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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-njjomdaban, . , . , _  ̂ .. , Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
Aszod, Fout **82 szám. K J di^ak előre fizetendők.

Az aszódi járás Ügye. Aszód ezen indokok alapján is első- ütköztek, amiért is ezen ügy állandóan fel-
J ^  * sorban figyelembe veendő. színen maradt érdemleges határozat hozatal

A napokban terjesztette a képviselőház Hiszen már évekkel ezelőtt elhatározta nélkül- , , J ,

*  L“ká' , P é,“í»"""lsl" “  » «  *“ M> iá(‘!s »toAJ S £ *  j S t S S S f
l'J12. évi ko segve es . felállítását. A kérdést az összes fórumok tűzrendészed szempontból nem volt kifo-

A költségvetés a magyar állam állandó, letárgyalták. A prioritás tehát feltétlenül gásolható; egyedül a szertárépület nem
örvendetes fejlődéséről tanúskodik. Nőve- megvan, felelt meg a követelményeknek. Képviselő-
kedő kiadások és ennek fedezetére szűk- \7 égető szükség is megvan, mert ha testületünk, nem tudom mi okból vezérelve 
seges növekedő bevételek mellett biztosítva valahol szükség van uj járásra, elsősorban  ̂ tüzoltószereket kilakoltatta régi helyükből,
vau a pénzügyi egyensúly. _  ...... . U á b  -  csak P *  g , * * *  X  < ?  £ & * £ &

A midőn ezt elismerjük, nem ha Iga megye jöhet figyelembe, Pestmegyeben is közgyűlési határozattal a község jegyzőjé- 
liatjuk el afölötti sajnálkozásunkat, hogy elsősorban a váci és gödöllői járások, ugk engedte át, nem gondolva azzal, hogy 
sok jogosnak elismert igény épen a kia- melyek a fővárosból állandóan észlelhető rövid egy év leforgása után erre a község-
dások nagy emelkedése miatt nem nyer az kivándorlás folytán amerikai módon fejlőd- nek ismét szüsége lehet,
iij költségvetésben sem kielégítést. Csak nek s a kivándorló lakosság nagy része Legjobb megoldásnak ez ügyben a 
az állam Hivatalnokok nehéz helyzetére, épen átmeneti állapotából kifolyólag a ÜVe,keközIé^jeS'yzöjétől. jogainak csorbi- 
óriási küzdelmeire utalok. I íz even beül közigazgatásnak igen sok dolgot ad, úgy jasa nélkül, váltassék meg, Aszód viszonyai
éi megélhetés legalább 50H/o-al megdrágult, hogy az ügyek számát óriási módon nak megfelelően, az eddig nyújtott ternié- 
drágább lett a lakás, a ruha, az élelem s növeli. szetbeni lakás és annak mellékjárulékai. A
ehhez viszonyítva az államhivatalnokok Most dől tehát el, hogy meglesz-e az lakást használja fel a község hivatalos
javadalma alig valamivel emelkedett. Pedig aszódi járás a jövő évben vagy nem. helyiségeinek kibővítésére,hisz régi panasza
eminens állami érdek, hogy az állam híva- Tegyünk meg mindent, hogy a kérdés J 1*  ’A köLég'Tdníinisztrab-
talnokai tisztességesen legyenek fizetve s kedvezőleg dőljön el. En a költsegvetes on |̂js teendői évről évre szaporodnak. Mi 
ne kelljen nekik koplalni és adóságokban tárgyalásánál kérdést fogok a belügyminis- sem természetesebb, mint hogy csakhamar 
elmerülni, a mi a mai viszonyok között terhez intézni s addig is — mint már a elő fog állani annak a szükségessége, hogy 
igazán elkerülhetetlen. múltban is — figyelemmel kisérem az a hivatalnoki létszám is emeltessék, amikor

Aszódó, az uj költségvetésből elsösor- ügyet. |s a m« s,ani he'yiségelc még szükebbnek
bán és főleg az uj járás kérdésé erdekh. De nem artana esetleg deputác.ó á|famJÓ panasznak is amj a Jközségi hiva.  
Meglesz-e az aszódi járás 1912 ben, vagy utján is a belügyminiszter figyelmét felhívni, talnokok részéről majd mindig felhangzik, 
nem? Hisz jogosságát, szükségességét, Nem szabad elbizakodni, nem szabad a hogy a jelenlegi helyiségekben túlzsúfoltság 
nélkülözhetetlenségét már régen elismerték dolgot biztosra venni, mert ha megígérte miatt oly pontosan, mint azt a község 
i/ összes illetékes tényezők. is már a belügyminiszter, hogy 1912-ben ügyei megkívánnák, nem teljesíthetik mun-

Magából a költségvetésből és indoko- felállítja az aszódi járást, esetleg az utolsó kájukat.^ egyben az udvar isfelszabadulna> 
vsából a kérdésre feleletet nem kaphatunk, pillanatban, a költségek eltgtelenscge amelyet a tüzoltótestületnek lehetne áten- 

A költségvetésben 100,000 korona van vagy más befolyás folytán szándékát meg- gedni saját céljaira, ‘Ott helyezhetné el 
felvéve uj járások szervezésére. változtathatja. szertárát, ott tarthatná gyakorlatait; s a

Az indokolás ezen összegből négy uj Arra törekedjünk, hogy a belügy- jövőben is a kor igényeivel párhuzamosan 
írás szervezését helyezi kilátásba, elismer- mininiszter a nyilválnosság előtt nyilatkoz- fejleszthetné épületeit anélkül, hogy ezzel
én, hogy „egyes vármegyékben az igaz- zon és a nyilvánosság előtt tegyen igé- mas p ^ estin á lja  ezí a helyet e célra köz- 

-atás és a lakosság erdekeire egyaránt retet. ponti fekvése, hogy a községi elöljáróság,
hátrányos túl nagy járások beosztásának Szóval üssük a vasat, mig meleg. mejy a tüzoltótestület vezetőségével részben
lokozatos javítása szükséges- . Hatványozva p r p resziy Elemér. azonos, mindig közelében van, hogy az
<ill ez Pestmegyére, melynek lakossága _____  éjjeli őrség főképen e hely körül tartóz-
10 év alatt 25%>-al szaporodott, a lakosság kodik» * község telefonja, mellyel vész

. .„ . .4 \ .. . .. . ..... . esetén bárki a leghamarabb riaszthatja a
sza-.a az egy milliót túlhaladja es T Ü Z O ltÓ -SZ ertár. tűzoltóságot; végül azon körülmény, hogy
dacara a közigazgatás ép annyi személy- az uj ujca megnyitása által két oldalról
zettel dolgozik, mint 1876-ban. Ismét aktuálissá vált ez a kérdés megközelíthető lesz.

Annyit hangsúlyoz még az indokolás, azzal, hogy a képviselőtestület által kikiil- ______
hogy a belügyminiszter az uj járások dött bizottság a napokban fog összeülni,
engedélyezésénél csakis a már beérkezett hogy a szertárnak megfelelő helyet jelöljön Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

.    aha „p«7i ki- Már több mint egy eve húzódik ez az a negyedévi, illetve félévi
.. , ky‘"a!’ '' d" áMÓ k , 1 v* , ügy anélkül, hogy valami pozitív megal- — — ;-------——— ;------------- ----------
figyelembe s ezek közül is csak azokat, |apodásra jutottak volna. előfizetése lejárt, hogy azt meg-
melyeknek teljesítése égető szükség és a 1 Az ej dig ,ervhe vett helyek vagy nem ujj,anj szíveskedjenek, nehogy a 
közigazgatáshoz fűződő fontos érdekek, feleltek meg a célnak tűzrendészed szem- , " , . ,  . ..
sérelme nélkül tovább el nem odázható. pontból, vagy pedig egyes magánérdekekbe lapszetküldese fennakadást szenvedjen.
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József áll. főreáliskolai lanár, ki az állam meg* Az utóbbi állag 15—20 beszélgetés! eszközöl
S t r ó f á k  bízásából járt Jappánban lanulmányozás céljából, naponta. Ezenkívül a sürgönyforgalom, mely

s ez utón szerzett tapasztalatait írja le igen élve- szintén 8 —10 között váltakozik. E beszélgetések
zp.wscKntn i zetes módon. reggeli nyolc órától esti hal óráig bonyolittatnak
(BeKoszonio./ ,e !gy e|osz(va is ,5 _ 2 0  beszélgetés esik egy

Amikor az ember más házába lép be, -  Kinevezés. A ni. kir. igazságügyminiszter órára g számj|va a 3 perc beszélgetési időt, a
Köszön tisztességgel, kalapját levéve. az aszódi m. kir. javítóintézethez Hadnagy Karolyi, kapcg0,ágra csak ,/, percelj nlár> akkor js l))unka.
Mivel sok rossz rímmel téged nyakon öntlek, a kolozsvári gazdasági akad tanársegédjét, csa a torlódás áll be, ha a beszélgetések száma meg
öli nyájas olvasóm! sóhajtva köszönnek. főnek. Zsögön Albert vácszentlászlói tanítót segéd- hj|at|ja a , 5. ö, De ismerve a viszonyokat, hogy
Üdvözöllek téged messziről, előre, családfőnek nevezte ki. a legtöbb beszélgetés a délelőtti órákban, 10 és
Szerény, kicsi lapunk előfizetője. _  Házassdg pischm ann Albert túrái keres- 12 közt fordul elő, mely idő alatt sokszor az elő-
Merl tiéd az ország! Te vagy a hatalom! • kecjö leányát Annát, folyó hó 29-én vezeti oltár- jegyzések száma 80 és 100 között váltakozik, 
Hozzad énekelek, neked szól a dalom. |10z Leitersdorfer Sándor, a túrái takarékpénztár ezekből most már mindenki beláthatja, hogy azt
Köszöntelek téged is, aki ezt a lapot pénztárnoka. két óra alatt lebonyolítani teljes lehetetlenség.
Borbélynál vagy „Kör“-ben potyára olvasod ! Erről az aszódi központ nem tehet. Néki ezen

* . -  Eljegyzés. Schreiber József helybeli ke- u ám a  beszélgelés lebonyolításához csak egy
Rövid lesz e hélnek verses krónikája, ' rabb. 31 erItl f. e^ f Z*.C ,el?.7 ‘ vonal áll rendelkezésére. Ili egyedül a felsőbbségel. . . . .  kereskedő Nagyszombatból. Minden külön erle- . . . . b 4Mert kévés a téma. . . .  terheli a felelőség, de ok könnyen a regi ismertsités helvett ° J °(Gondolják most önök: no ennek örülök, ‘ 3 ' közmondás mögé húzódhatnak: néma gyermeknek
Inkább lennék néma!) — Házasság. Drexler Rezső november hó az édes anyja sem értheti a szavát. Ha az előfi-

* 12-én vezeti oltárhoz az aszódi róni. katli. temp- zetők nem kérelmezik a második vonal felállítását,
Automobil katasztrófa lomban Somogyi Etelkát. úgy igen könnyen megtörténhetik, ha majd a
Rólad szóljon ez a strófa. _  „ jnevezés pes.vármegye főispánja Schut- szo'nszédL mi szinlé" van,

.  zenberger Endre dr. dunaföldvári községi orvosi, ‘elefont kapnak s erre a vonalra lesznek bekap-
~ . . . . . . . ,  z tb. járásorvost a kispesti járásba járásorvossá csolva, egész délelőttöket elvárhatnak, inig össze-
jaz ampana gjaszos vege nevezte ki. Beniczky Péter és Markó Jenő dr. köttetéshez juthatnak.

Ep te miadtad törtene. szolgabirókat ugyanoda beosztotta szolgálattételre.
* • — fl gödöllői gymnasium. F. hó 19-én

Ha e..v unó nöföv zuwa , “ • UillanyviMgitdsunh közigazgatási bejárasa |á(()ga„a n)eg Gödöllőt báró Barkóczy SándorHa egv autó pöfög zúgva, f0Iy0 hó 27-en történt meg. A bizottság tag ai a • . . . . ,cne . . . . .
S a kocsisod be van rúgva, vármegye részéről: Decsy József főszolgabíró. A ,n,,,,sz'en dr Németh Ar.hur miniszteri
Ugorj, ha lábad töröd is, vasút részéről: Tarnay, főellenőr; az államépité- ,iíkar dr Oulovits Árpád min. fogalmazó kisé-
De ha rendőrt látsz közeibe’ szeti hivatal részéről: Cseresznyés főmérnök; a ! relében. A kultuszminiszteiium kiküldöttjei szemé-
A kocsiba dehogy üli be posta‘ és ,ávirda részéről: Fodor főmérnök, mint lyesen óhajtottak meggyőződni Gödöllő kívánságai-

(),. marad még a bőröd is ! mérnök T a  S S S J l  Ü t é S T S Á  "" * ^  T f  f  3
Mert a rendőr, hogy ha latja, intéző; Gödöllő község megbízásából: Adám biró, slum e kere nczve* ^ z «*l«*pföHé!el, amiből a
Ijedt lovad hogyan vágja Kiss főjegyző; Ganz-gyár képviseletében: Okolicsá- miniszter képviselője kiindult az, hogy a terület
Patkójával a szürke port nyi mérnök: Aszód község részéről: Matolcsy minimálisan 6 - 7  holdnál kevesebb nem lehet.
Kocsisod bármint könyörög főjegyző és Walla biró Az érdekeltek részéről Az eszmecsere folyamán 4 hely került szóba: a
. ,„ . semmi kifogás nem tétetett, igy előre láthatólag iiai:.c,,: 0 ........... . . . „A rendőr rá visszadoröf? i «i , i .. . .  . , .  , .... 1 .  ̂ naiahzti eruo, a taeankert, a esemetekert és azn  iciiuui ici vi^zduurug a munkálatok rövid időn belül megkezdődnek. . . . , ’ *
S becipeli őt „zum rapport." . udvari parknak a besnyői országút menten a gep-
Hogy azalatt — Ferenczy bajos földink, a pozsonyi gymn. háznál kezdődő csücske.
Lovad szalad 8 oszt- tanulója, a pozsonyi tornaegylet által A fácán-kert megközelíthetetlensége miatt
S vágtat vadul, rendezett nemzetközi athletikai és tornaversenyen eleve kiesett a kombinációkból. A megmaradt
Mert megvadul, az méteres junior síkfutásban a 3. dijat 3 hely közül a legideálisabb a haraszti erdő, ezt
Vagy eltapos nyerte. a miniszteriális férfiak is elismerték, csak a távol-
E«y pár lakosi, _  mjndegsi|l ,elefonr6, ,ehet beszélni A m sag "balt voltak aggodalmaik; 3 kilométer a
És ha sírva kéri apja. kjr. posta és tavjrda ve/érigazgalóság 868/9 , , .  lav,,|saK a Oi/ella-ut végéről és a parcellákról.
Az öt mind hidegen hagyja. számú rendeletével megengedte, hogy a távbeszélő' A c“ "^'e-kert lelke jobban megközelithető.
Meri ö a rend eber őre, állomások előfizetői a távbeszélő állomásokról a l,arüsz" erdö- d eaza  M * . ""KV a baba,i
Akt nem hisz. el, dore! biztosíték nélkül is folytathassanak inlerurbán allal ke" e va,‘ szaki,va és a'a«o n y  fekvése

* (helyközi) beszélgetéseket abba az esetben, ha a ",,a" s,,k ala'>ozási "'unkálatol kíván.
Derű után jön a ború, beszélgetési dijat a távbeszélő hivatalnak előzete- Gyakorlati szempontból lég megfelelőbbnek
A török-olasz háború sen beküldik, vagy a dijat a hivatalnál előre la,sz'k a királyi park részlete, csakhogy itt egyedül
Kezd komollyá válni lefizetik. a felséges ur az a faktor, akinek szavára kitolód-
A szultán régi városát ,iak a Park kerítései. A Felség nagy szeretetét
Kcnyre-kegyre nem adja át ~  trafikok vasárnapi zárórája A pénzügy- Gödöllő iránt bizonyítja mindenesetre azon körül-
Benghazi-i váli. miniszter rendelete szerint a jövőben vasárnap meny, hogy a gimnázium Ügyét magáévá tette,
Keleti bűbájos éjjel egesz ,lap csak azok a d°b*nytözsdék lehetnek de ezen újabb tervezgetéseknél meggondolandó,
Bömbölő ágyuzenevel ny,,va’ me,yekben ki/áró,aK dohányt és szivarneműt váljon nem-e tűnik föl szerénytelenségnek újabb
Töltik meg a léget. árulnak. Ha a dohánytözsdével kapcsolatban más kérelmük.
Barna olasz katonáknak cikkeket is árusítanak, akkor a trafikos épp úgy A telek kérdése igy egyelőre eldöntetlen,
Többé már nem muzsikálnak köteles a vasárnapi munkaszünetet betartani, mint maradt, de a szakemberek jelenléte, a tervezgetés-
Sorsuk itt ért véget! más kereskedok nek szabad szárnyalást engedett A jövő 1912. évi
A halál ott bőven arat, — Lóverseny. A váci honvéd-huszárezred a á,,ami M agvetésbe fel van véve a gymnasium
Ezerkétszáz olasz maradt szokásos hubertuszi lóversenyt november 4-én s/ámara namcsak az évi első 2000 K segély,
I ripolisznak földjén, tartja meg. hanem 400,000 K építkezési hozzájátulás, úgy
Mindenütt csak néma a sir, hogy az építkezés 1912. év folyamán esetleg már
Olasz honban sok anya sir — Telefon. Régi panaszuk az aszódi telefon megkezdhető.
Reménysége vesztén! elolizetőknek, hogy Bpestre nehezen kapnak telefon u

összeköttetést. Néha fél, sót eCy órát is kénvle- . , ~  Barbunzmus Az Aszód-Váci törvény
iének várni. Legtöbb panasz e miatt az aszódi halósáK' k,izut Aszód-lkladi vonalán eddig isme-

u .  .  telefon központot éri alaptalanul. Mindazok kik ,e' lcsek az ' ~ 3 éves KyU.nölcsfákat e hó
nireK. ezt hangoztatják, nincsenek tisztában azzal, hogy , f* 23"' k(,z<>" c>iel' " "n'e8y 25 darabot

Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen é s  â  na«y a 'elefon-forgalom. Nem csak ők. f.lluk "ho«v eMirl u t i , ^ >'lbeur)v 8aÍ"‘ ,San ,apaSZ'
következő számok szerkesztéséért a  felelősségetban«"> "'*«ok is akarnak beszélni. Aszódnak ma J,JtéÍ’ Jondot fórd “ ba" " agy°"
elvállaljak : Schneider Oszkár és  Kühn Ernő. 7„ e,obze,öÍe van Éhez j(*>n Galgagyörk három k

-T. olvasóink figyelmét felhívjuk a jövő «  6 és 7 S f o  " ÍÍ  "‘T T ’
he,tol kezdődő tárcasorozatunkra. Szerzője Bezdek getés, kapcsol Bpes,-Aszód s Galgagyörk között, j állal,
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— Az aszódi róm. kath. temető bekerítése
£ célból az iskolaszék folyó hó 24-ére iskola- 
s/éki gyűlést hivott össze, de sajnos a tárgy 
fontosságára való tekintettel, az iskolaszéki gyűlés 
nem volt határozatképes, mivel a tagok nem 
voltak jelen határozatképes számban.

— Gjfdrkibövités. Az aszódi kir. javítóintézet 
koesigyártó-iskolájának kibővítése e hét folyamán 
megkezdődött. E célra a in. kir. igazságügy- 
miniszter 100,000 koronát engedélyezett. A 
munkálatokat Schreiber újpesti építész-vállalkozó 
nyerte el.

— Artézi kút. Hál Isten ez az ügy oly 
stádiumba jutott, hogy községi elöljáróságunk már 
már a pályázatot is kiirta. Az árverési feltételeket 
l a p u n k  más helyén közöljük.

— Közgyűlés. Aszód község képviselőtestü
lete f. hó 31-én d u. 3 órakor rendkívüli köz- 
gyülés tart. Tárgysorozat: 1. Haulits Antal és 
Ncmedi Béla által a „Mély ut“-on levő pincéknél 
telekkönyvezetlen közterületből meg venni szán
dékolt terület ügyében. 2. Pavlik Anna illetőségi 
iigve. 3. özv. dr. Hercz Árminné, háza előtti 
járdán épített lépcső tárgyában. 4. Az igazoló- 
vil isztmányba két tagnak a beválasztása.

— Tüzoltószertdr. A tüzoltószertár ügyében 
kiküldött építő bizottság nov. hó 3-án d u. 
3 órakor gyűlést tart. Tárgy: A tüzoltószertár 
helyének kijelölése.

— Elöljárósági gyűlés. F. hó 31-én d. u. 
3 órakor elöijárósagi gyűlés tartatik. Tárgya: a
31-én tartandó rendkívüli közgyűlés tárgysorozatá
nak előkészítése.

— Uersegi iskola ügye. F. hó 23-án vizs
gálta meg a tanfelügyelőségi kiküldött a vérségi 
róm. kath. iskolát meggyőződve annak egészség
telen voltáról, elhagyatott állapotáról, s hogy a 
rendeltetésének semmi képen sem felel meg, 
elrendelte annak bezáratását. Azonban, hogy a 
250 növendék iskola nélkül ne legyen, megígérte, 
h o g y  a községi iskola építése iránt sürgősen 
intézkedik ; addig is a község ideiglenes helyi
ségről tartozik gondoskodni.

— milyen lesz az idő? A Sirius időjós azt 
írja, hogy novemberben az idő igen szeszélyesnek 
cs kritikusnak Ígérkezik; zord, hideg viharok, 
szelek fognak uralkodni és nagy havazások lesz
nek. Ezek a kritikus idők azonban november hó 
12-től fognak bekövetkezni; addig az időjárás

elégitő és elég kedvező lesz. Novemberben, 
cemberben különösen nagyobb földrengések 
sznek észlelhetők a szomszéd és a távolabbi 
s/ágokban. — Hazánkban csak gyengébb ren
deket fogunk észlelni. Decemberben nagy liide- 
k nem Ígérkeznek, e hónap jobbára nedves 

I’ideggel .fog eltelni. Eső, köd, itt-ott kisebb hava
zások várhatók, de azért sok hó nem esik.

— Garázdálkodó legények. Galgagyörkön 
folyó hó 24. és 25. közti éjjelen, szakadó esőben 
íagyon furcsa módon szórakoztak a legények. 
I öbh helyen kidöntögették a kerítéseket és özv. 
'inner Mártonné udvaráról a nélkülözhetetlen 
Mellékhelyiséget a bolt ajtója éllé állították. Hasonló 
művelethez készültek Reiner Jenőnél is, de ott 
megzavarták őket munkájukban.

— Az Aszód—Balassagyarmat-Losonci vo
nal átvizsgálására a miskolci üzletvezelöségtől 
folyó hó 26-án egy bizottság szállt ki. A kiszál
lnak célja a forgalom könnyebb lebonyolítása,

valamint az esti vonat beállithatásának elbírálása.

— ÍTlammuth csontok Szilosj Steinberger-féle 
téglagyárban a munkások ásás közben mammuth 
csontokat találtak.

— Baromfi-vész. Galgagyörk és környékén 
fellépett a baromfi-kolera.

— Helyettesítés. Dézsy Imre községi másod
jegyző egy éves katonai kötelezettségének teljesí
tése céljából ezen időre szabadságoltatott. Az 
állása ez időre helyettesítéssel töltetik be.

— Fertőtlenítés. A főszolgabíró a gymnásium 
növendékei közt előfordult roncsoló toroklob 
megbetegedések miatt az intézet fertőtlenítését 
rendelte el.

— Kitüntetett tanító. A m. kir. vallás és 
közoktatásügyi miniszter Bazsanth János, Pest
megye galgamácsai r. kath. főtanitónak a nemzeti 
népnevelés terén szerzett kiváló érdemei elismeré
séül az 1907. évi XXVII. t. c. 4. §-a értelmében 
évi 200 kor. fizetés természetével biró személyi 
pótlékot engedélyezett. Bazsanth János Pest-megye 
egyik legjelesebb tanítója s e kitüntetést méltán 
megérdemelte. Hosszú idő óta a lakosság és a 
reá bízott ifjúság hazafias érzelmeinek ápolásával, 
hazafias ünnepek, jótékony célú népies mulatsá
gok, ismeret terjesztő előadások s felolvasások 
rendezésével, analfabéta tanfolyamok tartásával 
magát kitüntette. A közs. képviselőtestület tagja, a 
közs. hitelszövetkezet könyvelője, a fogyasztási és 
ért. szövetkezet felügyelő-bizottságának elnöke; 
ir egyes tanügyi és politikai napilapokba s a 
Sz. István társulat kiadásában 2 kitünően szer
kesztett könyve is megjelent. 1885. és 1900. évben 
iskolai főhatósága elismerő levéllel, 1908-ban a 
Vácjárasi Közművelődési egylet elismerő levéllel, 
1909-ben az Országos Magyar Iskolaegylet dísz
oklevéllel, 1910-ben az „Orsz. Közművelődési 
Tanács44 elismerő levéllel s a pesti izraelita Hit
község, a „Lovag Wechselmann Ignác és neje | 
Neuschloss Zsófia44 nevét viselő tanítói nyugdíj 
segély alapítvány jutalékával tüntette ki s az élet
hossziglan tartó segélyezendők névsorába felvette.

— Elfogott vásári tolvajok. A vérségi csen- 
dőrőrs ügybuzgó őrmestere Farkas István, Szele 
György c. őrsvezetővel két vásári tolvajt csípett 
el, Tóth Gábor és Nagy István nógrád-kállói 
lakosok személyében. Az elfogott két egyén évek 
óta űzi jövedelmező mesterségét a nélkül, hogy 
rajtavesztett volna; mig végre f. hó 23-án 
Verseg k zség határában elérte őket a csendőr- 
kéz. Megmotozás alkalmával 14 pár különböző 
lábbelit találtak náluk, melyet bevallásuk szerint a 
jászfényszarui vásárban loptak össze. Hiába mégis 
csak igaz a közmondás „addig já r  a korsó a 
kútra, m ig eltörik\

— Az automobil és a kocsi. Folyó hó 22-én 
a délelőtti órákkan Budapest felől jött községünkbe 
egy autó. A városi mérleg közelébe állt egy 
„S/irák 30“ jelzésű urasági kocsi, ügy a kocsis, 
mint a felesége elbámészkodott, alig hogy elha
ladt a gép, a lovak megugrottak, a kocsit a 
mellettük levő gázlámpához rántották, úgy hogy 
az derékban kettétört. A rázkódás következtében 
az asszony a földre bukott s az orra körül mély 
sérülést szenvedett. A helyszínen megjelent rendőr 
mindkettőjüket bekísérte a községházára, miköz
ben az amúgy is ideges lovak őrizetlenül marad
tak, s mi sem természetesebb, hogy az időközben 
összetódult kiváncsiak lármájától ismét megvadul
tak és a járda felé törtettek. Időközben az egyik 
ló elesett és lábát törte.

— Ásványolajok postán egyáltalán nem 
szállíthatók. Előfordult esetek ötletéből a m. kir. 
posta- és távirda vezérigazgatóság közhírré teszi, 
hogy robbanékony, könnyen gyuló és tűzveszélyes 
volta miatt nemcsak a kőolaj, (petróleum), hanem 
általában mindennemű (nyers, finomított, vagy 
kevert) ásványolaj ki van zárva a postán való

Iszállításból.

— Postaügynökség megszűnés. A kartali 
postaügynökség f, évi november hó 1-től kezdve 
ideiglenesen megszűnt. Kartal község további 
intézkedésig az aszódi postahivatal körébe oszta
tott be.

— Gyilkosság a váci fegyházban. A váci 
fegyházban folyó hó 26-án délután 5 óra tájban 
véres dráma játszódott le. Egy sok esztendőre 
elitéit rab, Oláh Farkas Márton, huszonöt eszten
dős legény, ki a könyvkötő-műhelyben dolgozott, 
leszúrta Fábián Ferenc őrparancsnokot. A vizsgá
lat megindult.

Baleset. Katona Mihály bagi lakos, földjén 
kocsijára lucernát rakott, eközben a lovak meg 
ijedtek, és kocsiját elragadták. A kocsin volt kis 
fia, ő a kocsi után futott és sikerült néki a lovakat 
elkapni, de oly szerencsétlenül járt, hogy a kocsi 
alá került és súlyos koponyatörést szenvedett. A 
kis fiúnak a kiállt ijedtségen kívül más baja 
nem történt.

S p o rt .
Elhangzottak a nemes vad szerelmi dalai

nak utolsó accordjai, — a lakodalomnak vége! 
Bár ezen accordokat bajos volna hangjegyekbe 
papírra vetni, — azért felségesen szépek! ám 
bátor ha a Ferko gyerek ily hangokkal csalogatná 
kifelé szive választotta Katiját, — hát bizony 
Katóka nem hogy kifelé törtetne, de bebújna a 
kuckó mélységes fenekére. — Mert hát ez a nóta 
csak az igazi vadászurakat csalogatja ki az erdő 
mélyében kanyargó cserkész utakra, — de nem 
ám sétapálcákkal, hanem gyilkos mauserek és 
expressekkel, — melyekből — elég kegyetlenül — 
golyót röpítenek a hős szerelmes szivébe, egy 
tompa zuhanás, s a hős tüzes vére haragos pi
rosra festi a sárguló avart; a gyilkos kéjelegve 
márt bele egy kis leveles ágacskát, s jól végzett 
munkája jeléül gomblyukába fűzi; a könnyű vérü 
hárem tova robog, s egy órával később már más 
hős szerelmes udvarlását fogadja.

Az erdő néma csendjét most már a hajtok 
zajos „hopp-hopp44, „vigyázz, ne ereszd" kiálto
zása és kopogtatása és a „Pieperek44 „Fousit 
Plumok44 „Rekordok" stb. sűrű durranásai váltják 
fel, mert megkezdődött az úgynevezett apró vad 
erdei hajtóvadászatának saisonja; — ezentúl már 
tömegesen röpíti a posta a szélrózsa minden irá
nyába a vasárnapokra szölló cifrábbnál cifrábban 
körül vadászképezett „Meghívóikat, — s nem 
egy koca — illedelmesebben — kezdő vadász 
még nem eléggé megedzett szive nagyot dobban, 
mikor ilyenen látja becses nevét ékeskedni, — 
ámde ez neki töprengéseket és gondokat okoz — 
már előre is restelkedve gondol reá, mily szégyen 
lenne még a nemes és vitézlő famíliájára is, ha 
valami „baklövést" azaz, hogy „hajtólövést" kö
vetne el, s a szerényebb része, .hogy ezt lehető
leg legalább elvileg elkerülje, pironkodva, de 
négyszemközt kikéri valami vén rozsdás vadász 
jó tanácsait, — amelyekben ugyan kevés a kö
szönet, mert a vén ravasz úgy agyon ijeszgeti a 
szegény „kocát", hogy az a „stand44-ján fegyvere 
csövét égnek meresztve úgy oda lapul a jó öreg 
cserfához, — mint a szőke palacsinta a sütőhöz, 
s jöhet a vad, meg nem mozdul, hogy valahogy 
emberben vagy állatban baj ne essék.

Ép a napokban volt alkalmunk egy ilyen 
„heinstruálást" véletlenül kifülelni, amikor egy 
körünkbe érkezett alföldi vadásznak egy vén kópé 
a sok jó tanácsot a következőkkel rekesztette be : 
„Azután ecsém azon nem várt esetben, ha egy 
feldühösödött vadkan jönne reád kiváltképen 
„stichbe", amily gyorsan csak tudsz, fel a fára, 
de a fegyvered lent ne felejtsd, nem azért, hogy 
a fáról az állatot lepuskázd, mert tudod ez nem 
is illik, — hanem azért, mert ennek a bestiának 
az a szokása, hogy ha a vadász a fegyverét a



földOn felejti, lelövi a gazdáját véle a fáról, — 
ez meg sokkal szégyenletesebb dolog, mint ha a 
vastag húsodba árkot hasit“.

De van a „kocának" olyan válfaja is, a 
melyik nem lapul meg, hanem ha jön a vad, 
kapkod, mint Bernát a  ménkőhöz s legtöbbnyire 
görbe lesz a serét; — ilyenek közelségétől óva 
intünk minden halandót, — ámbátor a „kocák" 
könnyen felismerhetők, mert tarka-barkák, mint a 
kocsis pille, olyik még erősen iillatozik is, csoda 
alakú kalpagjuk sok minden féle szőrök -  serték 
és cifrábbnál cifrább toliakkal fel van pamacsolva, 
vadász táskájukon a fütyülök, vad csalogatok, 
patron pöckölök, finom aggatékok stb. egész 
serege lóg s ők a vad kereskedők biztos jó 
kuntschaftjai, — egy jó tulajdonságok azonban 
meg van, — a vadászhazugságokban még szűköl
ködnek; no de hát inasokból szoktak lenni a 
mesterek.

Vidékünkön is megkezdődtek az erdei hajtá
sok ; — e hó 22 -én már az ecskendi kincstári 
erdő aszódi határánál elterülő részén ropogtak a 
fegyverek, — a vadásztársaság — melyben akadt 
ugyan „koca" is, de a jobbik fajtából, — jól 
szórakozott, — és elég szép eredményt ért el 
terítékre hozván 3 szarvas-tehenet, 1 őzet, 43 
nyulat, 2 fácánt, 2 foglyot és egy igazi jó öreg 
rókát; megjegyezzük, hogy igen üdvös volna, — 
ha a közszeretetnek örvendő főintéző ur valami
képen módját ejtené, hogy a vadászzsákmányból 
az aszódi piacnak is juttatna olykor-olykor a keres
letnek megfelelő mennyiségét.

___ASZÓDI HÍRLAP

lévő „rapid" kutat vállalkozónak a munkálat tel
jesítésének tartama alatt, rendelkezésére bocsájtja.

8 . Ha a fúrt kút vízszolgáltatás tekintetében 
nem felelne meg, azon esetben vállalkozó köteles 
a csöveket kiszedni, s vagy az ajánlatban ki
teendő azon összeg, amennyiért vállalkozó ezen 
használt csöveket visszaváltja, illetőleg amennyi
vel a vállalati összeg kevesebb lesz.

9. A fúrandó kut helyét az előjárósag 
jelöli ki.

A pályázatok f. évi november 6 -án déli
12  óráig adhatók be a főjegyzői hivatalhoz. 
A pályázatok november hó 9-én délután 3 óra
kor tartandó előljárósági gyűlésen lesznek tár
gyalva.

Kelt Aszódon, 1911 október 10.
Matolcsy

jegyző.

1911. október 2 9.

ird e té se k
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

Árlejtési hirdetmény.
I. Tárgy.

Egy 90—150 méterig terjedő 50 ■ / „ átmé- 
retü, kovácsolt gázcsövei kicsövezett, vagy is 
kibélelt artézi mélykút fúrása.

II. Árlejtési feltételek :
1. Az ajánlatok az árlejtési hirdetményben 

megjelölt határidő alatt zárt és lepecsételt borí
tékban a község jegyzőjéhez nyújtandók be, s 
egyidejűleg az ajánlati összeg 5°/o-a mint bánat
pénz, akár készpénzben, akár óvadékképes érték
papírban a község pénztárnokának kezeihez 
teendő le, s letétileg kezelendő.

A készpénz az „Aszódi Takarékpénztárban" 
gyümölcsüzöleg elhelyezendő. Az időközi kama
tok ajánlattevőt illetik. — Az érték után az ajánlat
tevő semmiféle kamatra nem számíthat. — A 
bánatpénz azon ajánlattevőinek, kinek ajánlata 
elfogadtatott, a munkálat teljes befejezése s átvé
tele után adatik vissza, inig a többi ajánlattevők 
bánatpénzei az árlejtés után nyomban vissza- 
adandók.

2 . Az árlejtés az elöljáróság tanácsülésében 
ejtendő meg és a tanácsülés határoz az általa 
legkedvezőbbnek tartott ajánlat elfogadása fölött.

3 Az ajánlati díj a vállalkozónak csakis a 
mü teljes befejezése és a tanács által történt 
átvétele után fizetendő ki.

4. A munkálat az árlejtési hirdetményben 
meghatározott időpontban feltétlenül megkezdendő 
és befejezendő.

5. A tanácsülés jogosítva van, amennyiben 
indokoltnak látja, oly árlejtési ajánlatot is elfo
gadni, amelynek összege a legkisebb ajánlati 
összegnél esetleg magasabb.

6 . A tanácsülés alatt elfogadott ajánlat a 
községre csakis a képviselőtestület jóváhagyásával 
válik kötelezővé; amely közgyűlés az árlejtés 
eredményes foganatosítását követő 3 napon belül 
összehívandó.

7. A község, vállalkozónak sem munkaerőt, 
sem vízszolgáltatást nem ad, mindez a vállal
kozó terhe; viszont azonban a község a piactéren

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 .

A Mc. Corm ick am erikai 

m e z ő g a z d a s á  g i  gép- 

♦  gyárak képviselője. ♦
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Ajánlja dús raktárát a szak

mába vágó összes cikkekben.

Szolid bevásárlási forrás!

K ia d í

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

S U M E R  AM P R Á S - n á l  
A szó d o n ,

volt Dögei-féle kis szőlő.

több kisebb-nagyobb lakás. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

S Z I V A C S O K
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyom da papirüzlecében, 

Aszódon.

Menetrend: B udapest-A szód-H atvan és vissza.
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