk,; inig a boltokban 
és egyéb üzletekben alkalmazott hónap
számosok havi 80 koronát keresnek!

Biz ez sehogy sem áll arányban annak 
a rendőrnek a fizetésével, a ki éjjel nappal 
szolgálatot kénytelen teljesíteni s emellett 
testi épsége és élete is állandóan veszély
nek van kitéve.

Ma a legközönségesebb napszámos is 
megkeresévente8—900koronát, ennél kisebb 
fizetés tehát a minimálison alul áll; már 
pedig csak megfelelően javadalmazott és

olyan közegétől kívánhat a község tökéletes 
munkát, a ki a reábizott feladatok megol
dására kellő idővel rendelkezik.

Ez esetben lesz közbiztonságunk is!

összpontosítási gyakorlatai voltak akkor Kartal 
vidékén, mely alkalommal Aszódon tartózkodott 
Klobucsár táborszernagy, a honvédség főparancs
noka, Balázs altábornagy, kerületi parancsnok és 
Hadfy vezérőrnagy, dandárparancsnok.

M  —  y .

H íre k .
— A gödöllői járási jegyzők egylete folyó 

hó 10-én d. e. 10 órakor Fridrik Béla egyesületi 
elnök vezetése mellett Gödöllő község tanácster
mében közgyűlést tartott, mely alkalommal a 
következő határozatokat hozta: 1. Kimondotta,

; hogy miután Pestvármegye törvényhatóságának 
j azon határozata ellen, mellyel a jegyzői nyugdij- 
' alapba a lakbér, illetve a természetbeni lakás 
bérértéke fejében 600 korona beszámítását elha
tározta, Pestvármegye területén működő egynéhány 
olyan községi jegyző, akiknek lakbére a 600 koronán 
jóval alul van, felebbezéssel élt, — a vármegye 
határozatának helybenhagyása érdekében a m. 
kir. belügyminiszterhez a vármegye területén mü-, 
ködő jegyzők sorából monstre küldötts< 
tése iránt az összes járások jegyzői 
megkeresést intéz. 2. A vármegyei jegyző egyesület 
alapszabályainak módosítása iránt a vármegye 
törvényhatósági bizottságának előterjesztést tesz.
3. Az egylet 1910. évi zárszámadását jóváhagyta.
4. Bicskey Gyula Csömör közs. jegyző indítványára 
elhatározta, hogy a létesítendő „Erzsébet- országos 
jegyzőárvaház költségeinek fedezése céljából ren
dezett tárgy sosrjáték sorsjegyeinek elárusitása 
iránt a lehető legnagyobb arányú mozgalmat 
indit. 5. Végül Szegedy Albert rákoskeresztúri 
főjegyzőnek a nyugdíjügy rendezése körül kifejtett 
fáradságos és eredményes tevékenységéért jegyző
könyvbe iktatott köszönetét nyilvánította. A gyűlés 
után a „Nagy Krumplidban kedélyes közös ebéd 
volt, melyen Decsy József főszolgabiránk is 
résztvett.

— Hz aszódi m. kir. javítóintézet kocsigyártó 
ipari tanműhely kibővítési munkálatai elkészítésé
nek biztosítása céljából f. évi julius hó 28-ik nap
ján d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytár
gyalás tartatott. Az építkezés teljes munkálataira 
Schreiber Gyula építési vállalkozó nyújtott be 
ajánlatot, azonkívül egyes részlet munkára helybeli 
iparosok is pályáztak. Minthogy a minisztérium 
által engedélyezett 128.000 korona költséget a 
Schreiber cég ajánlata több ezer koronával meg
haladta, tudomásunk szerint a fenti munkálatokra 
uj versenytárgyalás fog hirdettetni.

— A villanyvilágítás ügye ismét egy lépéssel 
előbbre haladt. A múlt héten tartott közgyűlésen 
Gödöllő község képviselö-testülete hozzájárult a 
villanyvilágításnak Aszódra való vezetésére vonat
kozó szerződés megkötéséhez. így tehát — tekintve, 
hogy a szerződő községek határozatai a vármegye 
őszi közgyűlésén kerülnek tárgyalásra és nyernek 
előreláthatólag jóváhagyást, még ez év folyamán 
hozzá lehet fogni a szükséges munkálatok meg
kezdéséhez. Itt kell megemlitenünk azt is, hogy 
az ivlámpák — tekintettel ezek nagy költségére 
— elmaradnak.

— Jubileum Réh József hatvani postafőnök 
augusztus 2-án ünnepelte államszolgálatának 40-ik 
évfordulóját. Az Ünnepélyen részt vett Hatvan 
közönsége igen nagy számban, továbbá a posta- 
hivatali személyzet és a postaigazgatóság képvise
letében Grőber Béla budapesti postaigazgató. A 
hivatali személyzet, a hatvani kereskedők és a 
távírda és a távbeszélő szerelő személyzet Ízléses 
kivitelű emléktárgygyal tisztelték meg a jubilánst 
a nagy nap emlékére. Este fényes bankét volt, 
melyen 150-en, köztük több hölgy is vettek részt. 
Az első felköszöntőt Grőber Béla postaigazgató 
mondotta, ki szép szavakkal méltatja a jubiláns 
maradandó érdemeit, felolvasta és átadta az 
ünnepednek Demény postaföigazgató elismerő 
levelét.

— Kerítés eltávolítás. Körülbelül két hónapja, 
hogy a javítóintézet konyhakertjét, a volt Zöldfa

volt. Barátnői „kis álmosának csúfolták s ifjú 
udvarlót kőszívűnek tartották.

Alikor az iskolának vége volt, mamája 
csomagoltatott s elvitte leányát egy pár hétre 
üdülni a gömöri fenyvesek közé.

Ilonka örült a változásnak, mert tudta, hogy 
ott zavartalanul élhet ábrándjainak, amelyek 
mindég erősebben és erősebben körül fonták 
lelkét. Ámde egy forró júliusi nap csakhamar 
véget vetett az ábrándoknak s Ilonka nem vette 
elő többé kedvenc regényét.

Történt egyszer, hogy Ilonka édesanyjával és 
az ismerősökkel kirándulásra ment egy Rima-parti 
várromhoz. Midőn odaértek, már ott volt a kirán
duló társaság nagy része s közöttük több ismeret
len. Ilonkának is be mutattak egy magas, szőke, 
kékszemü fiatal embert, Lovászy Alfrédet. Ilonka 
latható zavarba jött a bemutatkozásnál és elpirult. 
A fiatal ember figyelmét ez a körülmény tüstént 
lebilincselte és mi sem természetesebb, hogy ér
deklődni kezdett a szép leányka iránt. Ilonka za
vara mindig nagyobb és nagyobb lett, midőn Alfréd 
foglalkozni kezdett vele és ha nem szégyelte volna, 
talán a könnyek is kicsordultak volna a szeméből.

Alfréd nem volt hóditó szeladon, de most ö 
is különös melegséget kezdett érezni szive tájékán 
s úgy gondolkozott, hogy talán ez az a lányka, a

kinek az oldalán véget vet a már amúgy is unal
mas legény-életnek.

Midőn beesteledett s a teli hold ezüst suga
rai bohó játékot kezdtek a Rima fodros hullámain, 
hazafelé indult a vig társaság. Ilonka Alfréd mel
lett lépkedett s a tegnap még szótlan kis leány 
most jókedvűen mesélte el a fiatal embernek, hogy 
őt inég egy pár hete kis álmosnak csúfolták az 
osztálytársnői. A „kis álmos- felébredt, hogy va
lóságban is végig élje azt a szép életet, amelyet 
ábrándjaiban már oly sokszor átélvezett.

Hűvös októberi est volt, midőn Lovászy Alfréd 
fiatal kis feleségével az esküvő után a fiumei 
gyorsvonat egyik elsőosztályu fülkéjében elhelyez
kedett. A vonat tömve volt utasokkal s a fiatal 
pár minduntalan ki volt téve idegen, kiváncsi sze
meknek. Egymással szemben foglaltak helyet. A 
vonat zakatolva száguldott tovább s a ruganyos 
vasúti kocsi puha párnáján Ilonka szemeibe csak
hamar belopódzott az álom, de azért sokszor fel 
nyitotta azokat az ábrándos szemeket, hogy lássa, 
hogy nem álom ez, hanem való s hosszasan nézte 
férje szép arcát, mig az egész utón kis felesége 
hullámos hajfürtjein legeltette szemét. Végre más
nap alkonyat felé megérkeztek a bűbájos légkörű 
Olaszországba, a narancsvirágokban gazdag Men- 
tonébe, mert ide óhajtott utazni Ilonka. Miután le
rázták az úti port, egy kis sétára indultak. Ilonka

egy szót sem szólt, csak mintegy félálomba me- 
rülten ment férje karján.

A tenger felöl langyos esti szél virágillatot 
hordozott ide-oda, mig fönn a dombokon arany- 
esőben fürödtek a fák és a bokrok.

A város végén sürü narancs liget, mintha 
szerelmesek számára teremtette volna az Isten. 
Ilonka és férje elfáradtak a sétában és leültek egy 
padra, mely fölé védőleg terjeseié ágait egy dús 
lombu narancs bokor.

A homály már egészen beburkolta a ligetet 
s a fenséges csendet csak egy gitár lágy zenéje 
zavarta meg, melyet bizonyára valamely szerelmes 
talián ifjú pengetett.

Ilonka most is azt hitte volna, hogy csak álmo
dik ; ha nem érzi égő ajkán férje forró csókját s 
szive fölött annak szive dobogását, az édesen ölelő
karokat............. A hirtelen támadt esti szél pedig
megrázta a bokor lombjait s a sűrűn hulló fehér 
narancs virágok egészen elborították az ifjú sze
relmes párt.
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vendéglő helyén magas téglafallal elkerítették. Ez 
ellen szépészeti szempontból bárki emelhetett ki
fogást, mert a temetőéhez hasonló kerítés éppen 
nem a főutcára való. E mellett temetői látszatánál 
fogva kellemetlen érzést támasztott, valahányszor 
ott végig ment az ember. Mint most értesülünk, 
a javítóintézet igazgatósága ezen az állatvásártér 
felé eső kerítést lebontatja és helyébe a konyha- 
kertnek a javítóintézet felé eső részén levő kerí
téshez hasonlót fog emelni.

íílüvész estély. Hatvannak ritkán van 
része abban, hogy művész kőszőntson falai közt. 
A  m ú l t  héten Bihari Ákos, a Vígszínház művésze 
rendezett a hatvani disztingvált közönség számára 
klasszikus estélyt, a melynek kiváló sikere volt.

— Tüzek a vidéken Folyó hó 7-én Váchar- 
tyán községben, Gosztonyi Tibor csász. kir. ka
marás gazdaságában hirtelen, valószínűleg a cse
lédek gondatlansága következtében tűz ütött ki a 
nagyobbik tehénistálóban, mely a nagy szárazság 
miatt hihetetlen gyorsasággal terjedt, úgy hogy a 
bennlevő negyven darab tehén és két 1800 kor. 
értékű apaállat kimentésére senki sem gondolha
tott. Szerencse, hogy mégis hét drb tehén, bár 
roppant égési sebekkel, magától valahogy kisza
badult és hogy a tehén-állomány nagyobb részét 
már előzőleg kihajtották a koránba, mert a benn- 
niaradottak mind szénné égtek. A kár így is 40 000 
koronára rúg. — Galgagyörkön vasárnap délután 
négy órakor Taliy István <Nagy majorijában egy 
meggyulladt bükönykazalból lángok csaptak ki. Az 
egész község az Ö. T. vezetése mellett kivonult a 
tűz helyére és fáradságos, éjfélig tartó munkával 
sikerült csak a tüzet lokalizálni. — Hasonlóképen 
gyulád! ki hétfőn reggel hat órakor a közvetlen a 
falu közelében levő Tahy-féle szérüskert és nagy- 
tehenészetben egy kazal bükköny, ahol a vesze
delem óriásinak mutatkozott, amennyiben körülbe
lül egy négy holdnyi terület közepén, sűrűn egy
más mellé rákot asztagok között keletkezett a tűz. 
De elismerés a galgagyörki tűzoltóság és vezetőségé
nek, különösen pedig Koltay József uradalmi inté
zőnek, ki a távollevő parancsnok helyett a veze
tést átvette, hogy sikerült a vész továbbterjedését 
meggátolni.

— Kinevezés. A magyar minorita-rend fő
nöke dr. Lakatos Ottó, az 1911 — 12. iskolai évre 
kinevezte az uj gödöllői gymasiumhoz igazgató
nak Koch Sándor főgyimnasiumi tanárt, tanárnak 
Bujuovszky Aurélt, mindkettőt Kézdivásárhelyről.

— Egy krajcár sem lesz már Rohamosan 
fogynak a krajcárok. A kétfilléresek verését már 
tavaly megszüntették Körmöcbányán. Az államnak 
erős szándéka egészen kivonni a forgalomból a 
krajcáros pénzdarabokat, hogy helyettük az egy
litereseknek és ötfilléreseknek, mint a mi pénz- 
számitásunk alapegységének adjanak helyet. Nagyon 
helyes. |gy lesz majd igazi pénzegység a korona, 
amelyik ma mégis csak „fél-forint", mert forinttal 
számiianak még mindig és nem érezhető a korona- 
számitás remélt sok előnye.

— Halálozás. Dr. Homonnay Ferenc (urai 
orvos augusztus hó 9-én Budapesten 71 éves 
korában meghalt. Az elhunyt több mint 25 évig 
működött Túrán mint körorvos, mely állásáról 
nehány évvel ezelőtt lemondott. Temetése nagy 
szánni közönség részvéte mellett szombaton 
délelőtt ment végbe Túrán, a hová holttestét 
Budapestről átszállították.

— fllaptőke emelés. Az aszódi takarékpénztár 
bonitását és nagy fejlődését mutatja az intézet igaz
gatóságának legutóbb tartott ülésében hozott azon 
határozata, mely szerint az eddigi 200000 korona 
alaptőkét 450.000 koronára óhajtja felemelni. Evég-

ből az igazgatóság rendkívüli közgyűlésre hívta össze 
a részvényeseket, a kik minden kétséget kizáróan 
hozzá fognak járulni az alaptőke felemeléséhez.

— Kettős gyilkosság Csornádon. Az edelényi 
rémes embermészárlásnak szenzációs párja akadt 
Csornádon. Kegyetlen és rémes ez a kettős gyil
kosság is. Csornádon szerdáról csütörtökre virradó 
éjjel kettős gyilkosság történt. Az áldozatok ifjú 
Matejkó Pál és a felesége Lucsán Erzsébet, akik 
együtt laktak az öreg Matejkó Pállal és sógornő
jükkel, Matejkó Zsuzsannával. Szerdán este kilenc 
órakor lértek nyugalomra, ifjú Matejkó Pál és fe
lesége paraszt szokás szerint a konyha küszöbére 
feküdtek, lábukkal befelé a konyhába. A fejük a 
küszöbre tett pokrócon nyugodt, Matejkó Zsuzsanna 
pedig atyjával, az öreg Matejkóval a házuk végén 
levő kis szérüs-kertbe vonult. Reggel négy órakor 
Zsuzsanna a konyha küszöbén szétzúzott fejjel ta
lálta bátyját, Matejkó Pált és feleségét. A kihívott 
váchartyáni körorvos, dr. Hasenfeld Zsigmond és 
a később érkezett fóti orvos a következő sérülé
seket konstatálták az áldozatokon: Matejkó Pál 
jobb halántékán két parallel fejszevágást a cson
ton keresztül. A fejtetőn, a koponyabubon a csont 
bezúzva. Jobb szem véraláfutott. A jobb karon mély 
késszurás. Feleségén, Matejkó Páltién: a homlok
csonttól az arcra vonuló fejszevágás, mely az or
rot teljesen kettéhasitota. Az arcon 10 centiméter 
hosszú és 3 centiméter mély fejszecsapás. A ko
ponya jobb része tompa eszközei bezúzva. A jobb 
fül alatt szúrás és utána hasítás. A jobb karon 
késszurás és az újak keresztül vágva. A rette
netesen összevagdalt áldozatokat tehát fejszével és 
késsel vagdosták össze. A két áldozat az orvosok 
intézkedésére külön-külön fekszik. Matejkó Pál a 
házában maradt s az apján kívül Zsuzsa nővére 
ápolja. A fiatal asszonyt pedig elvitték anyjához 
és ott fekszik. Kórházba nem lehetett őket szállí
tani állapotuk miatt. Matejkó Pál alig éli túl a 
mai napot, a feleségénél valami halvány remény
ség van, hogy megmarad. Kihallgatni egyiket sem 
lelletett még s igy a csendőrök, akik a nyomozást 
végzik, még a sötétben tapogatóznak, mert bűn
jelt a tettes nem hagyott hátra. Tegnap délelőtt 
Vácról Heltz Ferenc kir. táblabiró, a járásbíróság 
vezetője személyesen kiszállt a tett színhelyére s 
utasítást adott, hogy a csendőrök mindaddig ma
radjanak a faluban, a inig a tetteseket ki nem 
derítették.

— üebirsdgolták a villamost. Többször 
irtunk már arról, hogy a budapest—vác—gödöl
lői villamos vasutat nem lehet átadni a forgalom
nak, mert különböző építési hibák és mulasztások 
történtek részben az áramvezetés, részben a 
biztonsági berendezések körül. A kereskedelmi 
minisztérium az elkövetett hibáknak több pótlását 
rendelte el, a melyeket a vasúttársaság végre is 
hajtott, azonban a munkálatokat oly lassú tempó
ban folytatta, hogy a minisztérium kénytelen volt 
közbelépni és a társaságot késlekedéséért ezer 
korona birsággal sújtotta, egyben pedig kötelezte 
arra, hogy legkésőbb szeptember hó 1-ig üzem
képes állapotba hozza a vonalnak legalább egyik 
részét, a budapest—váci, vagy vác—gödöllői 
kapcsolatot. A szigorú föllépésnek meg volt az 
eredménye, mert a társaság azóta fokozott mér
tékben folytatja a munkálatokat és a kitűzött 
időre valószínűleg át is adhatja a vasutat a 
közforgalomnak.

- -  Sport. Pár nappal ezelőtt történt az a 
felemlitésre méltó eset, hogy egv kies pagony haj
nali csendjében egy nagyobb vadásztársaság a les 
végén az eredménytelenség feletti általános méltat- 
lankodás közepette következő klasszikus kitörést 
hallhatta: „Én csak azon csodálkozom, hogy ezek 
a szarvasocskák ezt a finom lierécskét nem jön
nek eszegetni 1"

A női klinikákon a természetes FERENCZ 
JÓZSEF-keserüviz a legkedveltebb hashajtó szernek 
bizonyult. Még a legérzékenyebb betegek is szívesen 
használják a valódi Ferencz József-gyógyvizet, 
mert kitűnő hatása mindig gyorsan, biztosan és 
minden kellemetlen mellék- vagy utóhatás nélkül 
áll be. Tauffer tanár és a nőgyógyászat számos 
más kiváló képviselője egybehangzóan dicsérik a 
Ferencz József-keserüviz jótékony hatását. — 
Gyógytárakban és füszerkereskedésekben kapható. 
A Szétktildési-Igazgatóság Budapesten.

flz építő iparosok képesítése. A kereskedelmi 
miniszter leiratot intézett a törvényhatóságokhoz, 
amelyben rendeletileg szabályozza a kőmives, ács 
és kőfaragó ipar képesítése, önálló üzése tárgyában 
követendő eljárást és megszabja a végbizonyítvány 
szövegét. A miniszteri rendelet a következőkép 
hangzik: Felmerült esetekből kifolyólag tudomásul 
és alkalmazkodás végett értesítem, hogy hivatali 
elődömnek az építőipari téli tanfolyamok képesítő 
erejét szabályozó 1908. évi május 29-én foglalt 
az az intézkedés, hogy a kőműves, kőfaragó és 
ácsmesterségnek önálló üzéséhez valamely építő
ipari téli tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló 
szabályszerű végbizonyítványon fölül még három 
évi gyakorlat is mutatandó ki, hivatali elődömnek 
1884. évi október hó 20-án 46188. szám alatt 
kelt rendelete 24. §-ának a) pontja szerint akként 
értelmezendő, hogy ez a három évi gyakorlat a 
tanoneviszony megszüntetésétől számítandó. Ehhez 
képest egyidejűleg gondoskodtam arról is, hogy a 
budapesti m. kir. állami felső épitőipariskolával, 
a temesvári m. kir. állami fa- és fémipariskolával 
kapcsolatos építőipari téli tanfolyamok sikeres 
elvégzéséről kiállítandó végbizonyítványok záradéka 
is a fentidézett rendelet szellemének megfelelően 
a következőleg szövegeztessék: Jelen végbizonyít
vány az 1884. évi XVII. törvénycikkben foglalt 
ipartörvény 101. §-a, valamint a kereskedelemügyi 
magyar királyi miniszter urnák 1898. évi május
29-én 9373 szám alatt kelt rendelete értelmében 
munkakönyv váltására és a tanoneviszony meg
szüntetésétől számított összesen három évi szakba- 
vágó gyakorlati működés beigazolása után kőműves, 
ács, vagy kőfaragó mesterség önálló üzésére jogosít. 
A budapesti magyar királyi állami felső épitő 
ipariskola rendes tanfolyamára nézve továbbra is 
a jelenleg fönnálló azt a gyakorlatot tartom fenn, 
hogy a végbizonyítvány záradékában fölsorolt 
mesterségek valamelyikének önálló üzéséhez meg
kívánt két évi gyakorlat a tanfolyam elvégzése 
után szerzendő meg, e gyakorlati időbe tehát a 
tanfolyam elvégzése előtt szerzett gyakorlat nem 
számítható be. Fölhívom, hogy erről a hatósága 
alá tartozó összes elsőfokú iparhatóságokat érte
sítse. Budapest, 1911. évi julius hó 17-én. A 
miniszter helyett: Kálmán, s. k

— fl zsuron. Egy nagy társaság volt együtt. 
Az eleven társalgást egy beszédes asszonyka vitte, 
akiről meglátszott, hogy otthon is övé a szó és a 
férjét erősen papucs alatt tartja.

A társaságban, ha egyszer megszólalt, a 
város valamennyi pletykáit kezdte kitálalni.

Egy fiatal ember egy alkalommal elragadta
tással bókolt a csevegő asszonynak.

— Asszonyom, ön valóságos lexikon.
— Mire egy másik szellemes ur — a hölgy 

férje — szintén finom mosollyal megjegyezte:
— Szerencsére csak egy kötet van belőle.

K ö ze g é szsé g ü g y.
A lefolyt hét egészségügyi viszonyai elég 

kedvezőtlenek voltak, a kánikulai hőségnek meg
felelően nagyobb számban fordultak elő heveny 
gyomor s bélhurut esetek, úgy felnőttek, mint
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különösen csecsemők között, kik mesterséges táplá
lékon tartatnak.

Ragályos betegség volt Aszódon: roncsoló 
toroklob 1 esetben, Kartalon; hasi hagy máz 
1 esetben.

Á llategé szségü gy.
Aszódon pénteken sertésvész lépett fel, mely 

miatt a járási állatorvos a zárlatot elrendelte, illetve 
fentartotta, a mennyiben Aszód sertésvész miatt 
már régebb idő óta zár alatt van és azt éppen 
pénteken akarták feloldani. — Egyébb állati 
fertőző betegség vidékünkön nem fordult elő.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

= Uzletmesnyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy

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

mészáros^ ts  
h « n tcsln i'iizU tct

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.

A S Z Ó D I  » P E T O F I »

K ö n Y v n Y o m o f l
KÖÍIYVKÖTÉSZET, KÖnYV-, PflPIR- 
:: ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS. : :

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

Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát mindennemű le
vélpapírokban, üzleti köny
vekben, irodai berendezési 
cikkekben, o Készít min
dennemű magán- és hiva
talos nyomtatványokat, ol
csó árban, o Lakodalmi- 
és eljegyzési értesítések, 
táncmulatsági meghívók st. 

a legszebb kivitelben.

Ha bármit

eladni vagy venni
óhajt, hirdessen

az Aszódi Hírlapban.

T ö b b  la k á s s a l
bíró ház olcsón eladó. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

C so m a g o lá sh o z
alkalmas ládák olcsón eladók. 

Cim a kiadóhivatalban.

Ház- és ===== 
= villatelkek
gyönyörű kilátást nyújtó, egész

S T I N E R  A N P R Á S - n á l

Aszódon,
volt Dögei-féle kis szőlő.

K o c h l é c s  L a j o s
„W repri$e“ —  £l$8 Aszód is Vidéke temetkezési Vállalat —  Aszódott.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben. 255
Ajánlja magát egyszerü- 
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
nalam a legolcsóbb arban kaphatók.-------Hullaszállitásokat bel- és kQlfóldre elvállalok.

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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