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A legfelsőbb bíróságnak ezen Ítéletét | tásnak tö rv én ysz erű ségé t kétségbevonná,
lA w ih o r rv o tt  h i r A t r á l a c é i c  mind"yáían megnyugvással fogadjuk. Inkább ellenben azt méltán lehetet kifogásolni, anti- 
Jóváhagyott biróválasztás. alaki okokból volt szükség ez Ítéletre, ért a válaszás, illetőleg az ezt megelőző jelö-

nehogy a megsemmisítést kimondó határo- lés nem a tö rvén y  sz ellem e szerint történt. 
Ez év január havában Aszód közön- zat folytán újabb választásra kerüljön a Mert csakis igy, nem pedig a törvény 

sége biróválasztásra gyűlt össze. A válasz- sor. Mert lényegileg helyb enhagyta  a vá- betűi szerint kell annak helyes értelmét 
tás eredményeként községünk ez idő sze- lasztást a közvélem ény  még a közigazga- megállapítani. Hiszen a helytelen fogalnta- 
rinti biráját jelentette ki a tisztújító szék tási bíróságnak Ítélete előtt. zás, amely törvényeinkben nem is ritkán
elnöke megválasztott bírónak. Általános Aki az idő szerint Aszód községének fordul elő, mindannyiszor lehetetlenné tenné
meglepetést keltett a választás kimenetelének bírói székében ül, mindenképen érdemes azoknak alkalmazását, ha nem kellene 
ezen fordulata, mert a választó közönség arra az állásra, amelyet betölt. Pontos- figyelembe vennünk a törvényhozó akaratát,
jelöltekként községünk más két polgárát sága és lelkiismeretessége hivatala teen- amelyet a hiányos, vagy rossz szó, illetőleg
ismerte. Hogy mégis nem ezek egyike, de dőinek elintézésében, különös buzgalma mondatfüzés ki nem fejez, 
egy harmadik lett a biró, csak úgy tör- községe fejlődésének előmozdítása érdeké- Most pedig, hogy a polgárságnak
ténhetett, hogy ennek pályázati kérvénye ben meggyőzött minket arról, hogy mükö- utólagos bizalma és a legfelsőbb bíróság 
közvetlenül a választás előtt került a tiszt- désével a község polgárainak osztatlan döntése is sankcionálják a januári válasz- 
ujitó szék elnöke elé, aki törvényadta megelégedését érdemelte ki, egyben pedig tást, a már régen helyreállt nyugalmat 
jogánál fogva őt a bírói állásra jelölte remélnünk engedi, hogy tevékenységét a és békét megerősíteni is fogja. A mi ez 
is. Különböztetnünk kell tehát a választó jövőben is községünk javára fogja fordi- idő szerint annnál óhajtandóbb, mert fejlő
közönség és a választást vezető szolgabiró tani. désnek induló községünk ügyét csak a
által jelöltek között; előbbiek alatt azokat Nem is ellene irányul* a megválasztatá- párt és egyéb érdekek szülte ellentétek 
értvén, akiket a község polgárai akartak sakor megnyilvánult elégedetlenség, ügy elsimításával és kölcsönös egyetértéssel 
megválasztani. lehet, a polgárság bizalma folytán is került szolgálhatjuk sikeresen.

A választást az ellene beadott feleb- volna a bírói tisztségre, ha annak tudomása Községünk érdemes biráját pedig, aki
bezés folytán a vármegye törvényhatósági lett volna arról, hogy erre pályázik és a niost már hivatalos részről is végérvénye- 
bizottsága mint felsőbb fórum megsemmi- bitói állást elnyerni óhajtja. Egyébként a sen megválasztottnak ismertetett el, ez 
sitelte e napokban pedig a közigazgatási választásnak felebbezéssel való megtáina- alkalomból üdvözöljük és további mükö- 
biróság jóváhagyta. Ez a határozat jogerős, őása személyét nem érintő okokból történt, déséhez szerencsét kívánunk.
a megválasztott biró tehát a törvény által És ami a választás megtámadását illeti, _____
előirt idő alatt állásában megmarad. nem volt és most sincs senki, aki a válasz-;

„  A nád és zsombékok között néha meg- azonban egyszer, mintha az ő szive is megakart
ö t  é v  m ú l v a .  roppant a jég, mintha ott valaki óvatosan kúszna volna lágyulni. Enyhe nyári este volt, a levegő

előre és halk emberi sóhaj szólt fel a fagyos telve mezei és kerti virágok illatával.
(Népies elbeszélés.) levegőbe. Már egészen besötétedett, midőn Piroska

A hold széthintette hideg sugarait a téli * • * munka után kitilt a padra s összefonva karjait
tájon. Hó takarta a Tisza mentén végig a kondo- , .  , , .  .. „ ! egykedvűen nézett hol az égen kibontakozó
ros, partokat és a túlsó oldalon a górgöi dóm- B ’  csillag laborra, hol pedig a poros utcara.
bős vidék zsombékos nádasait, a nád szélén i ' . , .  ̂ ? . . . A  falu vége felöl nóta szó hallatszott. Három
álló lopolyfák csupasz koronáit és csillogtak a Jf*8’ S(’ ur' ** ",eSlr|gye *e e vo na nszam^r(-1j legény tón haza, hátukon a villogó
hópelyhek a holdfényben, mint a gyémánt.8 f '  F' ke,e F,r°Ska ^  ka- * kka' a »> «« munkából. Hazafelé betértek

Már éjszaka volt s csönd honol, a Tisza ,é* ^  *U8ra“ 'ó“ csárdába s a <ó b' ir' 01
mentén végig, csak a nád zördült, ha végig szán- 11 1 ° ’ ^   ̂ ‘ tázó kedvük támadt. Amint közeledtek Piroskáék
lolt rajta a hideg szél. é,t. Ve,e‘ An'n “  * Ar fa S2°kás’ " Máza felé, észrevette a leány, hogy az egyik hang

Nem volt itt élő emberi lény jó távolság- Va an! ir® Va anyija mtgvo a maga e vtse’ jobban kiválik a többitől s megismerte a hang
áira , kivéve a görgői szakadékos partok között Feke^Pimskának 'nem3 voU ^ ^  ° ^  Íáró1 Gere Sándort, ki szintén sokat járt valami
ig) alacsony favázas kis házikót, melynek egyet- . ’ . kor utána. Ez énekelte azt a nótát;
len ablakából vékonyan szűrődött ki a lámpa- Piroska ha még oly csinos és daliás is volt „Csalfa leány, nem búsulok utánad, 
fény a fehér nádasra. a ,e£ény» csa*< egy-két napig barátkozott vele, Nem visz sirba miattad a bánat. “

A kis faházban egy takaros menyecske ült azu,*n oít hagyta és mással kezdett ki. Vér is Piroskának megdobbant a szive, ez a nóta
a kemence mellett, melyben izzott a parázs. Ez f°*yf m*r m*a,ta a fa*u korcsmájában s a szegény szójt most a ny$ri esjében hallva a tisztán
előtt egyszerű fabölcső állott s az asszony karjá- K ° csis J^ska 8 hónapig ette a rab kenyeret. csengő éneket, valami melegséget érzett a szive 
val rátámaszkodva gyöngéden ringatta gyermekét Mit bánta ő, hogy egyik-m ásik legényt so- körül.
és szeretettel gondolt a másikra, aki még olt M*g ette utána a keserűség, de azután az csupa Most odaértek a legények s meglátva a 
Pihent az anyai s zív  melegének oltalma alatt, büszkeségből mégis hátat fordított neki. leányt, önkénytelenül is elhallgattak, hogy szótla-
Azonban ott volt az asszonyon és az alvó cse- H isz szép volt és fiatal, ráér majd válasz- nul menjenek el előtte.
csemőn kívül valaki a közelben — ha nem is a tani a legények közül — gondolta magában s Piroska pedig felkelt a pádról s megindult 
meleg házikóban. akkor majd kiválasztja a legderekabbat. Történt hangon szólt Sándorhoz:
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Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg- 
ujitani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
_  ügyészségi megbízott Az igazságügyi 

miniszter Zalai László dr. gödöllői gyakorló ügy
védet a pestvidéki ügyészség kerületébe ügyész
ségi megbízottá rendelte ki.

— Kis Tibort járásunk tb. főszolgabiráját a 
vármegye közgyűlése 251 szavazatta! a kispesti 
járás első osztályú szolgabirájává választotta meg. 
A megválasztott a hivatali esküt nyomban letette. 
G róf Ráday Gedeon főispán meleg szavakkal 
üdvözölte az újonnan megválasztott szolgabirót és 
szerencsét kívánt neki további működéséhez.

— Tanulmányi kirándulás. Az országos ker
tészeti egyesület több tagja csütörtökön Aszódra 
érkezett a javítóintézet kertészetének tanulmányo
zása végett. A vendégeket Nádassy Ferenc tőker
tész kalauzolta és látta el felvilágosítással, akik a 
látottaktól elragadtatva a déli gyorsvonattal utaz
tak vissza Budapestre.

— ílem lesz ez évben villanyvilágítás. Ne
hány héttel ezelőtt közöltük, hogy a villanyvilá
gítás bevezetésére vonatkozó munkálatok előre
láthatólag már október közepe táján megkezdőd
nek, úgy hogy ezek november elsejére elkészül
nek, amikor is a gázvilágitást a villany fogja fel
váltani. Közöltük ezt illetékes helyről nyert érte
süléseink alapján és azért is, mert semmi kétsé
günk nem lehetett az iránt, hogy a vármegye 
közgyűlése ezen ügyet is tárgyalni és a vonatkozó 
községi határozatot jóváhagyni fogja. Mint azon
ban ismeretes, a hétfői közgyűlést egy fontos 
politikai tárgy igen hosszúra nyújtotta, úgy hogy 
a villanyvilágítás ügye tárgyalásra nem kerülhetett. 
Vármegyei jóváhagyás nélkül a községi határo
zatot végrehajtani nem lehetvén, most már a 
legközelebbi közgyűlésig kell várni, amely azon
ban csak novemberben lesz. A munkálatok idő

tartamának figyelembe vételével a vil lány világí
tásra csak a következő évben számíthatunk.

— motorgyár. A motorgyár ügye — mint 
értesülünk — Aszódra nézve kedvezőtlen élinté
zést nyert. Az aradi Westinghouse gyárnak sike
rült befolyását a maga javára érvényesíteni, ami
nek következtében a minisztériumban a motor
gyár Aszódon leendő felállításának tervét elej
tették.

— fl leánynevelő intézet növendékei a múlt 
vasárnapon tanárnőik és Bolla Lajos tanár veze
tése alatt a Király-szinházban voltak, qjiol a 
János Vitéz előadását nézték végig. Az intézet 
kiváló vezetőjének érdeme, hogy alkalmat talál 
növendékeinek hasznos és kellemes szórakoz
tatására.

• »
— flz állami költségvetés. Lukács László

pénzügyminiszter a múlt héten terjesztette elő a 
képviselő-házban az 1912. évi költségvetést, a 
melyből minket annak a belügyi tárcára, köze
lebbről a járások létesítésére vonatkozó része 
érdekel különösen. Mint abból látjuk, ezekre egy 
nagyobb összeg vétetett fel, úgy hogy a járások 
szaporítása és igy az aszódi járás létesítése és a 
jövő évben minden körülmények között be fog 
következni.

— Leleplezett hazárdjátékosok. A Gödöllőn 
nyilvános helyeken egész nyíltan divó hazárdjáté
kokra végre a csendőrség is rátette a kezét. E 
hó 2-án két helyen is szétugratták a játékosokat. 
Az asztalon talált pénzt és kártyát lefoglalták s 
úgy a játékosokat, mint a vendéglőst feljelentették. 
Az egyik Károlyi Gyula Erzsébet szállodája ven
déglőjében történt, ahol ferbliztek; a másik özv. 
Németh Józsefné korcsmájában, ahol 21-est ját
szottak.

— Baleset az utón. Szilágy és Galga- 
györk között a szilágyi határban az elöljáróság 
gondatlansága következtében a mély szakadék 
mellett vezető ut szélén nincs korlát. így történ
hetett meg, hogy Reiner Ödön szilágyi lakos 
kocsija a szakadékba esett. Az egyik ló súlyos 
sebesülés következtében azonnal elpusztult, a 
másik sebesülése is oly súlyos, hogy felgyógyu
lásáig több hónap fog eltelni. Szerencse, hogy a 
kocsis nem ült a kocsin, igy emberben nem tör
tént kar. Amint értesülünk, a tulajdonos az elöl

járóságot mulasztásáért feljelentette. Intő példa ez 
a községi elöljáróságoknak, hogy az utakat tartsák 
rendben, mert bizony a legtöbb község útja biz
tonság szempontjából sok kívánnivalót hagy hátra. 
A hidak sok helyen hibásak. így történhetett meg, 
hogy Ácsa és Sáp között egy dinnyés kocsi alatt 
a hid leszakadt, a kocsi pedig a patakba fordult. 
Püspökhatvan határában a katonai előfogat alatt 
szakadt be a hid, s a rajta ülő főhadnagy az 
arcán nyert súlyos sérülést. Más községek hatá
rában pedig roppant rossz az ut. A por és sár 
eltakarítása benn a községekben még a törvény- 
hatósági utakon sem történik. Méltán panaszkodik 
tehát mindenki a rossz utak miatt.

— flz udvariasság netovábbja. Pischl Imre 
magánzó aszódi lakos valami kapukulcs féléért 
bement Boldis István javítóintézeti családfő fele
ségéhez. Pischl „hol az a kapukulcs", erre-arra, 
megemlítve az összes rokonsága Istenét szavakkal 
bukott be Boldisék lakásába, és sáros és vizes 
ernyőjével belevágott egy csomó tésztába, melyet 
Boldisné épen akkor gyúrt. Pischl azonban szin
tén rosszul járt, mert nemcsak az ernyőjén vitte 
végig a méternyire lecsurgó tésztát, de vagy 
három helyen a kábátján is ottmaradt egy kéz jó 
finom nyers tésztából. Pischltől a becsületsértésen 
kiviil számon kérnek 4 korona ára tésztát is. Csak 
azt nem tudjuk, hogy ez a besározott tészta érté
ke-e, vagy amit ernyőjén és hátán elvitt.

— Háztulajdonosoknak. A m. kir. pénzügy- 
miniszter legújabb rendelete szerint a házbérjöve
delem bevallásának elmulasztása az 1909. évi VI. 
törvénycikk életbelépése óta nem képez jövedéki 
kihágást, — ha azonban valamely háztulajdonos 
házbérjövedelmének egy részét eltitkolja, ellene 
hamis bevallás címén a jövedéki büntető eljárás 
indítandó meg. — Itt említjük fel, hogy ha vala
mely háztulajdonos a házbér vallomás beadását 
elmulasztja, akkor reá, 1 esetleg 4°/o-os házbér- 
adópótlék vetendő ki anélkül, hogy a beadás 
elmulasztásáért ellene jövedéki büntető eljárás 
indíttatnék.

Hrabovszky 3enő helybeli cukrász ez utón 
értesíti a közönséget, hogy a napokban süte
ménnyel házaló leány nem az ö süteményét áru
sította, hanem egy hatvani cukrászét. A leány 
csak a közönség félrevezetése céljából állította 
azt, hogy a sütemény az aszódi cukrázdából 
származik.

„Nem énekelnéd el Sándor még egyszer ezt 
a nótát."

Sándor megállt, azután leemelte válláról a 
kaszát s reá támaszkodva oda állt Piroska elé.

Erősen a szeme közé nézett a leánynak; 
égő parázshoz volt hasonló az a szempár. „Nem 
bánom Piroska, eldalolom most még egyszer a 
kedvedért" szólt azután oda ült a padra a leány 
mellé és bele fogott a nótába. Piroska pedig 
büszke fejét most lassan lehajtotta s keze akarat
lanul is oda csúszott Sándor kérges kezéhez. S mikor 
vége volt a nótának, suttogva csak annyit mon
dott: „Köszönöm, Sándor". Sándor amint közelé
ben érezte a leányt, átkapta karcsú derekát s 
ajka oda tapadt annak puha arcára.

Piroska eleinte nem ellenkezett, de azután 
felkapta a fejét és Sándor megértette, hogy a 
jóból egyelőre elég volt. Piroskát a pillanat hatása 
ejtette rabul, de nem bánta meg, amit tett, hisz 
ő Sándort még legtöbbre becsülte mindenik 
között-

Kis vártatva igy szólt Sándorhoz : „én tud
nálak téged szerelni, de most még nem, hanem 
ha öt esztendő múlva kérsz, hogy legyek a tiéd 
és akkor is úgy szeretsz, mint most, nem bánom 
a tiéd leszek, de addig ne lássalak, ne találkoz
zunk . . . mert talán te is úgy jársz, mint a

többi. Én nem akarom, hogy nékem most még 
bárki fia parancsoljon."

Piroska talán maga sem bírt számot adni 
arról, hogy tudott ilyen föltételt szabni Sándornak, 
de ő már ilyen szeszélyes természetű leány volt-

Sándor torkát fojtogatni kezdte a keserűség, 
de szivében annál inkább lobot vetett az indulat. 
Nem síólt egy két percig semmit,de mikor látta, 
hogy Piroska mintegy várakozóan mereszti reá 
szemét, megfogta annak kezét s ezt felelte: „nem 
bánom Piroska, érted meg teszem ezt is és hol
nap elszegődöm valahová-messze innen; de öt 
év múlva az enyém leszel" s keményen megropog
tatta az utolsó szavakat. Piroska midőn ez estén 
álomra hajtotta fejét, úgy érezte, mintha bánná, 
hogy nem lett azonnal a legényé, de azután fel
támadt benne a büszke indulat, hadd szenvedjen 
meg érte, ha igazán szereti. Másnap reggel, 
midőn a nap első sugarait hintette szét a tájon s 
minden fűszálon reggeli harmat csep ragyogott, 
Sándor már ott bandukolt az országúton, vállán 
a batyujával s azon töprengett, hogy mily hosszú 
lesz ez az öt esztendő, sok minden történhet 
ez alatt.

* **

Egy hideg téli estén a görgői folyamcsősz

beballagott a városba s ott cimborákra akadva 
vidáman idogált, úgy annyira, hogy azt sem 
tudta, hogy merre van hazafelé az ut. A part 
menti csőszházban egyedül maradt az anya a 
gyerekkel. A part mentén a nád között pedig 
lassan óvatosan kúszott előre egy fáradt leron
gyolódott alak, a ki kileste a csősz távozását s 
akinek alapos oka volt óvatosnak lenni; feltüzött 
szuronyok keresték már akkor Gere Sándort, a 
katona szökevényt.

Mit bánta ezt Sándor, fontosabb volt néki 
Tiszamérőn Piroskáját felkeresni. Szive ott a 
boszniai fekete hegyek között, ahová katonás
kodni bevitték, csak Piroskáért sajogott s amikor 
haza került, akkor sem volt nyugta-maradása. 
Közben pedig letelt az az öt esztendő, ő meg
szökött, eljött a leány után, bizva annak Ígéreté
ben. Idegen embereket talált Piroskáék háza tájé
kán s csakhamar megtudta a történteket. Hogy a 
szép Fekete Piroska éppen másfél éve felesége 
lett Dudás Pistának, ki folyamcsősz a görgői 
határon.

A folyamcsősz házának pedig most meg- 
zörren az ajtaja s a menyecske sietve nyit ajtót 
az urának.

De nem az ura állt ott, hanem egy leron
gyolódott vándor legény, akiben nem ismeri fel



1911. Október 15.___________________________________________ ASZÓDI H Í R L A P ________________________________ _____________________ 3

— Kolera Veresegyházán ? Ismét egy rémü
letet keltő hír a közelből. Alig múlt el az őr- 
szentmiklósi ijedelem, már is hozták a hirt Veres
egyházról, hogy ott egy ember kolerában meghalt. 
Degula József veresegyházi 37 éves kovácsmester 
a hét elején Újpesten járt. Mikor dolgát elvégezte, 
egy hentes boltban virslit vásárolt s azt jóízűen 
elköltötte. Alig ért haza, heves gyomorfájdalmak
ról panaszkodott s rövid néhány órai kínlódás 
után kiszenvedett. Az orvos koleragyanus tünete
ket állapított meg s rögtön értesítette a váci 
föszolgabiróságot, honnan Holló Béla szolgabiró 
es Nagy Ármin járási orvos mentek ki Veresegy- 
liá/áia. A hullát felboncolták s a belek tartalmát 
felküldték Budapestre a koleralaboratoriumnak. A 
községet zár alá helyezték, a határt csendőrök 
őrzik. Mindezideig a laboratórium nem küldte 
meg véleményét, hogy Degula a kolerában 
halt-e meg.

K ö z ig a z g a tá s .
Pest vármegye közigazgatási bizottsága csü

törtökön délelőtt g r ó f  Ráday G edeon főispán 
elnöklésével ülést tartott. A bizottság tudomásul 
vette Agorasztó Tivadar főjegyző havi jelentését. 
Dr. Petri Mór kir. tanácsos, Pest vármegyei kir. 
tanfelügyelő jelentette, hogy a múlt hó folyamán 
6982 komna államsegélyt utaltak ki. A tanfelügyelő 
javaslatára a bizottság az ikladi iskola államse
gély iránti kérvényét pártolólag terjesztette fel. 
A tankerület iskolaügyének fejlődése tárgyában 
jelentette a tanfelügyelő, hogy G algagyörk  köz
ségben állami kisdedóvodát terveztek. — Cotelly 
Ernő kir. tanácsos, pénzügyigazgató jelentése 
szerint a múlt hónapban egyenes adóban 949*247 
korona 58 fillér folyt be. Ez évi január 1-től 
szeptember végéig 7.251.069 korona 28 fillér, a 
múlt év hasonló időszakában pedig 5 millió 
516,912 korona 58 fillér folyt be egyenes adóban, 
tehát a többlet 1.734.154 korona 70 fillér. A köz- 
igazgatási bizottság tudomásul vette a jelentéseket 
és ezzel az ülés véget ért.

Községi ügyek.

Hszód község képviselő testületé folyó hó 
14-én d. u 3 órakor közgyűlést tartott, melyen

az egykori Fekete Piroska az egykori Gere 
Sándort „Hát nem ismersz? Hát elfelejtetted, mit 
Ígértél öt évvel ezelőtt — szólt az ember s villám- 
lani látszották szemei- .

Azután átkapja az asszony derekát s úgy 
súgja a fülébe: „Eljöttem érted, igen eljöt
tem" . . .

A menyecske remegni kezd, sápadt arccal, 
elkékülő ajakkal könyörgően szól Sándorhoz, 
hogy eressze el . . . Hisz néki inár ura, gyer
meke van . . .

Az vad indulatjában nem hallgat az esdő 
szóra s szinte vonszolja magával az asszonyt; 
most oda érnek, hol nehezen fagy be a zsombé- 
kok között a viz.

Egy reccsenés hallatszik, melyet éles sikoltás 
köv ?t, nagyot locsannak a fagyos hullámok, azu- 

a sikolyra mint egy viszhangképen felelt a 
nyitva maradt faházból hosszan elnyújtott keser
űs gyermeksirás.

. . .  a

tárgyalásra került az 1912. évre szóló költségvetés.
A költségvetési javaslat szerint a bevétel 

72351 73, a kiadás 83978*98; fedezetlen kiadás 
11627*25, mely 4705*24 kor. adóalap után 25.03% 
községi pótadó kivetését teszi szükségessé.

Ezt a több mint 50%-os községi pótadó 
csökkenést a III. oszt. kér. adóknak horribilis 
mértékben történt felemelése eredményezte, vala
mint a „Kereskedelmi bank és takarékpénztár- 
mint uj adófizető adóalapja.

A szomszédos kis községekben a községi 
pótadó mindenütt hatványozottan magasabb; Aszó
don mint a Galgavidék kereskedelmi gócpontjá
ban a földmives osztály terheit is nagy részben 
a kereskedők és iparosok és a pénzintézetek 
viselik.

Nem panaszként említjük fel, de factum, 
hogy mindennek dacára, ha valami — a közsé
get érdeklő kiadásról van szó: rendszerint a 
földmives osztályhoz tartozó községi képviselők 
gördítenek ez elé akadályokat a közgyűléseken.

Ezután Matolcsy Kálmán községi jegyző 
közölte a közgyűléssel, hogy a közigazgatási 
bíróság a f. évi január hóban lefolyt bírói válasz
tást jóváhagyta, igy tehát Walla Ákos a község 
végérvényesen megválasztott bírája.

A közgyűlést ezután az elnöklő községi 
bíró berekesztette.

K ö ze g é s zs é g ü g y .
Az egészségi viszonyok a lefolyt héten álta

lában véve kedvezőknek mondhatók; a hűvösebb 
idő minden átmenet nélküli beálltával azonban a 
légző szervek hurutos bántalmai jelentkeztek, 
különösen toroklobok, tüdőhurutok lázzal s lázok 
nélkül.

Ha a hűvösebb időjárás szerint öltözködünk, 
lakásukat is ennek megfelelően naponta egyszer 
enyhén befütjük, légzőszerveink is lassan acco- 
m ódái ódnak a temperatura változásaihoz.

Ragályos betegülés előfordult:
Aszód: roncsoló toroklob 2 esetben;
Kartal: roncsoló toroklob 1 esetben.

K ö zg a zd a s á g .
Dr. Ladányi Miksa, az Erzsébetvárosi hitelbank 

igazgatója a „Magyar Pénzügy" ciniü szaklapban 
érdekes fejtegetést közöl arról, miként lehetne 
praeventiv intézkedésekkel szabályozni a hitelezés 
mérvét és ez által meggátolni a hitelezők meg
károsítását. Szükséges ilyen előzetes intézkedések, 
létesítése azért, mert nincs ez idő szerint semmi
féle intézmény, amely a hitelezésnél annak mérve 
és módja tekintetében kellő támpontot nyújthatna.

„Mikor egy-egy jelentősebb fizetésképtelenség 
áll be — úgy mond — egyszerűen elképedve 
állunk meg az előtt a jelenség előtt, hogy az 
adós mekkora művészetet fejtett ki a hitelek meg
szerzésében és hányszorosan meghaladja az általa 
megszerzett hitel azt az összeget, amelyre személyi, 
vagyoni és üzleti viszonyai biztosítékot nyújthat
nak. Nem azért haladja meg, mintha egy helyről 
kapott volna aránytalanul nagy hitelt, hanem azért, 
mert sok olyan helyről kapott hiteleket, amelyek
nek egyike sem tudott — mert nem tudhatott — 
a többiek hitelezéséről. Ilyenkor mindenki áhítozva 
gondol egy a hitelvisszaélést meggátló intézmény 
létesítésére, de a hitelezés aktív alanyai között, 
az egyes kereskedelmi szakmákban, az egyes 
pénzintézetek között olyan laza az összetartás, 
olyan hiányos a közös érdekek együttes és kölcsö
nös szolgálatára irányuló akarat, hogy a legna
gyobb szükség sem képes őket a csak közös 
erővel és együttműködéssel létesíthető intézmény 
megvalósítására rábírni.

Ami ma a hitelező részére tájékoztatást 
nyújt, azt az úgynevezett információk és referen- 

í ciák adják. Ámde ha az ilyen információk hűsé

ges tájékoztatást nyújtanak is az adós vagyoni és 
személyi viszonyairól, — pedig ez a ritkább eset, 
— nem világosítják és nem is világosíthatják fel 
őt arról, hogy mennyi hitelt vett már az adós 
igénybe. Hogy egy példával éljek, az információ 
szerint a kérdezettnek van pl. 30.000 K vagyona, 
egyébként szorgalmas ember, ügyes kereskedő. 
Az ilyennek 2—3000 K erejéig bárki nyújt áruhitelt. 
Csakhogy ha százan kapják ugyanezt az informá
ciót, százan adják ugyanezt a hitelt, úgy hogy az 
adós vagyonát húszszorosán meghaladó összeggel 
van tartozásban.-

A bajon egy központi értesítő  létesítésével 
vél segíteni oly módon, hogy ezen intézmény 
teljesen önállóan, minden banktól függetlenül 
volna vezetendő. Könyvei, adatai szigorúan meg
őrzendő titkot képeznének. Ebben a központban 
az ahhoz tartozó bankok és nagykereskedők be
jelentenék, hogy kinek mennyit hiteleztek. Minden 
adósról jegyzék vezetendő, ahol tartozásai felje
gyeztetnek. Be volna jelentve a tartozás kifizetése 
is, amit a jegyzékben szintén nyilvántartanának, 
úgy, hogy a jegyzék mindenkor az adós tényleg fenn
álló tartozásának Ilii képét tüntetné fel. Az adó
sok szakmánként külön lennének nyilvántartva. 
Már most, ha valaki az adósnak hitelezni akar, 
akkor értesítést kér a központtól, ahonnét közlik 
vele, hogy az adósnak mennyi az árutartozása, 
mennyi az eszkompí tartozása és mennyi a szánila- 
eszkompt tartozása. Közölné a tartozásokat téte
lenként, de mindenkor a hitelező megnevezése 
nélkül, úgy, hogy senkinek az üzleti titkai elárulva, 
érdekei érintve nem volnának. Ilyen volna pél
dául az értesítés: „Kovács Bertalan, Zebegény, 
Hontmegye. Árutartozás: 2100, 1450, 1060 K, 
eszkompttartozás: 5000, 4000, 2000 K. Számla- 
eszkomt nincs.- Aki ekként nyer tájékoztatást az 
adósról, az nemcsak azt látja, hogy annak a 
Intel alapjául vehető milyen vagyona van, de látja 
azt is, hogy milyen tartozások állanak a vagyon
nal szemben és képes megítélni az adós további 
teherbírását és hitelképességét. Ezt nem éri meg
lepetés, ha ily óvatos hitelezés mellett mégis 
fizetésképtelenség állana be. Ha tudva a sok tar
tozást, mégis hitelezett, könnyelműen járt el.

Minthogy a kereskedelem és ipar gócpontja 
Budapest, a központi értesítő intézményét is itt 
kellene létesíteni.

♦

— rtllatdijazds Püspökhatvanban. A
vármegyei gazdasági egyesület a püspök- 
hatvani tejszövetkezetet 100 kor. jutalom
ban részesítette. A tejszövetkezet ezen ösz- 
szeget saját pénztárából 200 koronával 
felemelte és e hó 8-án a község szarvas- 
marháinak díjazására fordította. A bíráló 
és díjkiosztó-bizottság elnöke és a várme
gyei gazdasági egyesület megbízottja Gosz- 
tonyi Tibor cs. kir. kamarás, tagjai: a 
főszolgabíró megbízásából Tahy István, 
Saáry Mihály, Koltay József, Trupp Antal, 
Pauer Ferenc és Bezdegh Kálmán. Dijjazva 
lett 15 darab üsző és 15 darab tehén, 
tlső dij üszőkre 3 darab és pedig 25—25 
kor., tehenekre 20—20 kor. A kiállított 
marhaállomány oly szép volt, hogy kivétel 
nélkül minden darab megérdemelte volna 
a dijat.

Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, 
hogy Püspökhatvan tejszövetkezete még 
csak egy év óta működik és máris oly 
eredményt tud felmutatni, amely mindnyájunk 
elismerését kiérdemli Fenti állatdijazás 
már magában is a szövetkezet életrevaló
ságáról tesz tanúbizonyságot, amiből kitet
szik, hogy a szövetkezet vezetősége nem 
csak a tejre mint ilyenre fektetett súlyt, 
hanem magasabb, messzebb fekvő célokért 
is küzd, amikor az állattenyésztés fejlesz
tését célzó intézkedéseket tesz. Ma, midőn
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a gazdasági verseny, a szociális követel
mények, a drágaság maga is arra utalják 
a gazdát, hogy jövedelmét a szakszerű 
állattenyésztéssel fokozza, akkor az ilyen 
helyes irányban vezetett tejszövetkezet mű
ködése valóságos áldást jelent nem csak a 
vele foglalkozóknak, hanem az egész társa
dalomnak.

A tenyészállatok nemesítése folytán 
nem csak a tejhozam, nem csak az állat
kereskedelem, hanem a földhozam terén 
is hasonlithatlanul fényesebb eredményt 
mutathat fel a gazda. Ez pedig a mai 
viszonyok között rendkívüli szociális érde
keket van hivatva előmozdítani.

Örömmel üdvözöljük a püspökhatvani 
tejszövetkezetet ezen, hogy úgy mondjuk 
ünnepélyén. Üdvözöljük ez alkalommal a 
község érdemdús jegyzőjét, Trupp Antalt, 
kinek a szövetkezet úgy létesítését, mint 
eme szép fejlődését egyedül köszönheti. 
— Vajha minden községben találkoznék 
ilyen ambiciózus kezdeményező és vezető 
ember.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Menetrend: Budapest-Aszód-Hatvan és vissza.

ftrV<ri$i hirdetmény.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó 

évi október 16-án délelőtt 9 órakor

4zsáK gabonasopredcH 350 H8*súlyban
fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel érlesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából:

Halász s. k.,
m á v .  á l l o m á s f ő n ö k .

C n h r á s z d a - n u g n y i t á s .

S Z I V A C S O K

cnl(ri$zdlt
.. . -  = . nyitottam. ------

Miután elsőrendű cukrászdákban több éven 
át gyakoroltam mesterségemet, bátran me
rem állítani, hogy a n. é. közönség igényét 
minden tekintetben a lehető legjobban 
fogom kielégíteni. Mindennemű sütemény 
állandóan készen kapható, de megrende
lésre készítek külön alkalmakra is süteményt. 
A közönség nagybecsű pártfogását kérve 

maradok tisztelettel

H r a b o v s z k y  J e n ő

Ház- és

cukrász, Aszódon.

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

A Mc. Cormick amerikai 
m e z ő g a z d a s á g i  gép- 
♦ gyárak képviselője. ♦

32 52

Ajánlja dús raktárát a szak

mába vágó összes cikkekben.

Szolid bevásárlási forrás!

iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és
minden egyéb célra használatosak, a leg-

„  ,  ̂ . jobb minőségben, legolcsóbban kaphatókVan szerencsém tisztelettel értesítem a
nagyérdemű közönséget, hogy Aszódon, a Petöfi-könyvnyomda papirüzletében, 

a Feuermann-féle házban (főutca) Aszódon.

v á ló p e rn e k  h e lye  ?
Népies jogi útmutató jogászok 
és a nagyközönség szamára.

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

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

Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.

villatelkek
gyönyörű kilátást nyújtó, egész

séges helyen eladók

STIMER ANPRÁS- ná l
A szó do n,

volt Dögei-féle kis szőlő.

Aszódi .Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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