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i- ASZÓDI HÍRLAP s
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja,

Sr.rM.VMj «  .  Pttófl-njouddban. ~  s z M esM :  pR. áLŰW ~  » « » «  « «W6lrWal -  HM.tM
_________Aszod, rout 482 szám. ™  ULUVr' m ' ULr• dijak e,öre fizetendők.

Baromfitenyésztés. fogyasztó érdeke is jobban ki lenne léptetett életbe, melyek célja a hazai baromfi-
A mai gazdasági viszonvok mellett elégi,.ve‘ állományt nemesíteni, a hús, toll, tojás minő-

, , k y » Így pl. gazdáink, ha a baromfiakat kül- sédének iavitása által az értékesítést mpamidőn a húsnak s általában az élelmicik- r « , & , . . , , .  , . 4 .. ^tgeneK javuasa aitai az értékesítést meg
löknek értéke óriási módon emelkedett ^  nemes fajiakkal kereszteznek, úgy könnyebbíteni és a baromfiállomány meny-
e<rv olyan jövedelemforrásra akarunk aZ°» Ut(!dai mar husosab^ak» ame,lett ki; nyiségét szaporítani. Ebbéli gondoskodása
reámutatni, mely a termelő érdekét { uno. } 0] ok ,ennenek’ de fö,eg egyöntetűvé abban nyilvánul, hogy a kisgazdák közsé-
nanvon is kielégítené s a fogyasztásra valnek az anya&> aml Piacképesebbé tenné génként csere utján közönséges himnemü

js e|önyQS Vidékünk gazdasá i 3 barom^ ’ na^y°öó kelendőséget és jobb baromfiakért ugyanannyi himnemü nemes
nezv .  ̂ ’ g dasag árakat biztosítana tulajdonosának, amellett baromfit kaphatnak
viszonya, olyanok hogy a baromfiak a fogyasztóközönségnek is hasznára lenne, F * k“ ‘ h ,  f
tenyésztésének föléltetek:.: re., mező, mert j t í b b , hú s os a bb árut, nagyobb tojás a Ezen külföld, nemes baromfi fajták 
berek, vizek, aratas után a tarlók, szérűk ka mint eddj J az allam. baromfi telepeken tenyesztetnek,
mindenütt találhatók, azokon pedig gyor- a bel.erjesebb és nagyobb tömegben “ J f  ? !  föleS az ez,ekkel
san növekszik és olcsón tenyészthető a va|ő baromfitenyésztés és annak hizlalása Jeresztezes ajanltatik a gazdáknak,
baromfi, minélfogva alig számbavehető á |,andó péllzforrásává válnék népünknek, A cserélés *elíesen dUmentes, a cseré
költséggel fontos házi fogyasztó cikkhez és miállal pénzeSebb és vásárlóképesebb lenne, 'oket semminemü köl,ség nem terheli,
kész piaci áruhoz juthatna a gazda. ami viszon, iparosaink és kereskedőink A nen,es l,imek odaszállitása és a kicserélt

Mégis azt látjuk, hogy vidékünkön a érdeke. közönséges hímek elszállítása áliamköltségen
baromfitenyésztés nem elég belterjes, helye- Ami az értékesítést illeti, hát könnyeb- eszközö,tetik-
sebben mondva nem öntudatos. Mert kis- ben értékesíthető áru a baromfinál alig van, Aki ezen kedvezményt igénybe veszi,
gazdáink nem tenyésztenek nagyobb meny- mert hiszen azt bármikor, akármelyik perc-j^ a föntebb fölsorolt nemes baromfi fajták
nyiségben és nem tenyésztik a nagyobb, ben el lehet adni, az eladás nincsen hely- hímjeit használni fogja a magyar baromfiak 
szebb, húsosabb, finomabb, értékesebb, hez, se időhöz kötve. nemesitésére, az okosan cselekszik és a
jobb tollat adó baromfi fajtákat. A földmivelésügyi ni. kir. kormány a maga hasznát mozdítja elő.

Pedig okszerű, tudatos tenyésztés baromfitenyésztést előmozdítani, fejleszteni, j A kis gazdáknak és a szegényebb 
mellett kétszer annyit venne be már az első minőségben lehetőleg egyenletessé óhajt- néposztálynak is célirányos a baromfi 
év végén a termelő, mint igy, s még a ván tenni, már régebben oly intézkedéseket tenyésztéssel való foglalkozás, mert ha

T Á R T A  munkáját, felállott gépecskéje mellől és átvette a szemeit, hápogott, egyet-kettőt fújt, aztán ismét
^ ^  # leveleket. Sugárnövésti, karcsú lány volt. ízléses mosolyogva nézett Olgára.

egyszerű ruhája illett csendes, nyugodt, előkelő — No de üljön le, kérem.
I P á n v c n r c  modorához. Ő volt az egyetlen az irodában, a — Köszönöm, majd csak állok, — felelt ez
I ^ C a í i y M J la  • • • kivel nem mert senki bizalmaskodni, akivel még kimért hangon. Nem sokáig tart.

. . . .  a pénztárnok is — aki pedig nagyhatalom! — — Nem? Honnan tudja? Hohó, én lassan
z igazgató ur egymás után háromszor megkülönböztetett tisztelettel bánt. Pedig hány- irok, nagyon lassan. Csak nem sietek, mikor ily 

csengett, könyvelő osztályban tudták, mit jelent szor összeszidta magát azért. szép, ily átkozottul szép leány van az irodámban !
ez. a leveleket akarja aláírni. A gépelő lányok _  érdekesI m  nem ugy jár-kel. Olga kissé nyugtalankodva nézet. aZ igaz-

'“ an , lek°P°f4'ak: a"!' r :  niint egy hercegnő?! ga.őra, aki erőlködve feláll, .a székéről és feléje
Ke>z, aztan ósszekapkodtak és odaadtak Kelemen „ . . . .. . . tartotte á . , , . . .  , Egyszer mégis megsokallom. Ha herceg 10, úrion,
t ak, a halai gyakornoknak. A kisasszonyok menjen^ alotába "és n£ , irodába! Ha pedig “  Mondanék én valamit, szép gyermekem;
mindegyike barátságos mosoly kíséretében nyuj- ya há, jzé no j _ . nlajd tulajdonképen azért is hivattam. Mától fogva fel-
,0,la ;,! '"unkáját, mert Kelemen urat mindannyian . . .  6 emelem a fizetését 50 koronára. Nos, jó lesz?
kedvelték. Előzékeny, udvarias, kedves fiatalember, k — Köszönöm szépen
akit a főnöke is szeret, kedvel, mert pontos és . Ezt ugyan sokszor elmondta magában a jó — Mint tálja, igen, én tudok figyelmes, hálás
megbízható. Ma ugyan még csak gyakornok . . P*"* arnok, de azért marad, minden a regiben. ieanynyal szemben . Mer. szép!
de hamarosan könyvelő lehel belőle és akkor . . . Ezen.u! is éppen olyan tartózkodó volt v.se ke- , Atkozo,|u| ^  , szé | E‘z.
w |ui*ia • • • Elvégre egy szegény lány onnan déf -  m'nl eddlf  • dehogy merte volna Olga. z d a  ,ermet(e| ezze/ az aJ a] . _  és az
várja a szerencsét, a honnan jöhet. méB csdk e& szóval IS meg ian 3,11 igazgató ur kedveskedve akarta megsimogatni

Kelemen összehajtogatta a leveleket, szépen Ahogy Olga belépett es az ajtó becsapódott Qjga arcát. 
arjába szedte, megigazította őket és udvarias utána, az igazgató felnézett Írásaiból. A lány hátralépett.
meghajtással adta át Olgának. — Ah, a levelek! Köszönöm, kedves kis- — No, no, csak ne legyen olyan vad! Egy

— Kérem Olga kisasszony . . . legyen olyan asszony, köszönöm ! kis cirógatás nem árt . . . Hiszen nincs festék az
szives . . . vigye be az igazgató úrhoz . . . — Azonnal aláírom, igen aláírom! Kérem, arcán, nem kell félnie, hogy lejön az a gyönyörű

— Én? — kérdé csodálkozva a leány. kérem! Addig csak tessék oda ülni a pamlagra és rózsapir. Ismét nagyot nevetett a szellemességén.
— Igen, mert az igazgató ur beszélni óhajt lehetőleg ne nézzen rám, mert elfelejtem a neve- — És micsoda karok ! . . .  Ha bálban meg-

önnel. Tegnap valami eltérés . . . valami tévedés inét, igen, teljesen elfelejtem. Erre a megjegyzésre mutatná . . . kivágott csipkeujakban . . . innen
lőhetett az egyik levélben . . . Oh, de bizonyára igen jó kedve támadt, ami nem tartott sokáig; a kivágott . . .
v;>ak csekélység . . . tette hozzá sietve, meg- nevetés fulladozó, sípoló görcsös köhögésbe ment S megpacskolta a leány gömbölyű karjait,
uyugtatólag. át és jó ideig tartott, mig a pohos ur magához — Igazgató ur, kérem a leveleket. Vagy in-

Azonnal! — felelte Öfj^a és abbahagyva tért. Megtörölte izzadt homlokát és könybelábbadt kább távozom és később bejövök.
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csak kis gondot fordítanak is rá, jövedelmet 
okvetlen hoz.

Ismerve vidékünk népének reális 
gondolkodását, úgy hisszük, hogy soraink 
nem fognak figyelmen kivíil maradni és 
kisgazdáink az okszerű baromfitenyésztést 
és annak hizlalását a lehető legnagyobb 
mértékben felkarolni fogják. F. M.

Néhány szó az uj közvágóhíd 
ügyéről.

A közönség soraiból többen érdek
lődtek a község elöljáróságánál, hogy mi 
van az uj közvágóhiddal, miért nincs még 
semmi intézkedés téve az építés iránt (?), 
holott köztudomású, hogy az építésre szük
séges összeg, nemkülönben a hely és a 
terület is meg van.

Az érdeklődők tájékoztatására kívánok 
szolgálni a következőkben:

1906 év folyamán történt az első 
hatósági intézkedés arra nézve, hogy a 
mostani — a közegészségügy kívánalmainak 
meg nem felelő, sőt a közegészséget egye
nesen veszélyeztető közvágóhíd onnan 
elhelyeztessék.

Kétségtelen, hogy az elhelyezés kérdé
sének a megoldása első sorban alkalmas 
közterület hiánya, továbbá a község föld
rajzi fekvése és végül a község vagyoni 
helyzete miatt, úgyszólván lehetetlennek 
látszott.

Végre is más alkalmas terület híján 
az uj közvágóhíd helyét a közvetlenül a 
Galga mellett, az országút mentén fekvő 
úgynevezett „mocsolyák" területén kellett 
kijelölni.

A tulajdonos közbirtokosság azonban

;
arról, hogy a vágóhíd oda építtessék, eleinte 
hallani sem akart s a jelzett területből e 

i célra bármennyit is eladni semmi áron 
hajlandónak nem mutatkozott.

A vármegye alispánja a hozzá ezen 
ügyben — többek által tett azon feljelentés 
folytán, hogy az uj közvágóhíd a jelzett 
helyen az állattenyésztést akadályozná, 
amennyiben a tenyész állatok takarmá
nyozására szolgáló széna ott terem s ha a 
vágóhíd ott épül fel, a vérszagra oda 
gyűlendő kóbor kutyák a fütermést össze
gázolván, állatok etetésére használhatatlanná 
tennék — helyszíni vizsgálatot rendelt el, 
amelynek során a minisztérium és a vár
megye törvényhatósága részéről kiküldött 
szakközegek belátták azt, hogy a község 
határában más alkalmas terület nincsen, s 
hogy a kérdéses hely a célnak megfelel, 
de megállapították azt is, hogy a vágóhídnak 
ott leendő teiállitása a közegészséget nem 
veszélyezteti, sem pedig az állattenyésztést 
nem akadályozhatja, mert a hely a község 
belterületén jóval kívül fekszik — közel a 
Galgához, a melynek állandó légáramlata 
a netalán érezhető kellemetlen szagot 
magával ragadja anélkül, hogy az a 
község belterületének légkörébe juthatna. — 
Egyébként pedig az uj vágóhíd a már 
elfogadott és a vármegyei törvényhatóság 
által is jóváhagyott tervek szerint a modern 
kivánalmaknak teljesen megfelelő beren
dezéssel épülvén, a felől, hogy ott kelle
metlen és az egészségre káros hatású bűz 
keletkezhetnék, — teljesen nyugodtak 
lehetünk.

Az állattenyésztés szempontjából fel
hozott ellenérvek pedig teljesen megdőlnek 
a kiküldött szakközegek részéről tett azon

egyhangú véleményen, hogy a „mocsolyák“ 
területén termett növényzet mindenre 
alkalmas, — csak takarmányozásra nem.

Ennek a helyszíni szemlének ered
ményeként a felettes hatóság a kisajátítási 
eljárást kezdeményezte s felhívta a képviselő- 
testületet a kisajátítandó terület értékének 
megjelölésére. A képviselőtestület a kisa
játítandó 500 D-öl terület értékét HU-ölen- 
ként 2 kor., vagyis összesen 1000 koronában 
állapította meg.

A községnek ezen határozata jogerős 
s mint ilyen a vonatkozó ügyiratokkal a 
kisajátítási jog engedélyezése véget; az ille
tékes minisztériumhoz felterjesztetett.

A minisztérium részéről azonban ~ wVAa 
ez ügyben semmiféle intézkedés nem történt.

Szükségesnek tartom még megjegyezni, 
miszerint a vágóhíd használati dijakat a 
képviselőtestület oly összegekben állapította 
meg, hogy az e címen befolyó jövedelem 
úgy a felveendő kölcsön törlesztését, vala
mint a jókarban tartás költségeit előre lát
hatólag fedezni fogja.

Matolcsy Kálm án
közs. jegyző.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, a
kiknek negyedévi előfizetése lejárt, hogy 
azt megújítani sziveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
— fl képviselövdlasztók összeírása. Folyó 

hó 22-én végezte a kiküldött bizottság a község
házánál az Aszódon képviselőválasztók jogosult
ságával birók múlt évi névjegyzékének kiigazítását,

— Sohase siessen ! Inkább nem bókolok ! 
Ön büszke leány! Jól teszi! Tudja az értékét! 
Olyan virágot nem is szabad minden embernek a 
keblére tűzni. Magának szerencsét kell csinálnia . . . 
magához méltót . . .  és én szívesen támogatnám, 
csak ne lenne olyan hideg, mint a márvány. Igazi 
szobor. A második Galathea! De Galathea életre 
kelt, amikor akadt egy Ganymedje. Én szívesen 
vállalkoznám e szerepre . . . mert ez a hidegség 
engem tüzel . . .

A leány szó nélkül megfordult és az ajtó
felé indult.

— Hová megy? kiáltá az igazgató.
— Távozom.
— És a levelek?
— Majd beküldők valakit érettük.
— iMaradjon és várjon, mig aláírom őket.
— Akkor kérem . . .
— Parancsoljon, sietek kisasszony. Rögtön 

megleszek nagysád . . . grófnő . . . hercegnő . ..  
De megengedi, hogy leüljek ? . . . Szabad ? . . . 
köszönöm, alázattal köszönöm.

Az igazgató gyerekes gúny alá rejtve dühét, 
Íróasztalához ment.

Olga szemeiben könnyek gyülekeztek.
— Igazgató ur méltatlanul bánik velem! Ezt 

a gunyos hangot nem érdemeltem meg.
— De igen! Megérdemelte, mert maga 

hálátlan.
— Ez nem hálátlanság.
— Hát akkor együgyüség! Kínlódik itt rongy

nehány koronáért és eldobja az én barátságomat! 
Ki nem állhatom önt . . . távozzék . . . igen 
távozzék . . .  de gyorsan, mert, mert . . . újból 
kezdem . , . Olga . . . édes szép Olgám, nézze 
csak, hiszen . . .

Kipirult arccal sietett ismét a leány felé, ez 
azonban kisietett a szobából.

Odakiinn a többieknek már feltűnt, hogy 
Olga mily sokáig marad az igazgató szobájában. 
Amint kilépett, azonnal körülvették.

— Mi az, Olga ? Mi történt ? Oly sápadt 
vagy . . .

— . . .  Az igazgató ur felmondott — feleié 
remegő hangon a leány — holnap már nem is
jövök . . .

Azután minden magyarázat nélkül vette a 
kalapját és távozott. Felindulisága^ az utcán még 
csak nőtt. Végiggondolta a történteket, most a 
szerény falatot is kiütötte kezéből a sors! Milyen 
különös!

Az igazgatónak annyi ismerőse van, mért 
vetett éppen ő rá szemet?

A gazdag urnák pillanatnyi szeszélye őt és 
családját követelte áldozatul!

Miért válik bűnné a női erény, ha dacol 
egy férfi pillanatnyi vágyával?

Otthon kiöntötte szive keservét, zokogva 
mondott el mindent.

— No bizony! baj is a z ! — vigasztalta az 
anyja. Az kétségbe eshet, a ki rá van szorulva 
arra a negyven koronára. De neked nem kell 
eltűrnöd semmit. Hála Istennek, van módod reá,

hogy a magad asszonya légy . . . hogy ne kelljen 
hivatalba járnod . . . Tőled függ, egy szavadba 
kerül . . . Kovács ur minden pillanatban elvesz 
. . .  úri dáma lehetsz . . . Finom ruhákat 
viselhetsz . . . nekünk sem kell nélkülöznünk. . . 
No ugye, hogy úgy lesz . . . Kovács ur jó 
ember . . .

— Nagyon jó ember! . . . erősité az apa.
— Ma is nézd, mi mindent hozott. Nekem 

cukorkát, — neked virágot.
— És mindig kitűnő szivarjai vannak; tóditá 

az apa.
— Nem szeretem! — feleié türelmetlenül

Olga.
— Kovács ur gyengéd, figyelmes, — mért 

ne szeretnéd; Aztán csinos ember is.
— Meghiszem azt! — bólintott az apa.
Olga kellemetlenül vonult egy sarokka és

ott magába mélyedt. Jövője fölött töprengett.
— ügy,-úgy lányom, — szólt az apa, — 

légy okos, légy jó gyermek . . .
Olga okos és jó gyermek volt, mert másnap 

azt mondta az édes anyjának:
— Anyám! monddmeg Kovács urnák, . . i 

hogy a felesége leszek.
Az asszony zokogva csókolta meg Olgát, és' 

sietett Kovács úrhoz a jó hírrel!
Alig hogy elment, Kelemen nyitott be zavartan, J  

félénken. Olga szívélyesen fogadta a fiatal/ 
gyakornokot. f

— Hozta Isten, Kelemen u r ! Látja, ez szdjp ,
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illetve az 1912-ik évre érvényes névjegyzék össze
állít ^át. A bizotság elnöke dr. Qaal Elek, küldött- 
ségi tagok Székely Miklós és Trupp Antal voltak. 
A névjegyzékből kihagyattak a javítóintézetnél nem 
tiszti minőségben alkalmazottak közül és a pénz
intézet' hivatalnokok közül mindazok, kik- 
„ek évi fizetése az 1400 koronát el nem éri. 
Viszont ujitásszámba megy, hogy felvétettek a 
uévjci ./ékbe mindazon háztulajdonosok, kik 280 
kor. ilázbérjövedelem után vannak adóval megróva 
és az iparosok az alkalmazott segédek számára 
való tekintet nélkül, ha legalább 7 kor. 20 f. adót 
fizetnek. Elköltözés, elhalálozás, adóalap hiánya 
folytan kihagyattak 53-an, újonnan felvétettek 
Uo, üicsak 53-an. így hát az 1911-ikévi névjegyzék 
S / á  ,i . eriileg nem változott s az 1912-ik évben 
képviselőválasztási jogosultsággal bírók száma 
maradt 290.

flz aszódi kereskedelmi bank és takarék- 
p é n z t á r  alapítói f. hó 21-én ülést tartottak, melyen 
az intézet elnökéül Patay Tibort, báró Prónay 
Dezső vejét, az igazgatóság tagjául pedig Halász
Dezsőt nevezték ki.

— fiz aszódi dg. hitv. ev. egyház folyó hó 
19-én tartotta meg évi rendes számadó közgyűlé
sét. A k< /gyűlés tárgysorozatának első pontja a 
presbyteriinn által előterjesztett 1910. évi zárszáma
dások felülvizsgálása volt. Ezek szerint bevétel 
volt: 790841 K, kiadás: 7112’94 K, pénztári 
készlet, mint egyenleg: 795 47 K. Az egyház va
gyona: 39,30248 K, teher: 84255 K, egyenleg, 
mint tiszta vagyon: 38,459 63 K. Az 1911. évi 
költség és jövedelem előirányzat letárgyalása után 
áttért a közgyűlés az iskola kérdésre. A múlt 
évben megkezdett akció alapján elhatározta, hogy 
a jelenlegi iskola helyén egy — három tantermes 
— a kor követelményeinek megfelelő iskolát 
építtet. Az iskolához vezető lépcsőzet —
mint községi közút — rendezve lesz.
Az iskola építésével egyidejűleg az igazgatótanitó 
részére egy uj, modern lakás építését határozta el 
a közgyűlés. Az építkezést, amely már május 
elején megkezdődik, Konkoly Imre helybeli építő
mester nyerte el. A közgyűlés Roth Kálmán tanító 
lakásbérét a IV. lakbérosztályu községek részére

magától, hogy meglátogat, a többinek úgy sem
jutott eszébe . . .

A fiatal ember kezdett beszélni erről is, 
arról is. mint ez szokás; elmondotta, mikor Olga 
elment, az igazgató dühös volt, lármázott és még 
két alk inazottnak felmondott hamarosan.

A látogatás vége felé ezt mondta Kelemen: 
volna még valami mondani valóm Olga 
kisasszony, ha megengedi.

O.g: elpirult, tudta, hogy mi fog következni.
— Kisasszony . . . ön . . . igen . . . bizo

nyára észrevette, hegy , . . bocsánat vakmerősé
géért . de valószínűleg, látta . . . azaz 
nem . .

Kelemen egy nagyot nyelt és folytatta:
— Kedves Olga kisasszony, nekem ma még 

a,ig van 80 korona fizetésem, ebből magam is 
nehezen tudok megélni, de egy év . . . másfél 
v mulva lesz már . . . igen lesz már annyi

. biztosan, . . . hogy a feleségemmel 
együtt megélhessek . . .  ha tehát . . . esedezem 
, neni vagyok ellenszenves önnek, édes Olga 
isasszony . , és várna addig reáni . . . addig 

• • •gcn boldoggá tenne és életem egyedüli 
errg vo*na: önt boldogítani . . . Esküszöm

remegő ajkakkal, sápadtan hallgatta és
néẑ  a fiatal embert.

m^ 0r ábrándjait szőtte, kedvteléssel 
érezte i ^e*emenre- Vonzódott hozzá, azt pedig

e' ’gy a fiatal ember mily rajongó szere-

megállapitottösszegben biztosította. Ferencyjohanna 
tanítónő lakásügyének rendezését — a közeli, 
rendkívüli közgyűlés intézi el Ezután több kisebb 
indítvány után a közgyűlés véget ért.

— menetrend-változás. Hirt adtunk már 
arról, hogy lapunk felelős szekesztőjének kérel
mére az államvasutak igazgatósága nyári menet
rendünket Aszód és vidékének közönségére nézve 
igen kedvezően megváltoztatta, illetve a kért vonat 
megállításokat a menetrendbe felvette. Felelős 
szerkesztőnk újabban kérte még, hogy a d. u. 
1 óra 35 perckor Aszódon Budapest felé keresz
tülrobogó gyorsvonat is állittassék meg május 1-től 
kezdve. Az igazgatóság ezt a kérelmet is teljesítette.

— Főgymnásium — Gödöllőn. Mint értesülünk, 
Gödöllőn a minorita szerzetesrend 600,000 korona 
költséggel főgyninásiumot fog felállítani. A község 
ingyen telekkel és 200,000 koronával járul hozzá 
a cél megvalósításához és ezenkívül évente 2000 
koronával fogja segélyezni az iskolát. A szép 
eszme megteremtője Kiss Ferenc Gödöllö község 
főjegyzője.

— Fősorozás. Az alispán által megállapított 
terv szerint — amennyiben az újonc megajánlás 
még e hó folyamán törvényhozásilag eszközöltet
nék — a fősorozás a gödöllői sorozó járásban 
május 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31. napjain 
lesz foganatosítva.

K ö zig a zg a tá s .
* Állandó választmányi ülés. A vármegye 

állandó választmánya a f. évi április hó 10-én 
tartandó közgyűlést megelőzőleg a vármegye szék
házának nagytermében 1911. évi március hó 24-ik 
és április hó 7-ik napján d. e. 10 órakor ülést tart.

* fl vármegye választott és virilis bizottsági 
tagjai 1911. évben. (Társadalmi állásuk szerint 
csoportosítva.) Püspök 3, főispán 1, curiai, nem
zetközi törvsz. biró, külügyminiszteri alkalmazott 6, 
miniszteri tanácsos, o.-tanácsos, s.-titkár, s.-fogal- 
mazó 10, egyetemi orvostanár I, országgyűlési 
képviselő 13, vármegyei alispán, árv. elnök, tb. 
főszolgabíró, szolgabiró 20, r.-t. városi polgárin.,

tettel veszi körül . . . talán . . .  ha az a lehulló 
porszem meg nem zavarja életének csendes 
vizét . . .

Kelemen mint az ittas ember tántorgott, 
mikor az utcára ért.

Rövid néhány perc megfosztotta minden 
reményétől, életét minden tartalmától, díszétől. 
Feje zúgott, torka össze szorult és azt sem tudta, 
merre megy. Hirtelen valaki meglökte: — majd 
elgázolta egy kocsi. Felnézett, a kocsiban az 
igazgatóját látta tovarobogni egy merészkalapos 
hölgy oldalán és jókedvűen beszélgettek. Kelement 
hirtelen düh fogta el, felkapott egy követ és a 
hintó után dobta.

Kevés hijja volt, hogy el nem találta az 
igazgatót az utána röpített kővel . . .

Másnap Ö is kilépett az irodából. Egy 
levelet menesztett haza az édes szülőkhöz. Abban 
megirta, hogy néhány nap múlva haza jön, aztán 
megházasodik, elveszi azt az özvegy asszonyt, a 
kit az anyja annyit emlegetett, de akiről eddig 
nem akart hallani. Meggondolta magát . . .

— . . .  Két boldogtalannal, két csalódottal 
lett több a világon . . .

— . . .  Ki vette észre? . . .

iy

tanácsnok, főjegyző, jegyző, ügyész, rendőrkapitány, 
fogy. adóellenőr 8, községi jegyző, pénztári ellenőr 
56, községi biró 4, nyugdíjas állami, vármegyei, 
r.-t. városi tisztv. és községi jegyző 9, jogügyigaz- 
gató, táblabiró 2, pénzügyi számtanácsos 1, nyug
díjas őrnagy 1, lelkész 34, tanítóképző int. igaz
gató, gyrnn. igazgató, tanár, tanító 10, közjegyző, 
ügyvéd 57, orvos 21, állatorvos 1, gyógyszerész 
3, jószágigazgató, uradalmi felügyelő stb. 6, erdő
tanácsos, erdőmester, főerdész 3, mérnök, építő
mester 6, földbirtokos 204, földmives 24, föld
bérlő 24, háztulajdonos 18, lapszerkesztő, posta
mester, postafőtiszt 4, bankigazgató, takarékpénz
tári igazgató, könyvelő 7, gyárigazgató, gőzmalmi 
igazgató 2, gőzmalom-, kőbánya-tulajdonos 2, 
gyáros 11, kereskedő 21, iparos 3, egyéb ma
gánzó, vendéglős, kávés 5. Összesen 600.

______________________ ________________  3

E g é s zs é g ü g y .
Utolsó jelentésünk óta Aszódon az iskolák 

és az óvoda 20 napi kényszer szünet után ható
ságilag újból megnyittattak, a leánynevelőintézet 
kivételével, a hol ugyanis vörheny betegülések 
folytán az előadásokra az engedély csak a jövő 
héten fog megadatni. Ragályos betegülések a 
lefolyt héten Kartalon fordultak csak elő, 
mely községben ugyanis hökhurut esetek 
fordultak elő nagyobb számban. Ezen 
betegség tudvalevőleg csak 6—8 hét múltán 
javul, minélfogva Kartalon a hatóságilag bezárt 
népiskolák csak hosszabb idő után lesznek meg
nyithatók. Ugyanezen községben még roncsoló 
toroklob lépett föl járványszerüleg, az elmúlt héten 

 ̂ 2 esetben, egy halálos kimenetellel.

Á lla te g é s zs é g ü g y .
A múlt héten vidékünkön a következő 

ragadós állati betegségek fordultak elő:
L épfen e: Isaszeg, Verseg, Zsidó.
V eszettség: Galgamácsa, Veresegyház.
Ragadós száj- és  köröm fájás : Aszód, Boldog, 

Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahéviz, Galga
mácsa, Gödöllő, Isaszeg, Kartal, Püspökhatvan, 
Püspökszilágy, Túra, Váchartyán, Váckisujfalu, 
Vácszentlászló, Veresegyház, Valkó, Zsámbok, 
Zsidó.

Riihkór: Isaszeg.
S ertésvész : Domony, Galgamácsa.

K e re sk e d e le m .

A budapesti malmok üzemniegszoritása 
tárgyában, — mint a „Magyar Kereskedők 
Lapjáéban olvassuk, — a múlt héten újabb 
tárgyalásokat kezdtek. Április 1-ig ugyanis a létre
jött megállapodás szerint a budapesti gőzmalmok 
hetenként csak négy napon dolgoznak, azontúl 
pedig heti öt munkanapjuk lesz. Az üzletmenet 
azonban annyira rossz, a lisztfogyasztás pedig 
olyan csekély, hogy még a mostani redukált üzem 
mellett is egyre növekszenek a malmok készletei. 
Ezért a budapesti malomegyesületben azt az 
eszmét vetették föl, hogy a mostani üzemmeg- 
szoritást április 1-én túl is tartsák fönn. Ehhez a 
malmok már majdnem mind hozzájárultak és 
csupán arra nézve nem tudtak még megállapodni, 
meddig maradjon ez az Uzemredukció érvényben.
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Ip a r.
• Tanoncotthonok létesítése tárgyában a 

kereskedelmügyi miniszter leiratot intézett várme
gyénk alispánjához. A leirat rámutat arra, hogy a 
kézmtiipaiosoknak a gyáripar által való háttérbe 
szorítása mindinkább nehezebbé teszi a tanonc- 
nevelést, sőt egyes kézmüiparágak fejlődése tanonc- 
hiány miatt veszélyeztetve is van. Szükségesnek 
mutatkozik tehát oly intézmények létesítése, 
melyek az ifjúságnak az ipari pályára való 
törekvését fokozva, egyrészt a kisiparos számára a 
tanoncnevelést megkönnyítik, másrészt a tanoncok 
erkölcsi nevelését célozzák és a szülői házat 
helyettesitő oltalmat nyújtanak. Konstatálja a leirat, 
hogy a városok és községek részéről a tanoncügy 
nem részesül kellő figyelemben. Pedig a modern 
városi és községi berendezkedésnél úgy socialis, 
mint ipari szempontból feltétlenül figyelemmel 
kell lenni az itt számításba jövő tanköteles koron 
túllévő azon 12—21 éves ifjakra, kik mint iparos- 
tanoncok és fiatal iparos munkások a szülői 
oltalmat és nevelést nélkülözni kénytelenek, szabad 
idejükben teljesen magukra vannak hagyva, 
s felügyelet és irányítás hiányában igen gyakran 
nem érik el azt a célt, melyet az ipari élet 
tőlük igényelhetne.

A jelzett bajok orvoslására vannak hivatva 
az újabban létesülő „Tanoncotthonok", melyek 
célja egyrészt a szülői házat pótló oltalmat 
nyújtani, másrészt az otthonban lakó tanoncokban 
is szabad idejükben ápolni az erkölcsi érzést, a 
hazaszeretetei, hagyományaikhoz és iparukhoz 
való ragaszkodást, nevelni bennük a férfias jellem 
erényeit, a becsületességet, szorgalmat és takaré
kosságot.

Az alispán azzal hozza ezt a megyebeli 
főszolgabírók, polgármesterek és községi elöljáró
ságok tudomására, hogy ily intézmények létesítését 
előmozdítsák. A maga részéről a legmesszebb menő 
támogatást helyezi kilátásba és a hozzá forduló 
törvényhatóságoknak készséggel nyújt részletes 
útmutatást ily intézmények létesítése ügyében.

Reméljük, hogy községünk elöljárósága szor
galmazni fogja ily „Tanoncotthon“-nak mielőbbi 
felállítását, mert a tanoncnevelés körül nálunk is 
sok a hiányosság.

* Ipari kiállítás — Hatvanban. Fenséges 
eszme kivitele előtt áll a hatvani ipartestület. Két 
esztendő múlva ünnepli fennállásának 25 éves 
jubileumát és ezt kiállítás rendezésével kívánja 
egybekötni. Az eszme kitűnő és kivitele elé vérmes 
reménységgel tekintenek. Szebben nem ünnepelhet 
egy ipartestület, mintha tagjai kiállítják szellemi és 
physikai termékeiket. Erre való törekvésük elis
merésre méltó.

S z e rk e s z tő i üzenetek.
Lemondani. Érthető a csalódás okozta fáj

dalma. De lássa — nehány kivétellel — rend
szerint úgy szokott történni. A hűség csak fogalom. 
Ha hűtlenek vagyunk,— magunkhoz hűk csupán. 
Eperfa eprét egynek nyújtja csak ? Egy vándor 
szomját oltja a patak? Csillagsugárt ki foghat el 
magának? Ki mondhat egy szép asszonyt asszo
nyának örök időkre ? Vigasztalódjék. A legjobb 
orvosság egyébként: a távoliét, a nem látás.

I. L. Ilyesmivel bőven elvagyunk látva. Küld- j 
jön valami mást.

R. K. Aszód. Alkalmilag jönni fog.
G. fl. Bpest. Nevezze meg magát a szerkesz

tőség előtt. Névtelen cikket nem közölhetünk.
Elegáns, olcsó levélpapír 
kapható az aszódi Petőfi 
könyvnyomda papirkeres- 
—=  kedésében. = =

HIRDETÉSEK
jutányos árban a kiadóhiva

talban vétetnek fel.

Menetrend: B udapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Fttldm ivelés.
fl kártékony rovarok irtása. Közeledvén a 

tavasz, a földmivelésügyi miniszter körrendeletét 
intézett valamennyi törvényhatósághoz, melyben 
elrendeli, hogy legkésőbb február 28-ig a legtá
gasabb körben hirdessék a hernyó, vértetü és 
cserebogár irtásának kötelezettségét; valamint azt 
is rendeli, hogy az alsófoku hatóságok e részben 
való teendőinek szabatos végrehajtásának megtör
téntét legkésőbb március 25-ig ellenőrizzék s 
erről a minisztériumhoz haladéktalanul jelentést 
tegyenek. A körrendeletnek, mely birság kirová
sával fenyegeti meg a mulasztókat, az a magya
rázata, hogy az alsófoku hatóságok még mindig 
nem elég szigorúan hajtják végre a mezőrendőri 
törvénynek ide vonatkozó szakaszait. A járás 
főszolgabirája ehhez képest szigorú rendeletben 
intézkedett, hogy a kártékony rovarok petefészkei
nek irtása haladéktalanul megkezdessék.

K o c h l á c s  L a j o s
£ntrcpri$t“ —  £lsó Aszód Ós VldóHí knntl{MÍ$l Vállalat Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.

nálam a legolcsóbb árban kaphatók. —

Ajánlja magát egyszerű 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben é̂  
vidéken. — Kész fa 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy 
Ságban. — Szemfödelek 
halotti ruhák, fakeresztek 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszoru-szala 
gok, valamint minden 
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

Hullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok.

Aszódi .Pstöfi* Könyvnyomd* nyomása.
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