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mr.d™ A l l l l v l l l  HAJI Juliit
A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nyomdában, p szerkeszt(V DR , Dn, r  Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési
Aszód, Főút ^82. szám. * ' dijak előre fizetendők.

Az aszódi járás. hetetlen az uj járás — annyira, hogy ennek a cselekvés terére kell lépnünk, intézked-
kiadásai kell, hogy fedezetet találjanak. Er- nünk és eljárnunk, nehogy a késlekedés 

A múlt héten a szomszédos Gödöllő rői szükséges még a kormányelnököt felvi- hátrányos következményei beálljanak. ügy 
egyik lapjában ránk nézve jelentős hir je- lágositani, aki bizonyára nem látja oly sür- tudjuk, a képviselőtestület már nehány 
lent meg. Arról szól, hogy Aszód nem fősnek a dolgot, mint az valójában van. héttel ezelőtt határozatot is hozott, oly 
kap szolgabiróságot. Honnan merítette lap- pedig mindnyájan abban reménykedtünk, értelemben, hogy küldöttségileg járul az 
társunk ezen hírét, nem tudjukj; ránk különben hogy a szolgabiróság már a jövő év első illetékes tényezők elé, a kik előtt az uj 
csak az bir fontossággal, vájjon ez a való- napjaiban megkezdi működését. járás létesítésének sürgősségét feltárván,
ságnak megfelel-e vagy nem. Úgy látszik, Ma azonban ismét visszaestünk abba ókét ügyünknek ugyancsak sürgős elinté- 
nem minden alap nélküli a közlemény, a a bizonytalan helyzetbe, amelyben évekkel zésére fogja kérni. Kétségtelenül helyes 
mennyiben a miniszterelnök egy nyilatko- eze|ött voltunk, amikpr a járás szükséges- módja ez az eljárásnak, mert a küldöttség- 
zatára hivatkozik, amelyet ez a törvényho- ugyancsak reményt nyújtott annak fel- nek alkalma lesz rámutatni mindazokra 
zás egyik tagjának hozzá intézett kérdésére állítása iránt, de azt máig is ismeretlen okok az okokra, a melyek elől a hivatott 
tett. Ebben pedig világosan kifejezésre jut késleltették. A dolog pedig annyiban nem faktorok sem térhetvén ki, arra a meggyő- 
a kormányelnöknek abbeli szándéka, hogy inaradhat, annál kevésbbé, mert az utóbbi ződésre jutnak, hogy a mellőzhetetlenül 
ez idő szerint Aszódon uj járást alakítani jjőben már oly kedvező fordulatot vett, felállítandó járás kérdésének megoldása 
nem hajlandó. Csak néhány nappal később hogy megvalósulása semmi kétséget nem további elodázást már nem tűr és igy 
olvastuk ezt báró Podmaniczky Géza ő nagy- hagyott fenn. És ha az utolsó percben is- költségeinek megszerzéséről is gondoskodni 
méltóságának főrendiházi beszéde után, a kedvezőtlenül változott, minden lehetőt fognak. A küldöttség alapos érvekkel fel 
melyben pedig az aszódi járás létesítésének meg ke|| ragadnunk, hogy a szinte már el- fogja világosítani, hogy pénzkérdések ez 
szükségessége eléggé meg volt indokolva. jntézett ügyet most már íeltartóztathatlanul esetben akadályt nem képezhetnek, mert 

Meggyőzőbb érveket ennél mi sem dűlőre vigyük. Utóvégre is nem maradhat az aszódi járás felállítása ép oly nélkülöz- 
szolgáltaihatunk, de fölösleges is, mert lii- figyelmen kivül egy olyan szükséglet kielé- hetetlen, mint bármely más fontos közin- 
szen — mint ugyancsak olvastuk — a já- gitése, mely egy nagy kiterjedésű vidék nagy tézmény, a mely ugyancsak költséggel jár. 
rás alakítását inkább pénzügyi nehézségek számú közönségének fontos érdekeit érinti Miként tehát ennek, járásunk létesítésének 
gátolják, sem mint annak szükségtelen és a mely különben is már évek óta állván költségei is kell, hogy rendelkezésre 
volta. fenn, ideje érkezett, hogy végre megoldást álljanak.

Ámde a közszükségletnek a pénzbeli nyerjen. A küldöttségnek tehát mielőbb el kell
akadályokat le kell küzdenie. Immár mellőz- Azért tehát most már haladéktalanul járnia és feladatát teljesítenie. Nem kétel-

I mulatságot rendeztek, de csakhamar kezdtek meredek volt, de megérdemelte a fáradságot, mert 
K i r á n d u l á s  ci l á t r á b H .  j átszállingózni, magyar dalt hallgatni. Hát még ez volt utunk egyik legszebb része. Fölmentünk

hogy bámulták a csárdást. Még az ajtók és egész a nagy vízeséshez, ahol 20 méter magas- 
I ablakok is zsúfolásig megteltek nézőkkel. A német ságból zuhan le a víz. Itt csak szótlan álltunk a 
: leányok egy ideig csak néztek bennünket s mikor hídon, néztük, mint zuhan hab-hab után a mély- 

y 1 veKe' I látták, hogy csak ilyen egyszerű lépésekből áll a ségbe, s milyen fehér habtajtékot képez ott, ahol
Nem is tudom, hogvan dicsérjem föl, csak azt csárdás, ők is közénk álltak, mi meg buzgón ok- megtörik a köveken. Álltunk és bámultunk, szinte 

mondhct un, hogy olyan kicsinek, olyan semminek tabuk őket: „Niclit so grosse Schritte! Bitté mit azt váituk, mikor esik le már mind a víz. De 
ereztem magam ezen magas hegyek és fenséges mehr Temperament! So !“ Ök igyekeztek is hévvel annak nem szakadt vége. sebesen zuhant a víz
szépségek között. Mikor már 1 órahosszat táncolni, de bizony az keveset hasonlított a csár- tömeg s ott lenn a mélységben zúgva, tombolva 
gyönyörködtünk s éhségünket lecsillapítottuk, vissza- dásra. De nagyon mulatságos volt, mi meg büsz- folytatta útját. Innen hamar vissza kellett men- 
mentünk, megebédeltünk az aranyos Móry néninél, kék voltunk, hogy magyar táncra taníthatjuk ezt a nünk. Újra felültünk a siklóra s bementünk Füredre, 
aki még le is fényképezett bennünket. Aztán nagy kiránduló társaságot. 10 órakor nagy éljen- egyenesen a Grand Hotelbe. Az ottani pazar, fényes 
elhelyezkedtünk 20 kocsin, búcsút mondtunk a zések közt egy kellemes nap emlékével aludni mén- berendezés annyira meghatott bennünket, hogy 
kedves Móry-szállónak és a hegybe vágott Klotild- tünk. Másnap borús időre ébredtünk, a Tátra áhitatos csöndben költöttünk el egy fejedelmi uzson- 
uton végig kocsizva 1 óra alatt Tátra-Széplakon csúcsai felhőbe voltak burkolva, de azért elin- nát. Majd megtekintettük Füredet, a bazárban vá- 
voltunk. Átmentünk ezen utunkban a poprádi, a dúltunk gyalog Tátra-Fiiredre. Útközben elkezdett sároltunk s csakhamar ismét tovább utaztunk. Vil- 
mengusfalvi völgyön, Felső-Hágin s átléptünk permetezni, Füred előtt pedig már zuhogott az lantosra ültünk s 1 óra alatt Poprádon voltunk. A 
Liptóitól Szepes vármegyébe. Széplakon már el eső. Mi magunkra kaptuk a kendőt s indulót fújva Husz-parkban szállásoltak el. Vacsora után siet- 
volt szállásolva körülbelül 150 breslaui kiránduló, igyekeztünk fedél alá kerülni. A siklóállomáson tünk az ágyba, mert már kezdtük érezni, hogy 
úgy hogy a mi számunkra minden kis helyet, a főnök által felajánlott szobában harisnyát és cipőt három napja kiránduláson vagyunk. Másnap ismét 
még a fürdőszobákat is szállássá alakítottak. Én váltottunk, majd énekszóra dobogtunk, csárdásoz- kocsiba ültünk. Ennek a napnak programijául a 
egy jó szobába kerültem, jó meleg volt benne, tünk, hogy át ne fázzunk. Nem is lett senkinek dobsinai jégbarlangot tűzték ki. Négy órát men- 
kényelmes ágy, stb. s ez épen elég volt nekünk, semmi baja. Azután siklón fölmentünk a Tarajkára, tünk kocsin. Poprádról elindulva végig mentünk 
Itt rendbehoztuk kissé magunkat, azután ide-oda Itt egy elegáns kioszkban nagyszerűen megebédel azon a széles rónán, amelyből egyszerre szökken 
sétáltunk, b-kor pedig vacsorához mentünk, tünk. Délután 3-ig folyton zuhogott az eső, azéil fel a hatalmas Tátrahegység, majd bekanyarodtunk 
Vacsora után énekeltünk, zongoráztunk, szaval- nagy sajnálatunkra elmaradt a lomnici kirándulás, a Virágvölgybe A természet itt vadiegényes vidé
kük stb. A b rés latnak a szomszéd teremben De a Tarpataki vízeséshez fölmentünk. Az út kissé két teremtett, de változatosságáról is gondoskodott



_2___________________________________________ASZÓDI HÍRLAP____________________________________________ 1911. julius 30. J

kedünk benne, hogy eljárását siker is fogja — Választás. Pogány József oki. jegyző, a főgymnasiumniá való fejleszlésére vonatkozó ada- 
koronázni és akkor Aszód a járási székhely ki nehány évvel ezelőtt Aszódon mint segédjegyzö tai tarthatnak számot. Ezekből kiemeljük, hogy wa 
elnyerésével végre megkapja azt a mi ,nüködöü» f- hó 5' én Örkény községben adóügyi fentartó testület támaszkodva a tárgyi érvekre ”a 
megilleti és a .ni egy nagy vidék lakosainak iegyzónek válasz,a,°"  ">e8- k,izóha!ra> a Pa«ncsoló szükségre s a gymnasium
is előnyére fog válni — Segély a kecskeméti földrengéstől sujtot- ei esz esere a a  18 °atarsak szövetsége ered-

' g ' toknak A nagy csapás, mely Kecskemétet érte, mei*y<js munkásságára, a va|las- és közoktatásügyi
számos lakosát nyomorba juttatta. Ennek enyhité- "J'n«»eriumba;benyujtotla a kérvényt a továbbfejlesz-

----------  sére országszerte megindult a segélyakció, amely- ,e? esere, az ötödik és többi osztályok
bői legnagyobb részét vármegyénk veszi ki. Lég- ° ^ f  0,f^0S ^^^f’y^l^tása és az államszerződés 

u -  utóbb Vác városa küldött a földrengés állal káro- ^ Vldealasa ,ra'"; E kérvény elintézve még nincs.
H i r e K .  sultaknak 500 koronát, gróf Csaky Károly megyés ,De d rel"e,,ynel biztosabb kilátásaink vannak arra,

püspökünk 2000 koronát, a váci székeskáptalan " 'gy kedvez< en fog elintéztetni. Az 1912-1913.
— Villanyvilágítás. A gázgyár részvényesei 500 koronát és a váci takarékpénztár 100 koronát.; aMevvc aze tg elért eredményeink biztató záloga 

julius 23-án értekezletet tartottak, melyen a Ganz * U,aM 3 e£na8y° b valószínűség szerint meg fog
gyár ajánlata fölött tanácskoztak. Az értekezlet A ba,vani sportoló ifjak 1911. évi augusztus ny,,m az (>t()d,k osztály." A gymnasium tanulóinak 
elfogadta a gyár ajánlatát, mely szerint ez átveszi 110 6' án a Panyik-féle táncteremben a kecskeméti szama az elmu,í évben összesen 120 volt, nyil- 4 
a gázgyárat, ennek berendezését és telkét és a földrengés által károsultak javára szini előadást va,,os vizsgálatot azonban csak 108 tanuló tett. 
részvényeseknek 75°/o-ot fizet részvényenként, rendeznek. Szilire kerül: 1. A s z e r k e s z t ő  u r. Ezck közül minden tantárgyból jeles volt: 5, minden 
Értesülésünk szerint a részvényeseknek vesztesége Bohózat egy felvonásban. 2. A t a r t a l é k o s  férj .  fanfárgyl^l jo . 15, minden tantárgyból elégséges: 
legfeljebb 20o/o-ot fog kitenni, mert a gyár átvételéig Bohózat három felvonásban. b / e^y tantárgyból elégtelen. 10, két tantárgyból
sem a gépre, sem benzinre kiadás néni fog felmerülni _  Pestvdrmegye kettéosztásának régi terve S tim íó  MegemhldlÍ n ' Í z o ^ Í L l ' 
es ,gy valammt a meglevő k.s pénzkészletből a kecskeméti katasztrófa kapcsán újból szőnyegre kik az intézet frárt tá n lá r  .ólndr l^u^ r t  3

^ ézT:tkeT a “ 7r.Tnis*si «örekL,,k *.egy egy részvény urán. tzeK szerint most mar az, hogy a regi Soltból és Kiskunságból, vagyis i Nm Podmaniczkv f i i , ,  hirA aiá„,iai,. a . .

’s: z °  * * * * *  f :rn‘dí,iónálló varmegye alak.ttassék E tervei már két Aszód község segélye -  150 kor, Aszódi takarék
nem kap Aszód fószolgabirósdgot. A ,zben ad ac,a ,eUek. n" ’sl azonban Kecskemét pénztár adománya — 200 kor és Aszódi hitelbank 

Gödöllői Hírlapiban olvassuk: Egyesek már kárpótlása kapcsán újból felmerült, de sorsa és takarékpénztár adománya — 200 korona.
.biztos forrásából tudni vélték, liogy Aszódon valószínükig az lesz, hogy harmadszor is ad acta
hamarosan felállítják az uj főszolgabírói hivatalt s foB kerülni. — A bogi tűzoltók nyári mulatsága. A folyó
ezzel a gödöllői járást megosztva, Aszód székhely- a 1 a BaB‘ Önk. Tűzoltó Testület pénztára
lyel uj közigazgatási járást orcáinak. Most, mint .b ~  PusP°kt kert agavéja. Az agavéról mond- javára rendezett nyári mulatság úgy anyagilag, 
kiderült, az aszódiaknak eme igen vérmes reményük |ak a ,ud0sok' ‘"'KV m,nden S2a'  évbc" csak egy- mint erkölcsileg kitünően sikerült. A mulatságon 
örömük nagyon korai volt. Khuen lléderváry SZCr v,raBz,k. de al|g ntuhk el nyár, hogy a lapok részt vett a vidék intelligentiája is nagy számban.
Károly gróf a főrendiház egv bizottságában !udnanak h,rt adl" eBy-«By agavé-virágzásról. A szép mulatság a hajnali órákban ért véget. Az 
Keglevich Gábor gróf kérdésére kijelentette hogy EZ lde" VaC"ak ÍU"’" 3 neveze,esséB A PUsPi,ki Ö- T- Testület javára felülfizetlek: Dr. Ignátzy . 
e kérdésben a financiális szempontok az irányadók P f  " aZ agave ny,l,k s l,ár csak ",éB a bil"- Er"fl- dr Füzesséry Emil, Hanisch György, özv. 
s hogy egyelőre a monori járás megosztásán “ ’f  ",Ula,la' VlragS2''ra 4 - 5  ",é,er ",aBas- A Biró Ödönné, Veiszkopf Vendel, Fleischman 
kívül más járásoknak a kettéosztása nincs tervbe ,park ZarVa Va" Ugya"• de Bondoskodtak arról. Béla. Legeza Viktor, Hévizgyörki ö  T. T., Wáhl 
véve. ,ogy a llaB.v közönség is láthassa az agavé ritka Adolf, Fridrik Béla, Diamanl Márton, Walla Ákos,

virágzását A székesegyházi oldalon a nagy kapu Povázson József, Coryáry Gusztáv, Csekey József,
— Szabadság. Kiss Tibor a gödöllői járás mellett helyezték el s egész, nap akad nézője az Rab Vilmos, Halász Dezső. Gergely Mihály

th föszolgabirája augusztus hó 8-tól négy heti exotikus virágnak. Albert János, Zsifesák József, Egerváry Ferenc!
K 3 '" lg> — Ggmnasiumunk értesítője Mull számunk- povács József, Tóth Mihály, Riznár József, Faska

— Kinevezés. Vármegyénk főispánja Faska bán a leánynevelő-inlézet, ez alkalommal pedig a _<l ' s' dr ölück Adolf és Kálmán István.
Lajos bagi segédjegyzőt a bagi anyakönyvi kerti- gymnasium értesítőjéről óhajtunk nehány sorban A lembergi katonai kórház főorvosai a kő
iéibe teljes hatáskörű anyakönyvvezető helyettessé megemlékezni. Legnagyobb érdeklődésre az inté- vetkezőket jelentették: A FERENCZ JÓZSEF- 
nev« 'e  ki. zel 1910—1011. évi történetének az algymnasium keserüviz minden kellemetlen érzés nélkül idézi
__________________________  flö a s/ékelési. A Ferenc József-vizet hu/amosabh

használat mellett is jól bírják a betegek és nem
mer. a hol a völgy kiszélesedett, zöld mezők te- folyosó, majd a pokol. Ez egy ki.águl. hasadék, S Í S k * “  
mitek el, amelyeken ezer meg ezer virág nyillott; melyben össze-visszaságban fekszenek a nagy szikla- Kapható gyógytárakban és Füszerkereskedésekben. 
itt találkozik a balti és pontusí növényzet. 2 órai darabok Mellettünk pedig akárhová nyúltunk, csupa A Szétkíildési-lgazgatóság Budapesten, 
ut után megpihentünk, azután neki indultunk a jég volt. Itt láttuk a Lucifert, a karácsonyfát, a
kanyargós meredek útnak. A lovak csak nehezen Niagara-vizesést Innen 138 lépcsőn feljutottunk ~  még az elnökigazgutó búzáját sem kímélik
tudtak huzni, az ut mentén a virágok oly nagyon ismét a kis terembe, majd a szabad levegőre Olyan Ara,3S idtíén a mav fe,l,ivást ö<»csát ki a gazda
szépek voltak, azért leszállottunk nehányan a ko- jó volt ebből a borzalmasan szép világból a nap- közö,,sé8hez» h°gy learat<»tt gabonáját a vasúti
csiról s egész kényelmesen sétáltunk és gyűjtöttük fényre jutni! Ebéd után visszaköcsiztunk Poprádra. sinekl01 me8határ°z»« táv«üságra rakja le, mert 
a virágokat a kocsi mellett. Végre megérkeztünk a Itt még megvacsoráztunk, azután nehéz szívvel ,la 3 sinek közelében pusztulnak el a keresztek a
menházhoz. Innen a jégbarlang bejáratáig kényei- búcsút mondtunk a szép Tátrának és álmosan, mozdnl,yszik^tól, felelősséget nem vállal s kár- I
mes ut vezet, mely eleinte mérsékelten, majd szer- fáradtan beültünk a vonatba. Most már nem néz- !éri,és!. nem fizet a ,náv A ^Iszólitásnak foga- 
pentinákban meredeken emelkedik. 969 méter ma- tűk a vidéket, örültünk, ha valahogyan aludni tud- 'S 'I3", orszá« szer,e s a mozdonyokozta
gasságban van a barlang bejárata. Úgyszólván le- tünk. Reggel 7-kor érkeztünk Aszódra. Büszkén (ii*ka*’ ,n,nd kevesebb Az e,mu,t hé,en a vad 
írhatatlan annak az ellentétnek a hatása, midőn az bevonultunk az intézetbe és csakhamar az ágyban ,a,arban ,ne8,s «yujt«»tt a mozdony és éppen a 
erdős liegyoldalrói a jéggel burkolt mélységbe ha- élveztük a pihenést Még most is sokat beszélünk Mana' “dvarnal- természetes, hogy Marx János 
tolunk. Az ember egy megdermedt mesevilágban erről a kellemes kirándulásról s hálatelt szivvel elnökl8az8al° b,rlokán teljesen betartják a
képzelné magát, földön van, vagyis jobban mondva mondunk köszönetéi mindazoknak, akiknek jóvol- rende,det s a 'earatott gabona jó távol fekszik a 
a föld alatt jár. Mindnyájunkat meglepett a jégnek Iából, gondoskodásából, mi olyan sok szépet lát- Smek,° A,z ,,,ozdony°k közül egyik azonban 
óriási tömege. Mi a csepkőbarlangokhoz hasonló- lünk. Elsősorban Nektek, kedves Szüleim köszö- "em K̂ ktál[t se",m,t 8 mikor ,letven vagonjával 
nak képzeltük. A bejárat lépcsőin lefelé haladva a nőm nagyon sokszor, hogy habár talán nem is kapaszk"doU Vac fe,é’ ugyancsak szórta a szikrá- 
kis terembe jutunk. Ez a barlangnak első ürege érdemiem meg, mégis megszereztétek ezt az élve- # y e',U,A°t,ak a keresz,eki«  8 néhányat
Falai mészkőből állanak, de jégkristályokkal van- zetet. De azt, hogy a kirándulás olyan jól volt: 18 gyuJt(>ttak. A Maria-udvari birtokon hatvan
nak bevonva, padlója pedig 100 m. vastag jég, a elrendezve s hogy mindenütt olyan kényelemmel CM,mo buza Pusztu!t el a múlt héten a mozdony- (
menyezetröl is a legkülönfélébb jégalakzatok függ- voltunk ellátva, azt elsősorban szeretett Adél né- sz,kra 1
nek le. Ebben a teremben vannak a sírkövek, fa- n'nek köszönhetjük, aki az előkészítés és vezetés a ri/,imi «  c  tu
törzs és egy megmerevedett vízesés Innen a naev- naííy ,nunkáÍát vt}«ez,e é s a Íó néniknek, akik Adél A n  . . Da'mler-gvjár Hszódon. Az „Est írja: 
terembe intünk Itt is sok ilyen iéiui-ik v*n i^ i, nén,vel és a tanár úrral együtt úgy vigyáztak tank A Da,m,er Automobil-gyár igazgatósága gyártelepet 
. .. ... , , y ' gálák van, melyek és gondoskodtak rólunk. Fogadják érte fiatal szi- szándékozik Magyarországon felállítani. A gyárat 1
közül legnagyobb az oltár. Ezután következik a bal | vünk igaz háláját és forró köszönetét! valószinüleg Aszódon fogják felépíteni. A vállalat
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legközelebb végrehajtandó tőkeszaporitási akckiója 
során a Magyar Ruggyantaáru Gyár nagyobb 
öss/eg erejéig érdekeltséget vállal a társaságnál. 
Ennek ellenében ő fogja ellátni a gyár egész 
gummi és ruggyanta szükségletét.

— Ismét katonaság Aszódon. Csütörtökön 
távozott el községünkből a gyulai II. honvéd
gyalogezred és már is ujabb hírét adhatjuk más és 
nagyobbszámu katonaság érkezésének. A vármegye 
alispánja ugyanis arról értesitette a gödöllői járás 
fös/olgabiráját, hogy a zárógyakorlatok alkalmával 
szeptember 4 és 5 napján a 32. sz. gyaloghad
osztály és a 40. sz. honvédgyaloghadosztály 
(15000 ember és 2000 ló) Aszódon és környékén 
fog összpontosittatni. Ez a szám sokszorosan 
felülmúlja a 2 év előtt községünkben tartózkodott 
katonák számát, úgy hogy ez idén ugyancsak 
mozgalmas életre van kilátásunk.

— 3ár-e fizetés a költségvetésért? Az épit- 
tetőket és az építőmestereket fogja érdekelni a 
Kúriának ez a fontos döntése: Ha az építeni 
szándékozó fél a létesitendő mü építésére vonat
kozóan a megfelelő iparággal foglalkozó vállal
kozókat árajánlat (költségelőirányzat) előterjeszté
sére hívja fel, a vállalkozók közül azok, akiknek 
ajánlata el nem fogadtatott, az ilyen ajánlat meg
tételéhez megkívánt műszaki munkálataikért, külön 
kikötés nélkül díjazást nem igényelhetnek, mert 
az ajánlat el nem fogadása folytán ilyen esetben 
munkabéri szerződés a felek között nem jött létre. 
Az építtető fél szándéka ugyanis ezekben az 
esetekben a másik fél által is felismerhetően nem 
a költségelőirányzatnak, mint egyébként szintén 
műszaki munkálatnak a megrendelésére, hanem 
nyilvánvalóan arra irányul, hogy a másik fél, t. i. 
a vállalkozni szándékozó iparos tegyen az építte
tőnek a kivitelre nézve tüzetes szerződési aján
latot.

Aluzeumban. Édös anyám, be né möny-
nyen!

Mán miért, te ?
Mert odabent mindönki nyakig mezitlábo-

san van.

Baromfi kiállítás Czegléden. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun-vármegye gazdasági egyesülete f. é. 
október hó 21-23-án  Czegléden a Vigadó helyisé
gében díjazással egybekötött baromfi- és nyúl vá
sárt és baromfitenyésztési eszköz kiállítást rendez, 
melyre a vármegye, Budapest székesfőváros s Kecs
kemét tli. város tenyésztői jelenthetnek be tenyész- 
baromfiakat, modelleket, továbbá úgy hazai, mint 
külföldi gyárosok a baromfitenyésztés, feldolgozás 

kivitelre alkalmas eszközöket és gépeket. A bi- 
,a!" bizottság határozata értelmében megfelelő 
ju lomdijak (érmek, pénzdíjak, oklevelek, baromfi- 
tör/ ek és tenyésztési eszközök) fognak kiosztatni. 
A udezö-hizottság gondoskodik arról, hogy a 
v ' írló közönség figyelme a kiállításra felhivassék.

tzdasági felügyelőség által az őszi baromfi és 
'*>' 1 kiosztásra szükséges anyag nagyrésze ezen 
ki - ásón szereztetik be. A gazdasági egyesület a 
kiái i ásra szóló felhívását már szétkíildötte. Kivá- 
Ma,ra minden tenyésztőnek küld s minden tekin- 
tetbei felvilágosítással szolgái a titkári hivatal. 
(Budapest, Vármegyeház.)

Színes irds. A „Váci Hirlap"-ban olvassuk 
a kövei ező mulatságos esetet: Néhány napig egy 
ia a| ur kísérletezett nálunk a szerkesztőségben, 
jsagiio akart lenni. A lelkére kötöttük, hogy a 
^ J e l e n t é k t e l e n e b b  dolgot is igyekezzek „színesen" 
egiim és már a címben némi fokozással keltse 

mi az olvasó érdeklődését
rin Jf5e,tis, értem — szólt a fiú és elment 

I történetesen ezen a napon szivszélhüdés 
\ e/tében meghalt valaki, Ilinek a halálhírét 
lu/ta a f*u és meg is irta a következő való- 

>z°tt, *zép, s»zines ciinmei:
-Óriási gutaütés Vácon."
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K ö zig a zg a tá s.

Községi ügyek.

Rendkívül fontos tárgysorozat került Aszód 
községének tegnap délutánra kitűzött képviselő- 
testületi ülése elé. Erre való tekintettel nagy szám
mal jelentek meg a képviselőtestületi tagok, akik 
különös érdeklődéssel kisérték a tanácskozás egész 
folyamát.

Az ülést pénteken tanácsülés előzte meg, a 
mely — miként a tegnapi is — az idő előrehaladottsága 
miatt a tárgysorozatnak csupán első pontjával fog
lalkozhatott. Gödöllő község elöljáróságának a 
villanyvilágítás bevezetésére vonatkozó átiratának 
kapcsán a szerződés és szabályrendelet tárgyalása 
volt az első pont.

Annak idején ismertettük olvasóinkkal a 
szerződés lényeges tartalmát, amely általánosság
ban megfelel annak, ami Aszód községének is 
óhaját képezi. Természetesen csak a közvilágítás
ról van szó.

A tanácsülésnek az volt a megállapodása, 
hogy a szerződés megkötését fogja javasolni a 
képviselőtestületnek. Ennek tagjai beható megbe
szélés és vita tárgyává tették a szerződés minden 
egyes pontját és végül a tanácsülés megállapodá
sát magáévá tevén, a képviselőtestület úgy hatá
rozott, hogy az eddigi gázvilágitás helyébe a villany
világítás! vezetteti be és az erre vonatkozó szerződést 
némi módosítással Gödöllő község elöljáróságával 
megköti. Ezzel — feltéve, hogy a vármegye jóvá
hagyja a község ezen határozatát, — egy régen 
húzódó ügy nyer a közóhajnak megfelelő elintézést.

Tárgyalásra volt még kitűzve a tűzoltó szer
tár építésének ügye, amely ugyancsak régtől fogva 
várja megoldását. Mint erre alkalmunk volt már 
rámutatni, a lakosság kívánságát respectálni kel
lene és a szertár részére egy más helyet keresni, 
mert a piactér elcsúfítását sajnálattal látná min
denki, aki arra is súlyt helyez, hogy Aszód szé
pészeti szempontból is fejlődjék. Reményijük, kogy 
a képviselőtestület módját fogja találni annak, 
hogy ez a kérdés is mindnyájunk megelégedésére 
fog elintézést nyerni.

Az artézi kút létesítése is most már közel 
áll a megvalósuláshoz. A vármegye jóváhagyván 
a község határozatát, alig hisszük, hogy ujabb 
akadályok merülhetnének fel. így nemsokára a 
piactéren tervezett kút fúrásához hozzá lehet 
fogni.

Az éjjeli őrség kirendelését illetőleg az 
eddigi gyakorlat némileg módosulni fog. Eddig 
ugyanis a községnek nem minden férfi lakosa 
teljesített éjjeli őri szolgálaton — azért, mert 
meghatározott idő alatti itt tartózkodás mellett egyet 
lenegy esetben teljesített szolgálat bárkinek meg
adta a községi illetőséget, még ha adót nem is 
fizetett. Kétségtelenül alkalmas módnak kínálkozott 
ez az illetőség megszerzésére és ezzel a község 
segélyének igénybevételére. így nem ritkán történj, 
hogy sokan, a kik a község háztartásához egy | 
fillérrel sem járultak hzzzá, ennek terhére váltak, 
mert a segítséget tőle éppen ide való illetőségénél 
fogva megtagadni nem leheteti, nem szólván azon 
kötelezettségről, a mely a községet saját illetőségi- 
belieivel szemben a törvény rendelkezésénél fogva 
terheli.

így elég nagy összegre rúg azon kiadás, a 
melyet kórházi ápolási díj címén a községnek fizet
nie kell azokért, a kik egyetien-egyszer éjjeli 
őrök voltak.

A tárgysorozatnak egyik pontjaként a gim
náziumnak segélyezése is szerepelt. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága ugyanis jóváhagyta a köz- 

 ̂ség határozatát, a mclylyel a gimnáziumot főgim 
náziummá leendő fejlesztése esetén bizonyos ösz- 

| szeggel segélyezni fogja. Ezt a másodfokú hatá

rozatot csupán csak kihirdetni kellett, valamint 
a Jankó Béla felebbezése folytán hozott közigaz
gatási bírósági Ítéletet is, amely a felebbezőt 
panaszával elutasítja és az 1909. évi december 
hó 9-én megtartott községi képviselőtestületi tag
választást helybenhagyja.

A tárgysorozatnak mindezen pontjai azonban 
— mint említettük — az elsőt kivéve, a jövő köz
gyűlés elé kerülnek.

K ö ze g é szsé g ü g y.
— fl napszurdsról. —

Napszurás, hőguta, mérsékelt égöv alatt rit
kábban fordul elő, ha kellő óvatossággal járunk el.

Elő fordulhat, mint a mostani Europaszerte 
fellépett magas, 30—32 fokú melegben, tikkasztó 
szélcsendes időjárás mellett.

Előfordulhat szabadban jelentékeny izom
munkát teljesítő egyéneknél, különösen zárt ren
dek s sorokban vonuló katonaságnál, hol az em
ber nem csak a saját súlyát cipeli, hanem ezen
kívül fegyverét, egyéb felszerelését, gyakran 25—27 
kiló súlyban.

Erős izommunkánál, annyi melegség termel
tetik, hogy az a rendelkezésre álló hőszabályozók 
által nem vezettetik el, hanem a test melege foko
zódik; ha az izzadság elpárolgása, szűk ruha által 
gátolva lesz, akkor a nagy melegség a testben 
gyűlik össze s okozza azon tüneteket, melyek hő
guta név alatt ismeretesek.

Még mindnyájunknak élénk emlékezetében él 
a bileki forcirozott katona-menetelés, midőn 35 fo
kos, tikkasztó hőségben teljes katonai felszerelés
sel menetelés közben érte magyar bakáinkat a hő
guta, melynek többen áldozatul estek.

Az ily körülmények közötti menetelésnél fo
kozódó gyengeség lép fel, majd a járás ingado
zóvá lesz, nagyfokú szomjúság gyötri az embert, 
tompa főfájás, fülzugás, erős izzadás, veres duz
zadt arc, heves szívműködés, forró, száraz nyelv, 
rekedt hang, majd hirtelen összeesés, a beteg tel
jes eszméletlenségével, a pulsus kicsiny, üres, a 
légzés gyorsított, a pupilla szűkült, vagy teljesen 
merev, eliez járulnak kisebb rángások, majd álta
lános görcsök s halál.

Könnyebb eseteknél a verejték kiválasztás 
nem szűnik meg teljesen, ilyen eseteknél ha a 
segély gyorsan kéznél van, a beteg mihamar magá
hoz térhet. A hőelvonást kell ilyen esetben erőltetnünk, 
midőn a betegnek fejére, mell nyak és hátára hi
deg vizet csurgatunk és az egész testet, ha hideg 
viz rendelkezésünkre áll, avval erélyesen ledörzsöl
jük, a szivgyengeség tüneteit külső s belső szerekkel 
igyekszünk emelni, részben cognac, tokaji bor ada
golása, részben az öntudatlan egyénnél., aether, 
camphort fogunk a bőr alá fecskendezni s egyben 
megindítjuk a mesterséges légzést mindaddig, inig 
a beteg szívverése s pulzusa észrevehető lesz, a hű
vös helyen történendő elhelyezés, izgatok, szivto- 
nikumok adagolasa mellett az egyén lassanként 
visszanyeri eszméletét s több napig tartó általános 
testi gyengeség után teljes gyógyulás áll be.

*
A ragadós állati betegségek közül vidékün

kön a múlt héten következők fordultak elő :
Veszettség: Bag.
Ragadós száj- és körömfájás : Galgamácsa, 

Hévizgyörk, Kartal, Túra, Verseg és Zsámbok.
Sertésorbánc: Gödöllő.
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Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Hirdetmény.
Bag község elöljárósága a Galga 

folyón lévő fa hidat kőpillérre vasgerendákon 
nyugvó erős

uj híddal
óhajtja felcserélni.

Úgy az anyag beszerzését, szállítását, 
valamint a híd építését vállalati utón óhajtja 
biztosítani, miért is felhívja a vállalkozókat, 
hogy a jegyzői hivatalban megtekinthető 
feltételek szerinti tervrajzot és költségvetést 
1911 évi augusztus hó 5-én déli 
12 óráig alulírott elöljáróságnál adják be, 
mely felett ugyan azon nap délután 4 órakor 
fog az elöljáróság illetve képviselőtestület 
dönteni.

Bag, 1911. julius 23-án.

Az elöljáróság.
Hanisch György s. k. Nagy Mihály s. k.

jegyző. bíró.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

= íizlctw«gnyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy

Aszódon jFő*ut 501 . sz. a.
a Waldmann-féle házban

m é s z á r o s -  i s  
hentesáro-iizletet

nyitottam. Szolid kiszolgálásom
mal igyekszem a mélyen tisztelt 
közönséget kielégíteni, miért is 

kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S ra m k ó  Gyula
mészáros- és hentes.

Ha bármit

eladni venni
óhajt, hirdessen

az Aszódi Hírlapban.

Égy Vagy két borfia
azonnal felvétetik fővárosi nagyvendéglóben.

36 bánásmód és szép kereset biztosit- 

tátik. Felvilágosítást nyújt a kiadóhivatal.

A S Z Ó D I  » P E T Ő F I »  

K Ö R Y U n Y O n Z D f l

KÖflYVKÖTÉSZET, KÖI1Y17-, PflPIR- 
::  ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS. ::

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Ajánlja dúsan felszerelt
+ raktárát mindennemű le-
£ vélpapirokban. üzleti köny- '

vekben, irodai berendezési «
cikkekben, o Készít min
dennemű magán- és hiva
talos nyomtatványokat, ol
csó árban o Lakodalmi- 
és eljegyzési értesítések, 
táncmulatsági meghívók st.

» a legszebb kivitelben. «

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

T ö b b  la k á s s a l
bíró ház olcsón eladó. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó 

évi augusztus 1-én délelőtt 9 órakor

—  egy zsák nyersfaggyn —
59 kg. súlyban fog elárvereztetni, miről a 
venni szándékozók ezennel érlesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából:
Halász s. k.,

máv. állomásfőnök.

„£ntreprise“ —  Üsd Aszód és Vidéke temetkezési Vállalat —  Aszódon.
A Feuermann-féle házban a városházával szemben. 255

Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakereszlek, 
mUvírágkoszoruk, ércko 
szőrük és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

nálam a legolcsóbb álban kaphatók.-------llullaszállitásokal bel- és külföldre elvállalok. —

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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