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séges egyéb területről is kell gondoskodni. Nem kisebb jelentőségű azon másik 
Parcellázás. Úgy aszolgabiróság, mint a középiskola terv, amely ugyancsak házhelyeknek szánt

csak a város területén belül nyerhet meg- földrészletekre kiván felosztani egy terü- 
Aszód fejlődésének, az ehhez meg- felelő elhelyezést. letet, amely közvetlenül a község főutcájá-

kivántató egyéb kellékek hiányain kívül Csak ezen két kiválóan fontos intéz- nak egyik házsora mögött vonul el. Ezen
kétségtelenül azon nagy hátránya is útját ményt emeltük ki, nem említve azon szá- tervvel, mely a Weiner-féle nagyobb telekre
állja, amelyet oly gyakran hallhatunk em- mos más körülményt, a melyek a község vonatkozik, a képviselőtestület is foglalkozott
legetni mint elhárithataltan akadályt. Ked- belterülete határának kiterjesztését szüksé- múlt heti közgyűlésén és azt el fogadta,
vezőtlen természeti fekvése, amely más gcssé teszik. mert igen alkalmasnak mutatkozik arra,
tekintetben is éreztette már nem egyszer Hosszú éveken keresztül eredményte- hogy a szándékolt parcellázásnak keresztül-
káros hatását, a község terjeszkedését, len maradt atörekvés, mert meghiúsult azon az vitele községünknek rendkívül előnyös ter- 
nagyobbodását amint egyfelől általában akadályon, a mely útjában állt és a mely jeszkedését fogja eredményezni, 
megnehezíti, másfelől annak egyik részé- abban nyilvánult, hogy a község semmi irány- Semmi kétség, hogy a község közép
ben éppenséggel lehetetlenné teszi. Pedig bán sem terjeszkedhetik tovább. pontjából megnyíló ezen utcák is hamaro-
a község belterülete kiterjesztésének most Végre megoldást nyert a nehéz kérdés, san benépesednek és házsorok keletkeznek
már, illetőleg a közel jövőben annál is A kezdő lépést egyik pénzintézetünk tette itt is, úgy hogy a tapasztalható lakáshiány 
inkább kell a lehetőségét megtalálni, meg, egy nagyobb földbirtok megvételével, kellőleg pótolva lesz. 
nehogy részint a már kilátásba helyezett, a melyet kizárólag azért szerzett meg, hogy A vármegye pedig, amelynek felülbi- 
részint az ez idő szerint még csak terve- azon megfelelő számú, házhelyeknek szol- rálása alá tartozik a képviselőtestület erre 
zett, de előreláthatólag meg is valósuló gáló telket bocsásson rendelkezésére azok- vonatkozó határozata, ezt bizonyára jóvá 
oly előnyök maradjanak el, amelyek hivatva nak, a kik már régóta vágynak azután, is fogja hagyni, amint hogy ennek ellen
vannak arra, hogy községünk fejlődését hogy házaikat ott felépithessék. És minden jel kezőjére semmi ok fenn nem foroghat.  ̂
nagy arányban előmozditsák. arra vall, hogy azon a helyen rövid idol mégis meg van a lehetőség

A járási székhely létesítésekor, amely múlva egy kis városrész alakul, a melylyel arra* *lu&y most mar fennakadás nélkül 
a jövő év folyamán minden körülmények községünk kibővülve annak fejlődését egy- létesittessék mindaz, a mi úgy az egyes, 
között be fog következni, a közigazgatási ben előmozdítani is fogja. Erre annál mint a község javát célozza és a melynek 
hatóság hivatali helyiségéről, amikor pedig bizonyosabban következtethetünk, mert már eddig útjában állt a terjeszkedés nehézsége, 
gimnáziumunk a felsőbb osztályok felálli- eddig is nagy számban jelentkeztek azok, Reméljük, hogy a parcellázás a kivánalmak- 
tásával főgimnáziummá fejlődik, ennek a kik egy-egy földrészletre építkezés céljá- nak me&feleloen sikerülni is fog. 
épületéről és a főgimnázium céljaira szük-jból igényt tartanak. ---------

lóiról noticot, pedig azok számosán voltak. Mert És zsongva, zsibongva tűntek fel a leány
wr a. ' Kató elvitázhatatlanul szép volt és 35 éves kora előtt a múltak emlékképei, vad össze-visszaságban
**<*lü# dacára, sok üdeséget őrzött meg a fiatal leányos hajtva egymást lelki szemei előtt.

korból. Mily boldog napok is voltak azok, ő, az ő
Verőfénytől csillogó tavaszi reggel volt, A vonat lankás dombok, zöld selymes szántó- 22 éves korának érett fiatalságában, Sándor olda- 

midőn Sárréti Katóval a vonat zakatolva kirobo- földek között vágtatott végig és fénylett, csillo- ián, ott Pesten a hónapos szobában, 
gott az állomásról s egymásután maradtak el gott minden a tavaszi napsugárban. Azok az Ízletes vacsorák, ha vendéglőbe menni
annak a városnak füstöt okádó gyárkéményei, Ka,<̂ kitekintett a kocsi ablakán és arra m£r nem tellett a gázsijukból, a teritetlen asztal 
melyben Sárréti Kató arra volt hivatva, hogy gondolt, amit most tesz. Olt hagyja a társulatot, me||e|f újság papírba csomagolt elemózsiából, 
hosszú hónapon keresztül művészi szinjátékával melynek tizenhárom hónapig tagja volt és miért ? Sokszor még a szerep után hajába volt a 
gyönyörködtesse a közönséget, tapsot és sikert • • talán ő maga sem tud erre határozott választ csj||()g^ hamis gyöngy, arcán a színpadi festék s 
arasson. adni Pedig az öregedő szinidirector igen derék ^  m£r csókolództak, ölelkeztek.

Kató nem volt valami rendkívüli tehetség, íó ember vo1*’ szere,,1!  Ka,<Sl. s. me8becsül,e *PP Kató akkor még csak az egyik fővárosi
de megvoltak az érdemei, hogy a vidéki príma- mln* kolle8ai s Kal<> n,e8's bucsut mondj)M színház balett karának volt tagja, inig Sándor 
donnák jelesei között helyet foglaljon nekik, hogy egy másik színházi director társula- Ugyano,| már jelentősebb szerepeket játszott.
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régm ismeri melege^ romolt. . .  nj tujKK leli. ?nm ',S iS ', 'e«™r“ i ‘  ' S l S u “ S  Mll? 'k ,éí '  “ “l*"
Tálén a rilgyfakasztó balisaiiins tavaszi lég lopla vesle„ a zakatolásaba AruiarP elívelte vidéki sziniatsiilallii.z. míg aló lovalibra is esten
bele szivébe azokat az érzelmeket, melyek az riĉ iKüliét és kivéve a már gyűrött papma írott
életet hol boldoggá, hol keserűvé teszik. Távoz- v4|aílt> e|o|vasta lsten ,udja hányadszor a kusza BusonK°‘‘ e«>’ darab.g szerelmese tavozasa
tával nem vitt innen semmit, okmányain s cse- gorokat _  „Ajánlatodat elfogadom, szerződtetni ,rtloU s azulan csak elfogadta az udvarlók 2 3
kély tantiémjén kívül vissza hagyta ott egy egész foglak, jöjj várlak — Gál." — Jöjj várlak, ez koronás csokrait, találkákat adott nekik, mert hat
esztendő learatott, elhervadt virágait, emlékeit, Volt az a két szó, melyek mintegy életre kelve, î Y csináltak a többi társnői is és csak olykor
hisz egyik se volt jelentős előtte s talán társnői édesen csengve, csilingelve repültek a papirosról olykor jutott eszébe Sándor, ha a késő éjjeli
között ő volt az egyt JUli, ki nem vezetett udvar- Kató szemébe, s onnan a fülébe. órákban egyedül volt kis szobájában s odakünn
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Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,
a kiknek negyedévi, illetve félévi
előfizetése lejárt, hogy azt meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k.
— Tanulmányi kirándulás. A leánynevelő 

intézet IV. osztályának, valamint a gazdasági 
tanfolyam növendékei szerdán délután Oesdiger 
Adél igazgató és Bolla Lajos tanár vezetése alatt 
megtekintették a hatvani cukorgyárat és a máv. 
gyümölcsös kertészetét. Egy kellemesen és hasz
nosan eltöltött délután tapasztalataival gazda
godva az esti vonattal tértek vissza. A folyó tan
évben ez volt az első tanulmányi kirándulás.

— Győr város és a Kálmán kenyérgyár
Győr város képviselőtestülete elhatározta, hogy az 
élelmiszerek árának csökkentése céljából városi
kenyérgyárat fog létesíteni. E  végből kiküldte 
Hoffmann városi főmérnököt, hogy tekintse meg az 
aszódi kenyérgyárat. Folyó hó 3-án jelent meg 
Hoffmann Aszódon s a gyár annyira megnyerte 
tetszését, hogy azt teljesen felmérte és elhatározta, 
hogy ennek mintájára ajánlja Győr városának 
a kenyérgyár építését. Azon kérdésre, hogy miért 
nem a fővárosi kenyérgyár mintája után indul a 
főmérnök ? azt a kijelentést tette, hogy a fővárosi 
kenyérgyár sem a főváros, sem a közönség érde
két nem igyekszik kielégíteni, hanem inkább a külföldi 
látogatókat akarja elragadtatni. — Győr város 
ellenben tisztán a nagyközönség érdekét kívánja 
szolgálni.

— fl gödöllő —vdczi villamos üzembevétele. 
Kedden reggel adták át a közforgalomnak a gödöllő- 
váczi villamos vasútnak vácz—veresegyházai vo
nalát. A mütanrendőri bizottság kiszállt a váczi 
állomáson, bejárta a vonalat és minthogy lénye
gesebb észrevételek nem történtek, Koronczay 
tanácsos a kereskedelmi miniszter nevében meg
adta a vasút megnyitására az engedélyt Az egyes 
állomásokon a bizottságot meleg tüntetéssel fogad
ták, különösen Váchartyán községben, ahol a 
község népe kivonult zászlókkal a pályaudvarra,

Kopa Károly jegyző pedig üdvözlő beszédet 
mondott. A megnyitás után a mütanrendőri bi
zottság Lukács László miniszternek üdvözlő táv
iratot küldött.

Közlekedési ügvjek. Rendkívüli munkála
tok folynak most az aszódi állomáson. Már egy 
hete egy egész sereg munkás dolgozik mérnökök 
vezetése alatt az állomás gödöllői bejáratánál, 
hogy az oh lévő váltó és sin keresztezéseket uj 
rendszerű góliát sin szerkezettel kicseréljék, 
melyeken a vonatok biztos és gyors közlekedését 
tetemesen elősegítik. A munkálatok már közel a 
befejezéshez tartanak és ezzel együtt a vonatok
nál mutatkozó késések megszűnése is várható. 
Átalakítás alatt van az állomás perronja is, melyen 
talajsüppedés folytán majdnem 25 centiméternyi 
aláhajlás mutatkozott, veszélyeztetve az utazó 
közönség biztos járás-kelését s szerencsének 
mondható, hogy egy néhány elcsúszáson kívül 
komolyabb baleset nem történt. Halász Dezső 
állomás főnök erélyes sürgetésére a máv. műszaki 
közegei felülvizsgálták a perront s már hozzá is 
fogtak a munkához, hogy a perron szintjét a 
pályatesttel egy sikba emeljék s mint az nagyobb 
vidéki állomásokon van, keramit burkolattal 
lássák el.

Tüzek a vidéken Múlt hó 30-án a üosz- 
tonyiak kéri-pusztáján cigarettázó gyermekek gon
datlanságából kigyulladt egy nagy kazal bük
köny, amelyben 150 szekér takarmány voli 
egyberakva. Viz hiányában a helyszínére érkezett 
Váckisujfalusi és Galgamácsai tűzoltóság műkö
dése csakis a védelemre szorítkozhatott. Az oltási 
munkálatokat egyébként maguk a tulajdonosok: 
Gosztonyi Miklós és Tibor kir. kamarások ve
zették. — Szombaton éjjel pedig a Lőrincihez tar 
tozó Petanovics tanyán az összes takarmány 
leégett.

Tanitóválasztds. Szabó József volt do- 
monyi tanítót Szentlőrinczkátán választották meg 
egyhangúlag igazgatótanitőnak. A megüresedett 
domonyi állásra a pályázat kiíratott, sőt e hó 
6-ára a választás is ki volt tűzve. Közbejött aka
dályok miatt azonban az iskolas/éki elnökség a 
választás napját későbbi terminusra tűzte ki.

Szélhámos a gödöllői postán. Gödöllői 
tudósítónk jelenti: A csendőrség vasárnap reggel 
az itteni postahivatalban letartóztatta Piukovics

Márk volt vasúti állomásfelvigyázót, a ki a korona
uradalom nevében apróhirdetést tett közzé a fővá
rosi lapokban és gyakornokokat keresett, kiknek 
eredeti okmányokkal ellátott ajánlatait poste res- 

| tante kérte Gödöllőre Boross József név alá. A 
j sok levél gyanút keltett és a csendőrséggel igazo- 
j lásra szólitották fel Piukovicsot, a ki nem tudván 
igazolni magát, letartóztatásra került. Kiderült, 
hogy Piukovics, a kinek igen viharos a múltja, 
állandóan ilyen módon szerzett hamis okmányokat 
s ezek segélyével jutott be különféle állásokba, a 
hol lopott és sikkasztott.

— Drágul a cukor és a petróleum. Drága a 
lakás, drága a kenyér, a hús, a viz, a levegő, 
minden drága, még a patika is drága, a halál is 
drága és most itt a legújabb veszedelem: a cukor 
és a petróleum ára lényegesen megdrágult: a 
cukor ára 78 koronáról 100, a petróleumé 24 
koronáról 38 koronára emelkedett. Ez a két drá
gulási tünet, tekintettel arra, hogy a két cikk a 
mindennapi életben rendkívül fontos és nélkülöz
hetetlen, érdemes arra, hogy behatóan foglal
kozzunk vele. A cukor súlyos megdrágulásáért 
elsősorban a cukorgyárosok felelősek, éppen úgy, 
mint a petróleumnál a petróleum-gyárosok. A pet- 
róleumosok kartellbe léptek, két-három gyár nem 
akart ehhez csatlakozni. Erre felemelték a petró
leum árát és igy a kartell célja sikerült. De a 
civakodás levét a publikum issza, illetőleg fizeti 
meg. A cukornál még furcsább az eset. A termés 
valóban rossz, ezért a cukor árának némi emel
kedése érthető volna. Magyarországon a gyárak 
kifogytak a készletből, de az osztrák gyáraknak 
nagy feleslegük van. A magyar cukor-gyárosok 
között évek óta differenciák voltak. De most 
együttes akcióba léptek. Elintézték az osztrák 
cukorgyárak magyarországi érdekeltségével, hogy 
az osztrák cukor ne jöhessen be Magyarországra 
és ezzel az ő drágítást akciójuknak semmi aka
dálya ne legyen. A publikum nem fontos. Az 
fizessen.

Fogynak a forintosok. A forintosok bevo
nása már megkezdődött. Eddig 270 millió korona 
értékű ezüst egyforintost vontak ki a forgalomból, 

s különösen nálunk nagyon megérezhető ennek 
az óriási mennyiségnek a hiánya. Az osztrák 
törvényhozás már gondoskodott az egy forintosok 
pótlásáról azzal a törvénnyel, mely az uj 1 és 2 
koronás ezílstpénzek veretését rendeli el.

a szél bánatos dallamokat dúdolt és eső verdeste 
az ablakot.

Minden megváltozott azóta, mint most a 
zakatoló vasúti vonat rohantak el az évek s 
Kató sorsát is felvitte az Isten, mig Sándor igaz
gatója lett annak a vidéki társulatnak, melynél 
oly soká működött.

Megtudta ezt Kató is és mintha az egykori 
régi szerelem varázslata bár csak lassan lobogó 
lángra is lobbantotta volna az elhamvadt para
zsat, kacérkodni kezdett azzal a gondolattal, hogy 
átlép Sándor társulatához, feltéve ha az elfogadja | 
ajánlatát.

íme, most itt a levél kezei között, melyben 
Sándor azt Írja: „Jöjj várlak." Tehát még az se 
felejtette őt el egészen, talán még ott vannak 
szivében az egykori boldog szerelem emlékei s e 
gondolatra lánghullámok csókolták végig Kató 
homlokát. A vonat bekanyarodott egy völgybe, s 
karcsú dombok eltakarták a napot, a tavaszi csil
logást, homály ború1! a vasúti fülkére.

Katónak e pillanatban eszébe jutott, hogy 
Sándornak felesége van.

Igen, már több mint négy éve, hogy nős, 
bizonyára gyermekeik is vannak s valószínűleg 
gyöngéden odaadóan szereti a feleségét.

Bizonyára nem fogja megszegni az ő ked
véért a hüségi esküt s csak azért instálja most

oly szívesen, mert hallott egyet-mást Kató sikere
iről. No meg ha lenne valami közöttük s ezt 
megtudja, észre veszi az asszony, néki bizonyára 
távozni és művészetének uj hajlékot kell keresni

Már-már azon a ponton volt, hogy a leg
közelebbi állomáson leszáll és a következő 
vonattal vissza utazik jó öreg directorához, de 
mégis meggondolta magát.

Vitte sodorta előre szépségébe, rutinirozott- 
ságába vetett önbizalma.

Késő délután volt, midőn megérkezett. Sietve 
ugrott az állomás előtt álló bérkocsik egyikébe s 
a színházhoz hajtatott. Az igazgatót nem találta 
ott s ezért lakására sietett, dobogó szívvel de erős 
elszántsággal. Kétszer kellett a csengetyü gombját 
megnyomni, mig kinyílott az ajtó s ott állott 
előtte Sándor. „Jó napot" — szólt Kató— „Eljöt
tem, itt vagyok" és hangja mintha megcsuklott 
volna.

Sándor mosolyogva, szívélyesen üdvözölte s 
szinte kézen fogva vezette be egyszerű polgárias 
lakásának ebédlőjébe. Kató az első pillanatokban 
észre vette, hogy ez inkább hasonlít holmi legény 
lakáshoz, mint egy boldog családi fészekhez. 
Rendetlenül szanaszét hevertek egyes tárgyak s a 
bútorokon vastagon feküdt a por. Hogy, hogy hát 
Sándor felesége nem tartozna a rendes házat

vezető asszonyok közé, gondolta Kató és minden 
pillanatban várta, hogy nyílni fog a szomszéd 
szoba ajtaja s belép rajta egy szép, otthoniasan 
pongyolába öltözött asszony félénk kis bébivel az 
oldalán.

Eleinte közömbös dolgokról s Katónak a 
társulatba való belépéséről beszélgettek, mig végre 
Kató felvetette a kérdést, hogy; „Hol van és hogy 
van kedves neje Önagysága ? “ Nem merte, nem 
akarta most Sándort tegezni. Sándor mosolygós 
arca hirtelen elborult s eleven kérdőjelként nézett 
a leányra. Hogy, hogy hát ez nem olvasta volna 
a lapokban azt a botrányt, amely itt három hónappal 
ezelőtt történt s még nem vette észre azt a vörös 
vonalat, mely a már kissé ritkuló fekete hajfürtök 
között Sándor homloka és halántéka körül húzó
dott, emlékeként annak, hogy vérrel mosta le a 
férji és férfiúi becsületén ejtett szennyet.

Elkapta Kató kezét, mélyen erősen a szeme 
közé nézett s csak ennyit mondott: Nincs már 
nékem feleségem, Katókám.

Hangjában volt valami bánatos megnyugvás 
és a régi feltámadó szép emlékek halvány szép 
derűje. Közelebb húzta székét Katóhoz és bizal
masan részletesen elmesélt néki mindent. Hogy 
miként szegte meg hüségi esküjét az az asszony, 
akit pedig ő nagyon szeretett s miként csalta meg
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— Lövöldözés az ablakon keresztül. László 
Zsigniond domonyi uradalmában alkalmazott 
Lengyel József gazda e hó 3-án vacsoránál ült, 
amikor is vadászfegyverből valaki többször lőtt | 
be az ablakon. A lövés szerencsére nem talált. 
Amint a vizsgálatból kiderült, 36 nagyobb serét 
fúródott a falba. A tettes valószínűleg Lengyel
nek ellensége, ki ugyanazon gazdaságban van 
alkalmazva. Feltűnő, hogy az illető még aznap 
leuiazott, de csendőrök már nyomában vannak.

Gödöllő község háztartása. Gödöllő köz
ség képviselőtestülete nemrég tartott közgyűlésé
ben tárgyalta a község 1912. évi községi és köz
munka költségvetését. A 167,327 K 88 fillér vég
összegben megállapított kiadási végösszeg dacára 
a község háztartása rendezett, mert a községi 
póladó a múlt évihez viszonyítva csökkenést mutat 
s 44 százalékban van megállapítva.

— Változás a püspökhatvani r. kath. elemi
népiskolánál. Folyó évi szeptember hó elsejével 
vonult nyugalomba a püspökhatvani elemi nép
iskola érdemdús tanítója Korsák József. Helyébe 
az iskolaszék vejét, Mindák Bélát a III. tanerőt, 
ennek helyére pedig Matuska Szilveszter Sándor 
oki. tanítót választotta meg.

íRil^en lesz az október ? Meteor október 
haváról következő prognózist mondja: Október 
havának változási napjai 8 — H) —12 —18— 22 24
27-re esnek Ezek közül legerősebbek : 10 — 12— 18 
és 24-ikiek. Október hó elejével újra állandóbb 
jellegű idő Ígérkezik, mely egész 10-ig vagyis 
ennek hatásköréig eltart. Ekkor azonban igen 
változó jellegű időjárást várhatunk a bolygók 
állásaiból kifolyólag, hűvös, szeles és csapadékos 
jelleggel, mit a 18-ika lesz hivatva ismét Itatás- 

! sékelni. A 22 23—24 és 27-ike 
entétes jellegű, változási napok vál

tozó, de inkább száraz mint csapadékos jellegű 
időjárást vannak hivatva hozni, úgy hogy a vál
tozások hőmérsékleti küiömhségek, leginkább 
szeles jelleggel fognak lejárni

flem lesz népfölkelő-szemle A itt. kir. 
honvédelmi miniszter értesítette a közigazgatási 
hatóságokat, hogy a folyó évi népfölkelöi szemle 
elmarad s igy a népfölkelő katonáknak ez idén 
nem kell jelentkezniük sem Írásban, sem szemé
lyes megjelenésükkel.

Üresedés a zsidói tanítói állásban Lapunk
ban jeleztük, hogy julius elején a zsidói ev. egy-

öt egy másik, egy semmi ember kedvéért. Azóta 
üres a lakás s midőn ezt mondta, homlokát eré
lyesen összeráncolta. Jgen , annak a nőnek nem 
szabad ide többé belépni soha."

Kató könnyes szemmel részvéttel hallgatta 
Sándort s mintha tekintetével azt mondta volna 
neki: Téged én nem csaltalak meg soha, ha 
méltó volnék arra, hogy . . . Sándort meghatották 
Kató könnyei, a régi szerelem csillogott azokban 
és talán a leány tekintetéből ki olvasta annak 
gondolatait, mert igy szólott: .Katókám, nem 
foglalnád te el annak a rossz asszonynak a 
helyét?" — s ráhajkma fejét a leány puha fehér 
k - sóira, mig annak gyűrűs ujjai szelíden simi- 
’ ,:*k végig Sándor hajfürtjeit s a beforradt 
sebhelyet.

Midőn a forró csők és ölelés után kibonta
kozott Sándor karjaiból s oda ment az ablakhoz 
s kitekintett a lassan ala szálló tavaszi alkonyatba, 
úgy gondolkozott, hogy most ü  a legboldogabb 
a világon.

A városnak pedig meg volt a szenzációja, 
hogy Gaál Sándor színigazgató feleségül veszi 
egykori kedvesét, Sárréti Katót.

E.

ház megválasztotta Hegedűs Pál galgagyörki 
születésű oki. tanítót kántortanitójául. Amint onnan 
értesülünk, a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a földmivelési miniszterrel egyetértve, 
Hegedűst kinevezte a galgóci állami gazdasági 
iskolához szaktanítónak. Mi sem természetesebb, 
mint hogy Hegedűs ez utóbbit fogadja el.

A szüret és a bortörvény.
Serényi Béla gróf földmivelésiigyi 

miniszter körrendeletét adott ki, melyben 
utasítja a törvényhatóságokat, hogy intéz
kedjenek az iránt, hogy a közönség és a 
törvény végrehajtása körül eljáró hatóságok 
figyelme az idei szüret alkalmából a bor
törvény fontosabb intézkedéseire felhivas- 
sék, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a 
bortörvénybe ütköző kihágások elkövetésére 
legalkalmasabb a szüret ideje s az ezt 
követő időszak. Elrendelte a miniszter, 
hogy a törvényhatóságok szigorúan ellen
őrizzék, hogy a törvény fontosabb rendel
kezéseit tartalmazó nyomtatványokat mind
azok, kiket erre a törvény 13-ik szakasza 
kötelez, a pincékben, az italmérésekben 
stb. állandóan kifüggesztve tartsák, s hogy 
ezen nyomtatványok a községházán is ki 
legyenek függesztve, továbbá, hogy a tör
vény alábbi rendelkezései a vármegyei 
hivatalos lapok utján s a községekben való 
kidobolással minél szélesebb körben köz
hírré tétessenek. Ezek a rendelkezések a 
következők:

1. A mustot vagy bort cukrozni tilos. 
Erre ugyan kivételes engedélyt adhat az 
illető kerületi m. kir. szőlészeti és borászati 
felügyelő, vagy a magyar királyi vincellér
iskolái igazgató, de csak olyan esetekben, 
a mikor a must természetes cukortartalma 
a kedvezőtlen időjárás vagy elemi csapás 
következtében annyira csekély, hogy a must
nak tényleg szüksége van a cukrozásra.

2. Édes bor készítésé céljából a must
ba vagy a borba cukrot tenni feltétlenül 
tilos, erre tehát senki engedelmet nem 
kaphat.

3. Törkölybort, csigert, lőrét csakis 
azoknak a kisebb szőlőbirtokosoknak sza
bad készíteni, a kiknek négy kát. holdnál 
nagyobb szőlőjük nincs és a kik bor, 
mustborkészitésre szánt szőlő, vagy bor
seprő adásvételével, vagy borméréssel, 
illetve kis mértékben való elárusitással 
nem foglalkoznak. Azonban ezek is csak a 
saját termésű szőlőjük törkölyéből és csakis 
a saját házi szükségletük fedezésére készít
hetnek törkölybort, még pedig a követ
kező korlátozással: a) Törköly készítésre 
három napnál régibb törkölyt használni 
tilos, b) Ugyanazt a törkölyt csak egyszer 
szabad törkölybor készítésre használni, c) 
Törkölybor készítése céljából csak annyi 
vizet szabad felönteni a törkölyre, a meny
nyi legfeljebb egynegyed része annak a 
szinmustnak, a mely ugyanarról a törköly
ről szüretelt, vagyis egy hektoliter must 
törkölyéből legfeljebb huszonöt liter tör

kölybor készíthető. De egy szőlőbirtokos 
még igy is csak annyi törkölybort készít
het, a mennyi az ő házi fogyasztására 
szükséges és ez semmi esetre sem lehet 
több húsz hektoliternél, d) Cukrot a tör
kölybor készítéséhez használni tilos, e) 
Pálinka- (cognac) főzés céljaira nem sza
bad törkölyt használni, f) Törkölybort for
galomba hozni tilos, g) A ki törkölybort 
akar késziteni, tartozik ezt a szándékát 
legalább 24 órával előbb a községi elöl
járóságnál írásban, vagy szóval bejelenteni 
s ugyanakkor késziteni. h) A törkölybort 
tartalmazó hordókat vagy egyéb tartályo
kat törkölybor felírással kell tartani:

4. A bort vagy törkölybort szeszezni, 
vagyis a szesztartalom emelése végett abba 
szeszt önteni tilos. 5. A borseprőből vízzel 
a borhoz hasonló italt késziteni tilos. 6. Az 
összevásárolt borseprőből való borsajtolást 
üzletszeriileg folytatni s az összevásárolt 
seprőből kisajtolt bort forgalomba hozni 
tilos. 7. A bortörvénybe ütköző kihágások 
szigorúan bűntetteinek, a büntetés három 
hónapi elzárásig és 1000 korona pénzbün
tetésig terjedhet.

*
Baromfi, háziujjul és galamb kiállítás Czeg- 

léden. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye gazdasági 
egyesületének baromfitenyésztési szakosztálya ok
tóber hó 21—2 2--23-án díjazással egybekötött 
tenyészbaroinfi vásárt rendez Czegléden a Vigadó 
helyiségeiben és kertjében. Bejelentéseket még 
pár napig elfogad a gazdasági egyesület titkári 
hivatala (Budapest Vármegyeház.) Az állami be
vásárlások is itt történnek. Dijakra 600 K állami 
és egyesületi dij és több érem és oklevél for- 
dittatik.

Bejelenthető sárga és fehér orpington, vian- 
dotte, Plymuth, Langsán, fehér és sárga magyar 
tyúkok. Emdeni és keresztezett ludak. Pekkingi 
és keresztezett kacsák, pulykák, házinyul, galamb, 
baromfitenyésztési gépek és eszközök.

II Allatdijazások. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vár- 
megye gazdasági egyesülete a következő helyeken 
rendez ló és szarvasmarha díjazást, melyen 4700 K. 
állami és egyesületi dijak és oklevelek osztatnak 
ki a tenyésztők között:

1. ) Okt. 1-én Szabadszálláson magyar fajta 
ló és szarvasmarha díjazás.

2. ) Okt. 8-án Kiskőrösön magyar fajta ló 
és szarvasmarha díjazás.

3. ) Okt. 15 én Aszódon pirostarka szarvas- 
marha díjazás.

4. ) Okt. 22-én Czegléden ló és pirostarka 
szarvasmarha díjazás.

5. ) 29-én Zsámbékon pirostarka szarvasmarha 
díjazás.

6 )  Nov. 5-én Pilisvörösváron pirostarka 
szarvasmarha díjazás.

Ezen díjazáson tenyészkancák idei csikóval, 
két éves és két éven felüli kancacsikők, tehenek 
és egy éven felüli üszők dijaztatnak. Részletesebb 
felvilágosítást a falragaszok nyújtanak.

K ö ze gé szsé gü gy.
A közegészségügy a lefolyt héten elég ked

vező volt.
Ragályos betegülési esetek voltak :
Aszódon hasihagymáz 1 esetben s roncsoló 

toroklob 1 esetben. Vétségén hasihagymáz 1 
esetben, Kartalon roncsoló-toroklob 1 esetben.

♦
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Ragadós állati betegségek a következő köz
ségekben fordultak elő;

Veszettség: Túra.
Ragadós száj- és körömfájás: Zsidó.
Rühkór: Galgahéviz, Verseg.
Sertésorbánc: Gödöllő.
Sertésvész: Aszód, Boldog, Galgamácsa, 

Gödöllő, Túra, Veresegyház, Zsidó.

A magyar l(ir. államVasutaH teli 
menetrendje 1 9 1 1 - 1 9 1 2  fVre.
A magy. kir. államvasutak vonalain és az 

általuk kezelt magánvasutakon f. évi október hó1 
1-én a téti menetrend lép életbe, mely a jelenleg 
érvényben lévő nyári menetrenddel szemben a 
következő lényegesebb változásokat tartalmazza:

A budapest keleti p. u. — bruck—király
iddal vonalon. A Budapest keleti p. udvarról 
reggel 7 óra 25 perckor Győr, Fehring-felé induló 
gyorsvonat Torbágyon nem fog megállani Kőér- 
berek megállóhelyen a személyszállító vonatok 
megállása niegszüntettetik.

A budapest keleti p  //. — ruttkai vonalon. 
A Budapest keleti p. udvarról délután 2 óra 
20 perckor induló, Pécelig közlekedő helyi személy- 
vonat forgalma kiterjesztetik Hatvanig, a hová 
délután 4 óra 27 perckor fog érkezni A Budapest | 
keleti pályaudvarról délután 2 óra 30 perckor! 
induló, jelenleg Hatvanig közlekedő helyi személy
vonat csak Pécelig fog közlekedni.

Az aszód—balassagyarmat—losonci vonalon. 
Az Aszódról jelenleg 9 óra 16 perckor Losonc 
felé induló, vegyesvonat Aszódról csak 9 óra 
48 perckor fog indulni s igy Aszódon csatlakozik 
a Budapest keleti p. udvarról délelőtt 8 óra
10 perckor Hatvan felé induló személyvonathoz.

A budapest nyugoti p. udvar — m arch eggi 
vonalon az alábbi változások lépnek é le tb e : A 
Rákospalota—Újpestről—Budapestre reggel 3 óra 
51 perckor érkező vonat megszűnik, — Párkány- 
Nánáról Budapestre d. e. 8 óra 45 perckor 
érkező vonat csak Nagymarostól közlekedik, — a 
Budapestről d. e 11 óra 35 perckor Nagymarosra 
induló és onnan délután 5 óra 45 perckor Buda
pestre érkező vasár.- és ünnepnapi vonat meg
szűnik, — a Budapestről délután 5 óra 20 perckor 
Szobra induló vonat csak Nagymarosig, — a 
Budapestről este 8 óra 10 perckor Párkány-Nánára 
induló vonat csak Vácig, — a Nagymarosról 
éjjel 10 óra 25 perckor Budapestre érkező vonat 
csak Váctól közlekedik. Az Érsekújvárról éjjel
11 óra 50 perckor Budapostre érkező vonat, 
végül a Pozsonyból este 8 óra 25 perckor 
Marchegg Wien felé induló vasár.- és ünnepnapi 
vonat megszűnik.

A Budapestről jelenleg este 9 óra 45 p.-kor 
Rákospalota—Újpestre induló és onnan Buda
pestre éjjel 10 óra 50 perckor visszaérkező helyi 
vonat forgalma Dunakeszi—Alagig kiterjesztetik. 
E vonat a téli menetrendben Budapestről este 
10 órakor indul és Dunakeszi—Alagról Buda
pestre éjjel 11 óra 25 perckor érkezik.

A galán ta—zsolnai vonalon Galánta—Szered 
között egy uj személy, illetve vegyesvonat helyez
tetik forgalomba. Galántáról indul reggel 6 óra 
53 perckor, Szeredre érkezik reggel 7 óra 20 
perckor; Szeredről indul délelőtt 8 óra 20 perc
kor, Galántára érkezik 8 óra 47 perckor délelőtt. 
A Trencsénből Zsolna-felé reggel 6 óra 35 perc
kor induló személyvonat már Pöstyéntől kezdve 
fog közlekedni, ahonnan reggel 5 óra 10 perckor 
fog indulni.

A pö s ty én —verbói vonalon az esti vasár és 
ünnepnapi vonatpár niegszüntettetik.

A vác—ipolysági vonalon a Vácról—Ipoly
ságra délelőtt 9 óra 57 perckor induló és az 
Ipolyságról Vácra este 9 óra 13 perckor érkező 
vasár- és ünnepnapi vonatpár niegszüntettetik.

A budapest nyugoti p. u. — orsovai vonalon 
a Budapestről Czeglédre délelőtt 11 óra 55 perc
kor induló és a Czeglédről Budapestre este 9 óra 
20 perckor érkező vasár-és ünnepnapi, — továbbá 
a Kiskunfélegyházáról Szegedre reggel 5 óra 37 
perckor érkező és a Szegedről Kiskunfélegyházára 
este 7 óra 30 perckor induló személyvonat meg- 
szüntettetik.

Az Orsováról jelenleg este 7 óra 10 perckor 
induló Budapestre reggel 6 óra 30 perckor érkező 
expressvonat Orsováról csak este 8 óra 20 perc
kor fog indulni, az érkezés Budapestre a jelenlegi 
marad, a Budapestről éjjel 11 óra 30 perckor 
induló, Verciorovárra jelenleg 10 óra 45 perckor 
érkező expressvonat — a budapesti indulás vál-

Ház- és —
=  villatelkek
gyönyörű kilátást nyújtó, egész

séges helyen eladók

STINER AN P RÁS-nál  
Aszódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.
tozatlanul hagyása mellett — Verciorovára már 
délelőtt 9 óra 40 perckor fog érkezni.

A budapest —.fiumei vonalon a Sk rád tói — 
Fiúméig közlekedett vasár- és ünnepnapi kirán
duló vonat niegszüntettetik.

Budapest keleti p. u.-ról délután 3 óra 
20 p.-kor Belgrádba induló gyorsvonat megállása 
Kunszentmiklós—Tasson, Fülöpszálláson és Ópa- 
zuán niegszüntettetik. E helyett jelzett állomásokon 
az uj gyorsvonatok fognak megállani.

Budapest, 1911 szeptember havában.

Az igazgatóság.

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 forrás!

Bárbot hirdetett HonyV
vagy zenemű ugyanolyan 
árban kapható az aszódi

petőfi-nyomdábatt is.

Ugyanott kapható

jdodtmXiittyVtár
. *. minden kötete. . *.

Ara 40  fillértől 1 Koronáig.

------------ 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 lapunk kiadóhivatala utján.

™™gy vasrácsos kerítés kapuval, egy 
láncoskut teljes felszereléssel és 

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

Menetrend: Budapest—Aszód-Hatvan és vissza.
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