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betegség, melyet az úgynevezett „Comma- fel, mint például 1892-ben Hamburgban. 
Az á z s i a i  k o l e r á v a l  s z e m b e n  bacillus“ idéz elő és a melyet Koch profeszor Viszont egy helységben, községben teljesen 
k ö v e t e n d ő  n é h á n y  Ó v i n t é z k e -  fedezett fel 1883-ban, sőt már Leyden localisálva is léphet fel, ha csupán egy 

désről 1866-ban látta górcső alatt a kolerát elő- kút van fertőzve, tehát csupán a fertőzött
• idéző bacillusokat. Ezen bacillusok, ha vizet ivók esnek bele a betegségbe.

Irta: Rendes Dezső dr. valami módon a gyomorba jutnak, ott a Mint ezekből látjuk, a fertőzött ivóvíz,
A napi lapokban olvashattuk, hogy gyomor sósava nem képes őket elpusztítani, az élelmicikkek és az ürülék az, amelyek 

Budapesten és Újpesten kolera esetek tovább vándorolnak a belekbe és ott fel- a ragályt, a kolerát terjesztik. A legfontosabb 
fordultak elő, melyeket a bakteriológiai szaporodva, előidézik a hányást és hasme- óvintézkedések tehát ezekre irányuljanak, 
vizsgálat kétséget kizárólag megállapított, nést, vagyis a kolerára legjellemzőbb Mit kell tennünk a mi községünkben,
Ezen szomorú tény minket is méltán rémü- tüneteket. A bacillusok az ürülékkel és hogy a járvány elterjedését megakadályoz-
letbe ejthet, mert mi sem könnyebb, mint hányadékkal mérgező állapotban ürülnek mjt kell az egyes embernek tennie,
az alig 50 km. távolságról ez irtózatos kór ki. A testen kivíil a vízben, a nedves talaj- hogy önmagát és igy embertársait megóvja 
behurcolása hozzánk és vidékünkre. bán egy ideig életben maradnak ; kiszáradás a fertőzéstől?

Ezen körülmény arra indít, hogy azonban csakhamar elpusztítja őket. 1. Tartsuk tisztán a — kutakat! Roppant
néhány szóval felelevenítsem a kolera elleni A kolera majdnem mindgi indirekt tág fogalom, amit a laikus alig ért meg. 
azon óvintézkedéseket, amelyeket mind- utón terjed, minthogy a betegség oly roha- Ez azt jelenti, hogy a kutak közelében 
nyáján bizonyára már olvastunk vagy hal- mos lefolyású és sok eset oly rendkívül semmiféle piszok, piszkos viz, avagy állati 
lőttünk. Teszem pedig ezt vonatkozással a gyorsan végződik halálos kimenetellel, hulladék, rothadt gyümölcs stb. ne tanyáz
ni! viszonyainkra és községünkre. Ezen hogy emberről-emberre való direkt átvitel zék, mert ezek a föld likacsos voltánál 
óvintézkedések itt természetesen teljes úgyszólván sohasem jön létre. A bacillusok fogva a kutak vizébe átszivároghatnak és 
terjedelmükben nem közölhetők, de hiszen — az alant tárgyalandó módon — bele- az ivóvizet fertőzve, indirekt utón belejut- 
ezzel bőven foglalkoznak a gyakran meg- jutnak az ivóvízbe, tejbe és egyébb élelmi- nak az emberi gyomorba és kifejlődik a 
jelenő rendeletek. szerekbe és ezek révén terjesztik a ragályt, betegség,

Úgy foghatjuk fel a dolgot, mintha így magyarázhatók az epidémiák igen Nem elég, hogy én ezt megírom, nem
már itt lenne a kolera, tehát ne várjuk be a különböző kiterjedései. elég, hogy a községi elöljáróság ezt kido-
járvány teljes kifejlődését, hanem propliy- Ha elegendő mennyiségű kolera — boltatja — szigorú büntetés terhe mellett 
taktikus szempontok vezéreljenek és már bacillus kerül valamaly város vízvezetékébe — de fogja fel minden ember ezen axióma 
most óvakodjunk. (nálunk: kutakba,) akkor a ragály explosió- kétségtelen és súlyos következményét;

Tudvalevő, hogy a kolera olyan szerűen, egyszerre nagy kiterjedésben lép tehát akinek kútja van, tartsa azt tisztán,

mes üdvről, kéjről, boldogságról. A tobzódó vér- — Asszony, vigyázz a becsületedre! Ha
IlV G flC k  m i n d  ! hullámok féktelen erővel törlek szivéhez és rázu- elbódultál, ha meginogtál, csak a saját képmáso-

J  ditották izzó láva-árjukat. dat, a bűnös asszonyt fogom szemed elé tükröz-
Dr. Austerlitz Tivadar. $ e vérhullámok ekképen szólották hozzá : tetni. Elbirod-e látását ? Magad leszel a birád ! ..

A toll sercegése elhallgatott. -  Hiába fojtod el érzelmedet. Minden lük- A nagy szenvedélyek dúló viaskodása csak
Az ifjú szép asszony ijedten pattant föl iró- tetésünkben feltámad az. Amig szivedből szeretsz, még észbontóbbá tette az asszony szépségét, 

asztala mellől. Egy percig tétovázott még a lelke, jogod van a boldogsághoz. Nem menekülhetsz a Arcát elöntötte valami rémes láng és körü-
Aztán idegesen szaggatta össze a félig kész káprázatok elől. De valósággá lesznek azok, csak lőtte gomolygott, imbolygóit a sötét fürtök komor 
levélkét. hallgass szavunkra. Az üdvösséget, melyet a sors pompája. E sötét éjszakából félelmetesen csillo-

Mintlia azt a kisértő, csábos álomképet is megtagadott tőled, szerelmed hatalmával vissza- elő egy ragyogó^ szempár, melyből az ifjú 
í-'ngygyá téphette volna, mely mindig újra, elűz- hódíthatod. Az utca leánya maga viszi vásárra lázongó vér minden örületes, izzó heve áradt ki. 
'tétlenül odatolult az agya elé! . . . szerelmét. Szabadon szemeli ki megfizetett kéjé- Ajkán meg ott vonaglott a perzselő vágy minden

— El az utamból! biztatta önmagát. Ne nek részesét. A te házasságod üzérkedés volt. szilaj heve.
értsetek káprázatok! Csalóka fényetek, tudom, Eladtak, meg sem kérdeztek. Mondd. Magad Ítélj, Lelke sóvárogta az üdvösséget, de vissza- 

! sványba csábít. Szertefoszlik az ábránd, mire a melyiklek a nyomorultabb? A lélek szenvedélye rettent tőle, amikor az karjait tana utana.
Ii tarba értem. Mérgezett csalétek csupán, amivel nem ismer megalkuvást. Ha gátra lel, csak nagyobb Vergődött, mint szárnyat irött madár, mely 
• sgettek. Üdv és szerelem mulandók . . .  csak lendületet vesz áttörteléséhez. Nézd meg, kik kapkod, fölpróbálkozik a magasba, de mindétig
a becsület egy és örök! . . . azok, akik nap nap mellett hazugságot, ámítást, lehetetlenül visszaesik a földre.

Aztán rávetette magát a bársonyos kerevetre képmutatást parancsolnak rád? Akik szánalmas A töprengés hosszú Az elhatározás mindig 
1 lehunyta szemét, hogy megpihenje a lélek prédául dobták oda a testedet, a lelkedet egy a pillanaté. A röpke, esztelen pillanaté, 
izgalmait valakinek, a kihez nem fiiz sem a szív, sem a Az asszony hirtelen felugrott fekhelyéről es

De idegeinek minden rostjában a láz vib- szerelem törvénye, csak a társadalom zsarnok zavartan, kísérteties nézéssel hebegte.
' ‘bt még. Ziháló keble elárulta, hogy odabenn rabbilincse. ítélj a lelked szerint! Kövesd a szive- — Nem, nem — az öngyötrés, enlelkem
"'ég nem ült el a harc. Puha, formás kezét végig- det, vagy — szakítsd k i! . . . halálra kínzása nem lehet az erkölcs dicsőítése,
futotta homlokán, szemén. De a káprázatokat S erre a lázitó össze-vissza beszédre a Csak a szivem hangját követem s elindulok az 
,e »em törülte, le nem szakíthatta. Foszlányaikból hideg agy gőgösen, szigorúan csak annyit vá- utján — ha üdvbe, ha kárhozatba . . . Most, hogy
is bűvös tündérmese szövődött titokzatos, sejtel- laszolt: évek múltán utamba hozta őt a sors, most érzem
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akinek pedig máshonnan kell vizet mentenie, 
az csak tiszta kutból meritse ivóvizét.

S minthogy minden óvintézkedés 
dacára az ivóvíz — talán nem mindig 
ismert módon — fertőzve lehet, úgy legtaná
csosabb forralt vizet inni és forralt vízzel 
főzni. így az esetleges bacillusokat mester
séges utón (forralás) megöljük, mielőtt ez 
ölne meg minket.

Mint ebből kitűnik, egészen biztosan 
tudunk óvakodni a kolera ellen, csak nem 
szabad félni, nem szabad kapkodni, de 
inkább ésszerűen és célszerűen csele
kedni.

2. Az élelmicikkek is azok, melyek a 
kolera terjesztői. Ezért elsősorban a pék
üzletekre fordítandó különös gond és 
vigyázat.

Hiszen talán sehol sem válogat a vevő 
úgy, mint a pék boltban. Megtapogatja a 
zsemlét, a kiflit, a kenyeret, szóval mindent, 
amit a péküzletben talál.

Hiába a figyelmeztető szó, hogy nem 
szabad! És igy terjed a ragály, egyik kéz 
átviszi a másikra.

A mészárszékben, fűszeres boltokban 
kiadják a drága dosist és a vevő nem 
igen válogat, de ha niég tenné is, az sem 
baj, mert csak egyes legtöbbször olyan 
áruk kerülnek a kezébe, a melyek be 
vannak csomagolva; igy kapja a kereskedő 
is. Bizony a zsemlére kevesebb gondot 
fordítanak, ez nincs csomagolva. De hát 
mért ne tehetnék a pékek is azt, hogy 
minden zsemle, kifli papírba csavarva 
kerüljön a boltba és a fogyasztóhoz? Ez 
nem nagy fáradság, vagy ha még ez is 
volna, akkor a kolera idején ne adjanak 
3 zsemlét 10 fillérért, hanem a rendkívüli 
körülményre való tekintettel drágábban, de 
papírba csomagolva

Most még el sem képzelhető, hogy

csak, hogy képe soha sem hagyott et, amióta 
leányszivem első szűzi gerjedelme hozzája vasalt 
Hasztalan ellenkezem A sorsom eldőlt már teg
nap, amikor összefonódott némán a tekintetünk 
és én reszketve éreztem, hogy — az első tiltott 
csók volt az első igaz csók . . .

Sebbel-lobhal, mintha féltené elhatározását, 
vetett papírra néhány sort. . .

* • • • Elvárhat. El fog jönni a maga asszo
nya és odaborul forrón, szerelemmel eltelve a 
keblére. Követelhet tőle forró, izzó szerelmet, mert 
amig követel — addig szeret . . .*

Elküldte a levelet.
A lelki harc kimentette. Bágyadtan dőlt 

vissza a chaise longuera és mélyen szívta tüde
jébe a fürdőhely fenyőinek nehéz, kábos illatát, 
mely a nyitott ablakon beáradt.

*
A férfi izgatottan járkált le-föl a szobában. 

Kezei között egy levélkét szorongatott, melybe 
olykor bepillantott. De nem olvasott benne. Csak 
réveteg szeme futotta át.

— Tehát mégis? — kérdé önmagától — ő 
is? Egyforma hát minden lélek? Egyformán 
gyarló, vétkes és ingatag? Hűség, eskü, becsület 
mind halomra dől egy tiszta csóktól és maga aiá 
temeti azt a képet, melyet mint eszményt imád

járvány esetén milyen óriási célt szolgál
nánk ezzel.

Az élelmicikkekkel kapcsolatosan még 
a piacról akarok néhány szót szólni.

A hatóság — meg vagyok róla 
győződve — bizonyára megtesz minden 
óvintézkedést, hogy a piacon rossz áru 
ne kerüljön forgalomba — hogy éretlen, 
romlott gyümölcsöt ne vegyen a közönség, 
mert ezek gyomor bélhurutot okozván, az 
egyént praedisponálják a kolera megszer
zésére. És mégis sok rossz és éretlen 
gyümölcs fogy el nálunk! Megtesz a 
hatóság mindent, hogy maga a piactér 
tiszta legyen; legutóbb már azt is kido
bolták, hogy ezentúl a libák ne consullál- 
janak a piactéren! S még ma is tele van 
a piactér legelésző libákkal.

De miért van ez? Mert maga a
közönség nem respectálja a hatóság rende
letéit és viszont a hatóság nem veszi észre, 
hogy rendeletéinek nem tesznek eleget.

Pedig ezeket komolyan kell vennie 
mindenkinek, mert ezekből nagyon komoly 
következmények származhatnak. Tehát a 
piacot tisztán kell tartani és maga a 
közönség ügyeljen arra, hogy csak tiszta 
dolgokat fogyasszon.

Az élelmi cikkek között különösen 
még a tejfélék terjeszthetik a kolerát. 
Leghelyesebb tehát, ha a tejet is mindig 
csak forralt állapotban fogyasztjuk, (az ivó
víznél kifejtett okoknál fogva) igy egész 
biztonsággal kizárjuk a fertőzés lehetőségét; 
ép úgy a gyümölcsöt is főzve együk.

Az élelmicikkeknél felsorolt óvintéz
kedések betartása ép oly fontos, mint az 
ivóvíznél és ha helyesen cselekszünk, 
nyugodtak lehetünk, hogy kikerüljük a 
vészes betegséget.

Sajnos, ha mindezeket betartjuk, még 
akkor is nehéz a rettenetes kórt minden 
oldalról megfogni. Vannak olyan dolgok,

tam ? . . . Hibáztam, mert én vittem kisértésbe. 
De megmentem a bűnbeeséstől, a stilyedéstől . . .

Megírta a választ, amelyben sürgős teen
dőkre hivatkozik, melyek haladéktalanul a fővá
rosba szólitják és lemondásra kényszerítik.

Mikor befejezte, csalódottan, komoran mondta:
— Ilyenek mind !

•
Az asszony arcára vonta a fátyolt, de min

dig visszahőkölt a küszöbtől.
A pajkos zene zsongását be-becipelte abla

kán a lágy esti fuvalom. A búcsúzó napkorong 
aranyat csókolt a mozdulatlan fenyőóriások sötét
zöld koronájára.

Az asszony hallgatta, nézte mindezt egy 
pillanatig. Aztán összeszedte minden lelki erejét 
és indulni készült.

E percben nyomták kezébe a férfi levelét. 
Fölbontotta. Átfutotta. S egész testében remegett.

— Tehát ő is csak a büszkeségemet akarta 
megtörni, — a telkemet megalázni? Nem szere
lemre vágyott, csak hódításra, áldozatra, amely 
csak addig értékes, amig makacs, amig ellentáll.

Ledobta kalapját, keztyüjét és melankoliku
san mondta :

—■ Ilyenek mind !

miket e lap hasábjain fejtegetni nem 
lehet; ilyenek például az egyes vallási 
szertartásoknál megnyilvánuló jelenségek, 
amiket eltiltani csak talán a legnagyobb 
kiterjedésű járványoknál lehetne, de minden 
esetre ezek korlátozása — a mennyire 
lehet — már most volna kívánatos, ha 
mindjárt prvaeventiv szempontból is.

Nem felesleges még végezetül az óv
intézkedések közé sorolni a gyakori, de 
különösen az étkezések előtti kézmosást.

(Folyt, köv.)

H íre k .
— Gyűjtés a kecskeméti károsultak javára

Ö Méltósága g r ó f  Ráday Gedeonná ismert jószívű
ségének újabb tanujelét adta. A nemes úrnő 
előkelő ismerősei körében személyesen gyűjti az 
adományokat a földrengés által sújtottak segélye
zésére. Az eddig gyűjtött eredmények már most 
is nagy összeget tesznek ki, ez azonban a grófnő 
könyörületes, jólelküségétől sugalt buzgalma folytán 
rövid idő múlva előreláthatólag a kétszeresére fog 
emelkedni, a mikor is ezt az erre rászorulók 
között szét fogja osztani. O Méltósága ezen 
humánus ténykedésével csak szaporítani fogja 
azok számát, a kik nemes szivének kegyességéből 
oly gyakran segélyében részesülnek és a kik ezért 
örök hálával adóznak iránta.

— fl gödöllői gymnasium. Mint már jelen
tettük, a gödöllői nyilvános jellegű főgymnasium 
I. osztálya a tanév kezdetén, szeptember első 
napjaiban megnyílik. Az oktatást vezető minorita
rend már kinevezte a gymnasium igazgatóját és 
tanárát, akik már meg is érkeztek Gödöllőre. 
Egyelőre csak ideiglenes helyiségben lesz az okta
tás és pedig az első évben a gróf Ráday-féle 
házban, a második és talán még a harmadik 
évben is a mostani községházában, mig a nag; >b 
szabású végleges főgymnasiumi épület és iiiter- 
nátus fölépül. A végleges épületet a haraszti erdő 
elején fogják felépíteni és az építkezést a jövő 
évben, esetleg csak két év múlva kezdik meg. A 
gyninasiumban az angol oktatási módszert fogják 
meghonosítani, vagyis lehetőleg a szabadban 
fogják az oktatást végezni és a növendékek elmé
leti képzése mellett azok egészséges testi fejlődé
sére és gyakorlati kiképzésére is nagy súlyt 
fognak fektetni. Épen erre való tekintettel válasz
tottak a főgymnasiumi épület helyéül a haraszti 
erdőt.

— Királyi kitüntetés. Ö felsége Pirkner 
Ernő nyug. erdőtanácsosnak nyugdíjazása alkal
mával M>k évi kitűnő szolgálalai elismeréséül a 
Ferencz József rend tisztikeresztjét adományozta.

— Hogyan terjesztik a kolerát? Egyik közel 
fekvő községünkben történt a következő felemli- 
tésre méltó eset. A járás főszolgabirája elrendelte, 
hogy a közkutak szivattyúval, vagy pedig jól záró 
ajtókkal látandók el. A község elöljárósága végre
hajtotta a rendeletet, de midőn a falu érdemes 
bírája körüljárt, hogy az illető vállalkozótól a 
befejezett munkát átvegye, az egyik kút körül 
nagy csoportban összesereglett asszonyok fenye
gető mozdulatokkal és kiabálással fogadták, hogy 
ne merjen a kút közelébe jönni, mert széttépik, 
hisz ők jól tudják, hogy már nála van a kolera 
egy üvegben s azt öntözgeti a kutakba és avval 
akarja elpusztítani a falu népét. Igya meg a biró 
ur maga! Jobbnak látta tehát biró uram elsomfordálni, 
mert a kiabálás mind nagyobb, a kezekkel való 
hadonázás mind fenyegetőbb lett és elvégre is 
sok lúd disznót győz! — Ilyenek történnek a 
főváros közelében, ma a XX. században !

— flki önmagának nagyapja. Korántsem 
tréfa, hanem tény és igaz. A kiszámíthatlan élet 
teremtette meg ezt a furcsa dolgot. Egy férfi igy 
adja elő ezt a fuusa esetet: Egy özvegyasszonyt 
vettem el feleségül, akinek volt egy felnőtt leánya. 
Az apám sokat járogatott hozzánk, beleszeretett a
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ipánvomba s elvette feleségül. Az apáin ilyformán 
" iinie lett, a mostoha leányom pedig mostoha 
nváimrá Nemsokára gyermekein született. A 

avermek már most az apám sógora volt, de az 
• naoy bátyám is, mert testvére volt a mostoha 
anvámnak. Fia született az apám feleségének. Ez 
3 testvérein volt, de az unokám is, mert a mos
toha leányomnak volt a gyermeke. A feleségem a 
nagyanyám lett, mert anyja volt az apám felesé
gnek v.igyis az anyámnak. Most tehát a férje is 
fagyok .^feleségemnek, az unol-ája is, vagyis 
végeredményben önmagámnak a nagyapja. Ugy-e 
bolond egy eset?

— Uj halottkém. Dr. Hercz Ármin elhalá
lozása folytán a község halottkémi teendőinek 
ellátásával a községi képviselőtestület Dr. Hacker 
István körorvost bízta meg.

[\ helybeli rkt. elemi népiskolában a jelen 
iskolai évi beiratások szept. 4., 5. és 6-án d. e. 
g _ 12-i;> és d. u. 2—4-ig, — az ünnepies „Veni 
Sancte‘‘ pedig szept. 8-án d. e. 8 órakor lesznek
megtartva.

— Szénbánya ílógrádverőcén Nógrádverőce 
mellett egy érdekcsoport már évek óta kutatott a 
váci püspök; uradalom területén szén után és a 
próbafúrások kétségtelenül megállapították, hogy 
a nógrádverőcei Nyulas-erdöben nagy kiterjedésű, 
gazdag barnaszén-telepek vannak. Ezeket a tele
peket aztán annyira föltárták, hogy a beszterce
bányai bányakapitányság a Neumann Lajos által 
képviselt érdekcsoportnak aug. 16-án már bánya
telket is adományozott a föltárt területen. A 
szénterület alig két kilométernyire fekszik Nógrád
verőce vasúti állomástól, a vác—balassagyarmati 
országút mentén. Eddig már két tárnát tártak fel 
teljesen; az elsőt Károly-Emmánuel-tárnának 
keresztelték el, gr. Csáky Károly megyés püspö
künk tiszteletére s mind ebben, mind pedig a 
Sándor-tárnában 1.60 — 1.60 méter vast .g a szén- 
réteg. A en, ahogy a kisél letek és próbaégetések 
igazolják, igen jó minőségű barnaszén; jobb, 
mint a szomszédos kosdi szén, mert 4500 — 5000 
kalőriás

megsértett képviselő-testület. Verseg
község kepv. testületé Mészáros István községi 
képviselő felszólalására f. hó 26-án tartott Ülésé
hen foglalkozott az * Alkotmány* cimii fővárosi 
lapban megjelent, a képv. testületet rágalmazó 
cikkel, melyre nézve határo/atilag kimondotta, 
hogy a járási főszolgabíró utján nevezett lap ellen 
a bír i eljárást megindítja.

fl félelem. Egy idevaló ügyvéd irodájában 
történi. Valami ügyben megbízást kapott egy 
atyai • >1, hogy pert indítson az ellenfél ellen. De 
mim yakran megtörténni szokott, a perfelek még 
a tá ilás előtt békésen megegyeztek. A költség
re!)' -re került hát a sor. Az atyafi felmegy az 

irodájába és majd elájult, amikor húsz 
számított fel neki az ügyvéd a kereseti 
mién. Kérlelte a fiskálist, könyörgött, 

ékelje költségkövetelését, de biz’ az 
> latailan maradt.

barátom, úgymond, aki irodám küszöbét 
niiak számolnia kell vele, hogy legalább 

1 ' koronájába kerül
Mit volt tenni ? Vérző zsebbel kifizette a 20 

uát és távozott. A kapuban eszébe jut a 
:cny, elcsigázott ügyfélnek, hogy esernyőjét az 
véd irodájában felejtette. Visszamegy hát és 

^ ‘pogta! az iroda ajtaján.
— Szabad! — hangzik belülről.
De a kliens csak nem nyit be, hanem újból 

'K ^ ,aI Kétszer, háromszor, türelmetlenül. Az 
ügyvéd nyit végül ajtót és rárivall a megszeppent 
atyafira:

Hát nem tud maga bejönni?
Bocsánat, Ügyvéd ur — reíiegi félénken 

z atyafi nem mertem bemenni, mert nincs
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nálam 20 korona. Azt mondotta ugyanis, hogy 
legalább annyiba kerül ez annak, aki — a küszö
bét á t lép i . . .

— Községi mészárszék Gödöllőn. A gödöllői 
közönség körében mozgalom indult meg egy 
községi mészárszék felállítása iránt. Mint értesü
lünk, az idea rövid időn belül meg fog valósulni. 
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy sokan ellen
őrzőket kívánnak vegyesen szakértőkből és a 
közönségből, még pedig azon indokkal, hogy igy 
később a tapasztalatok alapján a közönség is 
hozzáértő lesz a napi árakhoz és minőséghez.

— Iskolai beiratás. Az aszódi izr. népisko
lában a folytatólagos beiratások f. hó 3-án d. e. 
8 órától 11-ig és d. u. 2—4-ig tartatnak meg. Az 
előadások f. hó 5-én kezdődnek meg.

— Pestmegjje jegyzői és körjegyzői karának 
küldöttsége kereste fel kedden Ráday Gedeon g r ó f  
főispán vezetésével Khuen-Héderváry Károly gróf 
miniszterelnököt, mint belügyminisztert. A küldött
ség kérését Szegedy Albert rákoskeresztúri jegyző, 
a megyei jegyzők egyesületének elnöke tolmá
csolta. Ez az, hogy Pestmegye júniusi közgyűlésén 
elhatározta, hogy a jegyzőket lakbérilletmény 
cimén a nyugdíjba beszámítandó javadalomban 
részesíti; ennek alapján a községi jegyzői szabály
rendeletet ily értelemben módosította s kérik, 
hogy a miniszter a nyugdijszabályzat-módositást 
hagyja jóvá; továbbá, hogy a jegyzőegyesületnek 
minden jegyző tagja legyen. Khuen-Héderváry 
Károly gróf miniszterelnök kijelentette, hogy ő és 
az egész kormány teljesen méltányolja a jegyzők 
munkájának rendkívüli fontosságát s ezért örömmel 
hajlandó a jegyzők lakásbérének a nyugdíjba 
való beszámításához hozzájárulni. Mihelyt az erre 
vonatkozó felterjesztés a megyétől a belügyminisz
tériumhoz érkezik, a legsürgősebben elfogja intézni 
azt. Arra, hogy a jegyzői egyesületnek minden 
jegyző tagja legyen, semmiféle befolyást gyako
rolni nem tud, de reméli, hogy a megoldás mód
ját e kérdésben maguk a jegyzők meg fogják 
találni, mert hiszen jól ismeri egyesületük nemes 
intencióit. A miniszterelnök válaszát a küldöttség 
éljenzéssel fogadta s Khuen-Héderváry gróf a 
küldöttség tagjaival még hosszan elbeszélgetett.

— Ipari és kereskedelmi pályákra. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter megbízásából Balogh 
Jenő dr. államtitkár körrendeletét küldött az 
összes tanfelügyelőségekhez, hogy ezek a kerü
leteikbe tartozó igazgatókat, tanítókat és iskola
gondnokokat szólítsák fel arra, hogy tanulóik 
előtt az ipari és kereskedelmi pályákat megked
veltessék. Szükségesnek tartja a rendelet azt is, 
hogy az iskolák igazgatóinál előjegyzésben legye
nek jó iparosok és kereskedők nevei, kik tanon- 
cokat hajlandók felvenni és igy az igazgatók 
tanulóik közül a jelentkezőket alkalmas helyekre 
juttassák.

— Szüreti mulatság aszódi iparosítják 
a kellemest a hasznossal összekötendő szüreti 
mulatságot rendeznek f. évi szeptember 10-én a 
Kárász-féle vendéglő összes helyiségeiben. Miután 
a tiszta bevételt a helybeli tüzoltótestület céljaira 
szánták, a kellemes szórakozást Ígérő mulatság 
bizonyára nagy közönséget fog vonzani és igen 
jól fog sikerülni.

— flz íróasztal tolvajai Böszörményi Vargha 
Sándor volt fővárosi lapszerkesztő zsidói nyaraló
jába a tulajdonos távolléte alatt ismeretlen tette
sek betörtek. A dologban az az érdekes, hogy a 
betörők értékesebb holmit nem vittek el, csak az 
Íróasztalon és a könyvszekrényben hányták szét 
az iratokat. A csendőrség a nyomozást meg
indította.

— Regruta-bal Galgahévizen. A galgahévizi 
regrutak Péli István biró védnöksége alatt zárt
körű láncvigalmat rendeznek f. évi szeptember 
9-én a Spitzer-féle vendéglőben.

— Tűz Kartalon. A múlt vasárnap este tűz 
ütött ki báró Schosberger Lajos kartali uradal
mában. Egy kazal szalma fogott tüzet, melynek 
tovaterjedését még idejekorán meggátolták.

— Segítség a bajba jutott pénzintézetek 
számára. A Politikai Híradó autentikus forrásból 
a következőket jelenti. Pénzügyi körökben igen 
kellemes meglepetést keltett az az akció, amelyet 
a Pénzintézetek Országos Egyesülése egyik nagy 
bajba jutott vidéki pénzintézet (a Dévai Hitel
bank) érdekében kezdeményezett és amely igen 
nagy sikerrel járt és örvendetes jelét látják annak, 
hogy a kormányok a jövőben is kellő figyelmet 
és érdeklődést fognak tanúsítani az ország vidéki 
pénzintézeteinek támogatása és megmentése iránt. 
A közelmúlt napokban egyik legelőkelőbb buda
pesti pénzintézet, a Magyar Pénzintézetek Köz
ponti Hitelbankja vette kezébe a szanálási akciót 
és azok a tárgyalások, amelyeket ezen intézet 
vezérigazgatója Gyenes Lajos a Pénzintézetek 
Országos Egyesülésének vezetőjével dr. Hantos 
Elemér országgyűlési képviselővel karöltve vég
zett, fényes eredménnyel jártak. A válságba jutott 
vidéki pénzintézet betétjeit a teljes összegükben 
garantálták és akik a visszafizetést kívánták, azok
nak rögtön folyósították. A Magyar Pénzintézetek 
Központi Hitelbankjának ezen nagysikerű akciója 
reményt és biztatást nyújt arra, hogy a válságba 
jutott vidéki pénzintézetek kellő támogatóra és 
istápolóra találnak abban a bankban, amely a 
magyar pénzintézetek érdekeit szolgálni hivatva van.

Változott körülményeim fo lytán  nem 
vagyok abban a kellemes helyzetben, h ogy  
szem élyesen mondjak /stenhozzádot j ó  bará
taimnak s  ismerőseimnek. Ezúton mondok 
tehát /stenhozzádot.

Kamaráserdö, 1911 aug. hó.
Mikla J . P.

K ö zig a zg a tá s.

A papiros-közigazgatás ellen.
Ivánka Pál váci főszolgabíró, akinek kezde

ményezésére vezethetők vissza az egyszerűsítés 
iránt történt intézkedések, a „Vármegye- hasáb
jain hosszabb cikksorozatban sürgeti a közigazga
tásnak gyakorlati irányú reformját. Munkájából 
közöljük a befejező sorokat, amelyekben azt 
mondja :

„Lehetőleg kevesbbiteni kell az írásbeliséget, 
hogy a mai munkával szemben elégtelen köz- 
igazgatási tisztviselői kar fölszabaduljon a fölös
leges formaságok és értéktelen dolgok terhe alól 
és több ideje, ereje és kedve legyen az érdem
leges dolgokat alaposan elintézni és tanulni, 
hogy szakmájában el ne maradjon: mert ha nem 
ezt a módot választjuk, a közigazgatási hivatalok 
személyzetét, különösen az alsó és középső fokain, 
meg kell kétszerezni.

Ezen két módon kívül nem ismerek más 
lehetőségét, amivel a közigazgatási eljárást meg
javítani lehetne, nem említve a tisztviselők anyagi 
helyzetének javítását, mely ugyan összefügg ezzel, 
de mégis külön kérdést képez- .

•
üóváhagvfott választás. A múlt év október 

havában lefolyt megyebizottsági tag választások 
alkalmával Kartalon Dr. Kövér Péter választatott 
meg. A választás ellen felszólalást emelt néhány 
választó és az igazoló választmány a választást 
meg is semmisítette. Felebbezés folytán az állandó 
bíráló választmány az igazoló választmánynak 
határozatát megváltoztatta és a kartali választást 
jóváhagyta.

Segédjegyző választás Aszódon. A Szlaba 
Miklós halálával megüresedett segédjegyzői állást 
kedden töltötte be Aszód község képviselőtestülete, 
amely segédjegyzőnek Dézsy Istvánt választotta 
meg.

K ö ze g é szsé g ü g y.
Az egészségügyben a lefolyt héten lényeges 

változás nem tordult elő ; ragályos betegülési esetek 
voltak: Aszódon roncsoló toroklob 2 , Versegen ron
csoló toroklob 1, Kartalon hasi hagymáz 2 esetben.
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irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

5996—911. tkvi szám.

árverési hirdetményi Kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Diamant Márton aszódi 
lakos végrehajtatnak Haulits Ödön (nős Buth 
Máriával) aszódi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem következté
ben a végrehajtási árverés 312 kor- 71 fillér tőke
követelés és ennek 1911. évi január hó 13-ik 
napjától járó 5°/o kamatai, 57 korona 70 fillér per
beli és végrehajtási már megállapított, valamint 
jelenlegi 18 kor. 30 fillér és a még felmerülendő 
költségeknek, valamint a csatlakozódnak kimon
dott Putz Ármin szentendrei lakos 299 kor. 20 fiII. 
s járulékai erejéig, — Hessel Lajos és társa utóda 
Kurzveil Sándor budapesti bej. cég 373 korona 
79 fillér tőke s járulékai iránti követelése kielégí
tése végett az 1881. LX t.-cikk 144. §-a alapján 
és az 1908. évi XLI. t.-cikk értelmében a pest
vidéki kir. törvényszék (a gödöllői kir. járásbíró
ság) területén levő Aszód községben fekvő az 
aszódi 273. számú betétben A 1. 2. 3. sorszám, 
611. 610—2. hrszám alatt felvett, Haulits Ödön 
(neje Buth Mária) nevén álló 54. ö. i. számú ud
varra, házra és beltelki kertre, még pedig az ezek 
nek felerészére özvegy Haulits Antalné szül. Ta- 
polcsányi Viktória javára bekebelezett özvegyi ha
szonélvezeti jog fentartásával 2422 kor. kikiáltási 
árban elrendeltetett és hogy az 1911. évi szep
tember hó 2 1 -ik napjának d. e. 11 órakor 
Aszód község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen az ingatlan a kikiáltási ár két-harmad ré
szénél alacsonyabb áron el nem adható.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
annak előleges birói letétbe helyezését a kiküldött 
előtt igazolni.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéret tétetik, az 1908. évi XLI. t.-c. 25 §-a értel
mében kiegészitendő.

Gödöllőn, 1911. évi junius hó 24-én.
Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság:

Surányi tkvi jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Timiiry Albert, kir. telekkönyvvezető.

D É N E S  J E N Ő
: F Ű S Z E R - és G Y A R M A TÁ R U  : 
N A G Y K E R E S K E D Ő  ♦  A S Z Ó D .

Szolid bevásárlási forrd;!

“ gy vasrácsos kerítés kapuval, egy 
láncoskut teljes felszereléssel és 

™ egy használt Singer varrógép eladó. 
Kalm ár Lajos, Aszódon. — - -------

Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.

------------ Mely esetekben v a n --------------

vá ló p e rn e k  helye  ?
Népies jogi útmutató jogászok 
és a nagyközönség számára.

Tartalmazza az összes válóokokat igen érthető népies 
nyelven, címlapján rendkívül érdekes, a válni készülő 
házasfelek bősz haragját ábrázoló frappáns képpel. 

Irta Dr. GERŐ ERNŐ budapesti ügyvéd.
Ára 1 korona.

Megrendelhető iapunk kiadóhivatala utján.

A Dr. G. Schmidt főtörzs és tisztiorvos féle

••FÜLOLAJ**
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, fül
fájást, fülzugást és nagyothallást, még idült esetekben is.

Üvegje 4 koronáért kapható egyedül 
Török József gyógyszertárában. Budapest, Király-u. 12.

Szivacsok
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

Ház- és =  
=  villatelkek

Tanl(önyVct;,
tanszerek,
iskolatáskák

a legjobban és legjutányosabban be

szerezhetők az

aszddi ?etSf i-ny omdában.
Legnagyobb választék!

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

STINER AN P RÁS-nál 
Aszódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

ArVtrhi hirdetmény.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó 

évi szeptember 9-én délelőtt 9 órakor

1 láda esztergályozott fa ás Vasárul; 
63 Hg. és 2 láda sütemény (pisKota 
= =  nemű) 262  l(g. = =
fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából:
Halász s. k.,

máv. állomásfőnök.

Okleveles polgári iskolai tanítónő

Kiadó egy csinosan 
b ú to ro zo tt szo ba ,

külön utcai bejárattal.
Cim megtudható a kiadóhiva

talban.

német órákat
ad Idkásán kezdőknek és haladók
nak. Főcél: a német nyelv beszéd
beli elsajátítása direkt módszer és 
irodalmi olvasmányok esztétikai 
tárgyalása alapján — Hetenkint 
2—2 óra, — tandíj havonta 4 
korona. Cim a kiadóhivatalban.
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